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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 27/2014  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ  

 

 

Στις Σέρρες και στο ∆ιοικητήριο,  σήµερα την 17 η  του μηνός 

Δεκεμβρίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 

20:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Σερρών, ύστερα από την 

αριθµ. 27/11 -12-2014 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 36,  δηλαδή:  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος ∆.Σ.)   

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

Θεοχάρης Μιχαήλ (Γραµµατέας ∆.Σ.)  

Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα  
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Αναστασιάδης Ηλίας  

Αραµπατζής Θεόδωρος  

Γαλάνης Στέργιος  

Γάτσιος Αθανάσιος  

Γάτσιος Ιωάννης  

Γεωργούλα Σουλτάνα  

Γιαννακίδης ∆ηµήτριος  

Γκότσης Ηλίας  

Γρηγοριάδης Παναγιώτης  

Γρηγοριάδης Χρήστος  

∆ούκας Γεώργιος  

∆ρίγκα Χρυσούλα  

Ηλιοπούλου Σταλακτή  

Καδής Γεώργιος  

Καλώτα Παναγιώτα  

Καρπουχτσής Κωνσταντίνος  

Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος  

Μεγαλοµύστακας Αναστάσιος  

Μερετούδης ∆ηµήτριος  

Μηλίδης Θεόδωρος  

Μοσχολιός Ζωγράφος  

Μυστακίδης Παύλος  

Σούζας Ζαχαρίας  

Στεργίου Νικόλαος  

Τερζής Βασίλειος  

Τσαλίκογλου ∆ηµήτριος  

Φωτιάδης Στέφανος  
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Χαρίτος Χρήστος  

Χασαπίδης Κωνσταντίνος  

 

Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης  

Χράπας Παντελής  

Χρυσανθίδης Βασίλειος  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1. Αναστασιάδης Αντώνιος  

2. Καρύδας Νικόλαος  

3. Μπιτζίδου –Σαρακενίδου Σοφία,   

4. Ραµπότας Ευθύµιος.  

 

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 δεν ήταν κανείς .  

 

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

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

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

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

 

Η ∆ηµ. Σύµβουλος κ.  Ηλιοπούλου Σταλακτή προσήλθε κατά τη 

διάρκεια συζήτησης του 8ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.  

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
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ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του νεοκλασικού κτηρίου επί της οδού Αθ. 

  Αργυρού 3, ιδιοκτησίας Π.Ε. .Κ.Μ. στο Δήμο Σερρών.  

  Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ  2ο: Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό των Θεοφανίων 2015. 

  Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος 

 

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση προβολής της πόλης των Σερρών μέσω της ιστοσελίδας   

  www.urbotour.com και έγκριση σχετικής δαπάνης. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 4ο: Σύσταση επιτροπών για την προσωρινή και οριστική παραλαβή των έργων: 

  α) Τσιμεντόστρωση - ασφαλτόστρωση και κατασκευή πεζοδρομίων στην  

  τοπική  κοινότητα Βαμβακιάς, 

  β) Επισκευή – συντήρηση του 1ου Γυμνασίου Σερρών, 

  γ) Ανακατασκευή πεζοδρομίων σε τμήματα των οδών Γ. Παπανδρέου,  

  Εφόρων και Σολωμού, 

  δ) Εξυγίανση αγροτικών δρόμων σύνδεσης αγροκτημάτων Λευκώνα- 

  Μητρουσίου (β' φάση), 

  ε) Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων ΤΚ Καλών Δένδρων και στ)  

  Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Τ.Δ. Σκουτάρεως. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ  5ο: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κ.  

  Μακεδονίας, ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. και Δήμου Σερρών για την εφαρμογή   

  ολοκληρωμένου προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στην   

  Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, για το έτος 2015. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσίας είσπραξης του ανταποδοτικού τέλους 

  στην ΔΕΥΑ Σερρών για την εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος  

  καταπολέμησης κουνουπιών στην περιοχή του Δήμου Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 
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ΘΕΜΑ 7ο: Σύσταση οργάνων διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, καθορισμός 

  χρόνου έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου και αριθμού των θέσεων 

  υδρονομέων, για το έτος 2015. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση αναγκαιότητας συνδρομητικής υπηρεσίας ενημέρωσης Πολεοδομικής 

  και κατασκευαστικής Νομοθεσίας και ψήφιση σχετικής πίστωσης. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση προμήθειας οργάνων μετρήσεων εξοπλισμού στα πλαίσια της πράξης 

  ¨Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις δημοσίων ανοικτών χώρων στον Δήμο Σερρών¨. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ  10ο:  Έγκριση κατάργησης παγίου τέλους τσιμενταυλάκων: 

  α) στην Τ.Κ. Χριστός και 

  β) στην Τ.Κ. Κ. Δένδρα. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 11ο:  Επιλογή πιστωτικού ιδρύματος προς κατάθεση του χρηματικού υπολοίπου του 

  Δήμου Σερρών. 

  Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 12ο:  Λήψη εκ νέου απόφασης περί καθορισμού ενιαίου συντελεστή τέλους  

  ακίνητης περιουσίας. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 13ο:  Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 για 

  την αποδοχή χρηματοδότησης από τον ΟΠΑΠ και πληρωμή σχετικών  

  δαπανών. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

 ΘΕΜΑ 14ο: Ενημέρωση και λήψη απόφασης για την λήξη εκκαθάρισης της Κ.Ε.Π.Σ.  

  Δήμου Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος 

 

ΘΕΜΑ 15ο:  Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας: 

  α) Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου ΔΕ Σερρών του Δήμου Σερρών 

  και β) Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου ΔΕ Σκουτάρεως του Δήμου 
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  Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Δούκας Γ. 

 

ΘΕΜΑ 16ο:  Παράταση της μελέτης με τίτλο: ¨Μεταγραφή της κυρωμένης Πράξης  

  Εφαρμογής Αλημπέκιοϊ της πόλεως Σερρών στο Εθνικό Κτηματολόγιο¨. 

  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 17ο:  Τροποποίηση: 

  α) εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο ΟΠ 91 του Δήμου Σερρών,  

  β) ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Π. 703 στην περιοχή ¨Αγ. Αναργύρων¨ (Π.Ε. 5) 

  του Δήμου Σερρών και 

  γ) ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Π. 858 στην περιοχή ¨Σιγής – Νέα Κηφισιά¨ 

  (Π.Ε.7) του Δήμου Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 18ο:  Τοποθέτηση περίφραξης στους κοινόχρηστους χώρους (παρκάκια) στην οδό 

  Σιδηροκάστρου & Χατζηπανταζή 24. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 19ο:  Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας κατασκευής περίφραξης από ελαφρύ  

  υλικό σε Δημοτικό χώρο (τμήμα Κεντρικού Πάρκου) με πρόσωπο στην οδό 

  Μπεκιάρη, από την Κ.Ε.ΔΗ.Σ. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 20ο:  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων: 

  α) Συντηρήσεις δρόμων Τ.Κ. Άνω Βροντούς και 

  β) Μελέτη – κατασκευή – χρηματοδότηση και παραχώρηση εκμετάλλευσης 

  υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων στο Ο.Π. 181. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 21ο:  Διαγραφή οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους. 

  Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 22ο:  Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα. 

  Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 23ο:  Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας: 

  α) του κ. Δημάρχου κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2014,  

  β) του αντιδημάρχου κ. Γρηγοριάδη Παναγιώτη κατά το μήνα Δεκέμβριο 2014 
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  και γ) της αντιδημάρχου κ. Μπιτζίδου Σοφίας κατά τους μήνες Νοέμβριο και 

  Δεκέμβριο 2014. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 24ο:  Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας: 

  α) του κ. Δημάρχου, 

  β) του αντιδημάρχου κ. Γρηγοριάδη Παναγιώτη,  

  γ) της αντιδημάρχου κ. Αγιαννίδου Σταυρούλας,  

  δ) της αντιδημάρχου κ. Μπιτζίδου Σοφίας και 

  ε) του εντεταλμένου Δημ. Συμβούλου κ. Καρπουχτσή Κων/νου κατά τους  

  μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2014. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 25ο:  Έγκριση καταβολής αποζημίωσης σε πρώην δημοτική υπάλληλο λόγω  

  συνταξιοδότησης. 

  Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση έκδοσης άδειας λειτουργίας υπηρεσιών διαδικτύου στον κ. Παυλίδη 

  Στέφανο του Χριστόδουλου, στην Τ.Κ. Καλών Δένδρων. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 

ΘΕΜΑ 1Ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους ΄14. Προμήθειες 

λαμπτήρων ανά Δημοτική Ενότητα. Ψήφιση πιστώσεων ανά κωδικό εξόδων 

και επιλογή του τρόπου ανάθεσης.  

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

 

……………………… 

…………….. 
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27Η    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να καλωσορίσουμε τον Πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων 

Κεντρικής Μακεδονίας κ.  Κυρίζογλου Λάζαρο καθώς επίσης τιμά με 

την παρουσία του το Δημοτικό μας Συμβούλιο ο Δήμαρχος Κιλκίς ο κ.  

Φώτης Κουτσίδης και ο  δημοτικός σύμβουλος από τον Δήμο 

Αμπελοκήπων Μενεμένης,  όπου Δήμαρχος είναι ο κ.  Πρόεδρος,  ο κ.  

Κυριζόγλου, τον κ.  Καλιετικίδη Γιάννη. Καλωσήρθατε.  Με καταγωγή 

Σερραϊκή, από την Τριανταφυλλιά Σερρών. Καλώς ορίσατε.   

 Θα ξεκινήσουμε με μια ανακοίνωση από τ ον Δήμαρχο σχετικά με 

την επίσκεψή στον Πρόεδρο Δημοκρατίας της Σερβίας.  Τον λόγο έχετε 

εσείς ,  κύριε Δήμαρχε.  Δυο λόγια για την επίσκεψή σας εκεί .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  σύμβουλοι δυο λόγια θα σας πω για 

την επίσκεψη που πραγματοποιήσα με εγώ και οι  Αντιδήμαρχος 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού, ο κ.  Γρηγοριάδης στο Βελιγράδι 

και είχαμε την τιμή να μας υποδεχθεί  στο Προεδρικό Μέγαρο ο 

Πρόεδρος της Σερβίας,  ο κύριος Βούτσιτς.  

 Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στις  10 Δεκεμβρίου του ΄14 μετά 

από πρόσκληση που  δεχθήκαμε από το γραφείο της Προεδρίας της 

Σερβικής Δημοκρατίας στις  5 Δεκεμβρίου του ΄14.  

 Τώρα, πώς έγινε και πήγαμε στο Βελιγράδι;  Θα είμαι πολύ 

σύντομος.  Με δυο λόγια.  Στα πλαίσια της προσπάθειας που κάνει  ο 

Δήμος Σερρών για να καλλιεργήσει και να ενισχύσει σχέσεις φιλίας με 

τους Δήμους γειτονικών λαών, στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας που 

κάναμε πραγματοποιήθηκε αυτή η επίσκεψη.  
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 Προηγήθηκαν τρεις  επισκέψεις του προξένου της Σερβίας,  που 

είναι στην Θεσσαλονίκη. Με επισκέφτηκε για πρ ώτη φορά στις  14 

Οκτωβρίου του ΄14 με τον επίτιμο πρόξενο,  έναν Έλληνα, τον Γιώργο 

τον Παπαδόπουλο και συνοδευόταν και από τον Αντιδήμαρχο 

Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης τον κ.  Γρηγοριάδη, ο οποίος 

ξέρει ,  όπως γνωρίζετε,  άπταιστα την σερβική γλώσσα.  

 Η  επίσκεψη του Προξένου της Σερβίας από την Θεσσαλονίκη 

ήταν καθαρά εθιμοτυπική. Στην συζήτηση όμως που είχαμε ανάπτυξα 

την φιλοσοφία που έχει  ο Δήμος για να καλλιεργήσουμε σχέσεις φιλίας 

με Δήμους γειτονικών λαών και μάλιστα του λέω ότι  κ.  Πρόξενε εγώ 

επειδή είμαι πρακτικός άνθρωπος,  θα ήθελα εγώ να κάνω ένα 

ξεκίνημα. Εάν θέλετε ερχόμαστε εμείς ,  μια αντιπροσωπεία,  εγώ ο 

Δήμαρχος με Σερραϊκούς φορείς,  με Επιμελητήριο και τα λοιπά στο 

Βελιγράδι για να σας δείξουμε και τις  φυσικές ομορφιές του Δήμου, 

του Νομού  αλλά και βυζαντινά μνημεία που έχουμε,  για τα οποία 

βυζαντινά μνημεία συνδέονται με την Σερβική ιστορία ή εάν θέλετε 

έρχεστε εσείς ,  μια αντιπροσωπεία αντίστοιχη και να σας ξεναγήσουμε 

σε αυτά τα μνημεία και τις  φυσικές ομορφιές που έχουμε.   

 Ανταποκρίθηκε  θετικά και στις  2 Δεκεμβρίου του ΄14 ήρθε ο 

Πρόξενος πάλι με τον κ.  Γιώργο Παπαδόπουλο με τον Αντιδήμαρχο και 

με δυο συμβούλους του Προέδρου της Δημοκρατίας της Σερβίας,  έναν 

σύμβουλο για θέματα πολιτισμού και έναν σύμβουλο για θέματα 

ασφάλειας και άμυνας .   

 Κάναμε πάλι την ίδια συζήτηση, είπαμε τα ίδια πράγματα, είδαν 

ότι  υπάρχει  πρόθεση από πλευράς Δήμου για να αναπτυχθούν τέτοιες 

σχέσεις και φύγανε,  οπότε στις  5 Δεκεμβρίου δέχθηκαν ένα τηλέφωνο 

από την Προεδρία της Δημοκρατίας μέσω του επίτιμου προξένου , του 
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Γιώργου του Παπαδόπουλου, που μας καλούσαν να πάμε να 

επισκεφτούμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Σερβίας τον κ.  

Βούτσιτς στις  10 Δεκεμβρίου του ΄14.   

 Ήταν επόμενο να ανταποκριθούμε αμέσως σε αυτή την 

πρόσκληση. Μάλιστα πήγαμε οδικώς γιατί  ήταν δύσ κολο να μας βρουν 

αεροπορικά εισιτήρια.  Είχαμε φύγει  την Τρίτη,  Τετάρτη έγινε η 

επίσκεψη μέσα σε πολύ φιλικό κλίμα. Εγώ ειλικρινά σας λέω, έμεινα 

έκπληκτος από την απλότητα του Προέδρου.  Δεν πίστευα στα μάτια 

μου ότι  ένας Πρόεδρος μιας χώρας θα δεχόταν τό σο εύκολα έναν 

Δήμαρχο.  

 Μιλήσαμε για τους ισχυρούς κοινούς δεσμούς ιστορικούς που 

έχει  η Σερβία με την Ελλάδα. Του είπαμε για τα βυζαντινά μνημεία,  

για το κάστρο εδώ που έκτισε ο Στέφανος Ντουσάν στην ακρόπολη 

επάνω, για το Μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου  που επίσης . .το 

ενίσχυσε οικονομικά αλλά και το στήριξε . .  Για το Κάστρο που 

υπάρχει στην Δάφνη εκεί  σε ένα χωριό και ο Πρόεδρος είπε ότι  θα 

επισκεφτεί  την πόλη των Σερρών στις  15 με 20 Μαΐου.  

 Η επίσκεψή του δεν ξέρω εάν θα είναι η επίσημη ή ιδιωτική. Δ εν 

έχει  σημασία.  Όπως και να είναι και ιδιωτικά να επισκεφτεί  την πόλη 

μας,  καταλαβαίνετε ότι  αποτελεί  πολύ μεγάλη τιμή για μας ότι  θα 

επισκεφτεί  την πόλη μας,  είτε ιδιωτικά είτε επίσημα ένας Πρόεδρος 

μιας χώρας αλλά επίσης μεγάλη τιμή αποτελεί  για τον Δήμ ο Σερρών το 

γεγονός ότι  δέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο τον Δήμαρχο.  

 Στην συνάντηση εκείνη πρέπει να σας πω ότι  ο επίτιμος 

πρόξενος,  ο κ.  Γιώργος Παπαδόπουλος,  μας ανακοίνωσε τις  προθέσεις 

της Προεδρίας της Δημοκρατίας της Σερβίας για να ιδρυθεί εδώ ένα 
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επίτιμο προξενείο στην πόλη των Σερρών και θέλουν μάλιστα να το 

ιδρύσουν πολύ γρήγορα.  

 Τελειώνοντας,  θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον επίτιμο πρόξενο 

τον κ.  Γιώργο Παπαδόπουλο που είναι δικηγόρος,  νομικός σύμβουλος 

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη ς,  ο οποίος σπούδασε 

στο Βελιγράδι και γνωρίζει  το δεξί  χέρι του προέδρου, τον είχε 

καθηγητή, όπως επίσης θέλω να ευχαριστήσω και τον Αντιδήμαρχο τον 

κ.  Γρηγοριάδη, ο οποίος συνετέλεσε τα μέγιστα για να γίνουν αυτές οι  

συναντήσεις λόγω των δεσμών που έχει  με την Σερβία ο κ.  

Γρηγοριάδης,  γιατί  και ο κ.  Γρηγοριάδης σπούδασε στο Βελιγράδι,  

γνωρίζει  τον επίτιμο πρόξενο και βλέπετε όταν υπάρχουν οι  

κατάλληλοι άνθρωποι μπορούν να γίνουν και πολλά πράγματα.  

 Αυτά ήθελα να σας πω για ενημέρωση. Εάν θέλετε να με 

ρωτήσετε κάτι  είμαι στην διάθεσή σας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και προχωράμε με απάντηση από τον Αντιδήμαρχο Έργων τον κ.  

Γκότση Ηλία σε ερώτηση που υπέβαλε στο προηγούμενο  Δημοτικό 

Συμβούλιο η κυρία Ιλανίδου σχετικά με τον φωτισμό στον λόφο της 

Ακρόπολης των Σερρών.  

 Παρακαλώ κ.  Γκότση έχετε τον λόγο.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Στο προηγούμενο  Δημοτικό Συμβούλιο πέρασε το θέμα να φωτίσουμε 

τον δρόμο από την διασταύρωση της Χρυσοπηγής και μέχρι επάνω. Θα 

γίνει  με αυτεπιστασία μέχρι την Ακρόπολη. Το ποσό, μόνο προμήθεια 

θα γίνει  των υλικών. Των φωτιστικών δηλαδή, περίπου 3,5 χιλιάρικα. 

Τα υπόλοιπα θα τα κάνει   η υπηρεσία μας.   
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 Εκεί ετέθη, έλειπα εγώ, εκεί  ετέθη πως φωτίζεται,  πώς είναι η 

ερώτηση κύριε Πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Που υπάρχει;   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πάντοτε,  από ότι  ενημερώθηκα από τις  υπηρεσίες,  πάντοτε υπήρχε 

αυτός ο φωτισμός,  δηλαδή φωτιζόντουσαν τα σημεία της Ακρόπολης,  

το τείχος,  εκεί  το κάστρο και τα λοιπά, αλλά επειδή εκεί  δεν υπήρχε 

κίνηση, ήταν νεκρό το σημείο,  την μια μέρα ο φωτισμός υπήρχε και 

την άλλη μέρα καταστρεφόταν.   

 Όταν αξιοποιήθηκε με το περίπτερο, ας το πούμε εκεί ,  της 

Ακρόπολης,  όταν αξιοποιήθηκε πάλι η υπηρεσία του Δήμου φώτισε,  

εκεί  τα βράχια ήταν πάντα φωτισμένα, απλά φώτισε λίγο πιο κάτω 

μέχρι την στροφή του Αγίου Νικόλα λόγω επικινδυνότητας που 

υπάρχει εκεί  επικίνδυνο σημείο και επειδή υπάρχει μια κίνηση 

παραμένει  ο φωτισμός.  Γι΄ αυτό υπάρχει αυτή η διαφορά. Και πριν 

υπήρχε αλλά καταστρεφόταν επειδή δεν υπήρχε καμία κίνηση.  

 Τώρα υπάρχει ο φωτισμός και γιατί  ο φωτισμός; Λόγω του ότι  

υπάρχει  κίνηση και δεν γίνεται αυτό το οποίο γινόταν στο παρελθόν.   

 Αυτά έχω να πω. Πάντοτε υπήρχε και τώρα ακόμα πιο πολύ και 

αυτό θέλω να σας πω ότι  το ζητάνε οι  περιπατητές,  το ζητάνε όλοι 

αυτοί οι  οποίοι  πηγαίνουν στην Ακρόπολη το καλοκαίρι και δίχως 

φωτισμό είναι πάρα πολύ δύσκολο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία και προχωράμε σε ένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ως 

κατεπείγον.   Το θέμα είναι:  
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Θέμα 1 ο  :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης.  

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους ΄14.  

 Προμήθειες λαμπτήρων ανά Δημοτική Ενότητα. Ψήφιση  

πιστώσεων ανά κωδικό εξόδων και επιλογή του τρόπου ανάθεσης.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα μας είχε απασχολήσει και σε προηγούμενο  Δημοτικό 

Συμβούλιο όμως θεωρείται κατεπείγον και όλοι το γνωρίζουν,  διότι  . .  

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής . .  ο ανοικτός διαγωνισμός που 

αφορούσε την προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού έτους 

΄14,  προϋπολογισμού 69.995,45 ευρώ με το Φ.Π.Α. και επειδή 

βρισκόμαστε στο τέλος του έτους και η διαδικασία του διαγωνισμού 

δεν τελεσφόρησε και δεν υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια ώστε να 

υλοποιηθεί  η  υπόλοιπη διαδικασία της προμήθειας για το έτος ΄14.   

Η διαδικασία ήταν χρονοβόρα λόγων των πολλών ενστάσεων 

στην Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού.  

Επειδή είναι άμεση και επιτακτική η ανάγκη προμήθειας 

λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού για την κάλυψ η των αναγκών 

των Δημοτικών Ενοτήτων, τουλάχιστον για το χρονικό διάστημα μέχρι 

τέλους του έτους,  λόγω εξάντλησης των αποθεμάτων στην αποθήκη 

υλικού λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού, είναι επίσης επιτακτική 

ανάγκη η προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικο ύ υλικού διότι  η 

έλλειψή τους δημιουργεί  σοβαρά προβλήματα στην οδήγηση κατά της 

νυκτερινές κυρίως ώρες αλλά και στους πεζούς και πάλι κατά τις  

νυκτερινές ώρες,  θα παρακαλούσα το  Δημοτικό Συμβούλιο,  εφόσον το 

εγκρίνει  να περάσουμε στην συζήτηση του θέματο ς.   
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Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι χαμηλότερος 

βέβαια και ανέρχεται στο ποσό των 53.208,76 ευρώ.  

Εάν και εφόσον συμφωνεί το σώμα μετά από ψηφοφορία ή 

ομόφωνα εάν αποφασιστεί ,  μπορεί να συζητηθεί το θέμα.  

Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ  

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ  

……………………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής του θέματος ο Αντιδήμαρχος Έργων ο κ.  Γκότσης Ηλίας.  

Παρακαλώ έχετε τον λόγο.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το θέμα έχει  ξανά έρθει ,  το έχουμε περάσει με την απευθεί ας ανάθεση 

και αυτό έγινε διότι  εδώ και οκτώ μήνες ένας διαγωνισμός είναι στον 

αέρα και δυστυχώς δεν έχει  τελειώσει.  Τι έγινε όμως;  Είπαμε ότι  ο 

διαγωνισμός θα συνεχιστεί  και το ΄15 και εμείς  εδώ πήραμε απόφαση 

κατά πλειοψηφία να γίνει  η απευθείας ανάθεση .   

 Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση . .από εδώ πέρασε κατά πλειοψηφία η 

απευθείας ανάθεση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μην σχολιάζετε προσωπικά κύριε.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Σχολιάζετε προσωπικά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι σας παρακαλώ πολύ. Κύριε Αντιδήμαρχε π αρακαλώ.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τα γεγονότα όπως είναι.  Πέρασε από εδώ..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για να αποφεύγονται αυτές οι  παρεξηγήσεις να απευθύνεστε στο 

προεδρείο.  Υποχρέωσή σας είναι να απευθύνεστε στο προεδρείο και 

όχι  στους υπόλοιπους.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πέρασε από εδώ η απευθείας ανάθεση των λαμπτήρων. Η 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση  είπε το εξής:  ότι  δεν μπορεί να συνεχιστεί  ο 

διαγωνισμός για το ΄15,  αυτός ο ίδιος διαγωνισμός,  θα πρέπει να 

ματαιωθεί.   

 Έρχεται στην Οικονομική Επιτροπή αυτό εδώ, η ματαίωση του 

διαγωνισμού, πέρασε κατά πλειοψηφία.  Πιο μπροστά εμείς  πήραμε 

απόφαση για την απευθείας ανάθεση και μετά η Οικονομική Επιτροπή 

είπε να μην συνεχιστεί  ο διαγωνισμός του ΄15.   

 Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση λέει  ότι  λάθος.  Πρώτα η Οικονομική 

Επιτροπή θα ματαιώσει τον διαγωνισμό και μ ετά θα έρθει  στο  

Δημοτικό Συμβούλιο  η απευθείας ανάθεση των λαμπτήρων. Και αυτό 

κάναμε.  Πέρασε από την Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα η ματαίωση 

του διαγωνισμού και σήμερα κατεπείγον έρχεται το θέμα να πάρουμε 

απόφαση για την απευθείας ανάθεση και πρέπει να  πάρουμε γιατί  όλοι 

μας γινόμαστε δέκτες,  σήμερα ήρθαν από το χωριό μας ότι  τα σπίτια 

είναι στο σκοτάδι και πρέπει να τελειώσει αυτή η υπόθεση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ερωτήσεις κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι;  Ο κ.  Αναστασιάδης Ηλίας,  ο 

κ.  Χρυσανθίδης.  άλλος; κανείς;  Κύρ ιε Χρυσανθίδη θα ξεκινήσω από 

εσάς.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  προς τον κ.  Δήμαρχο, οι  λόγοι της ακύρωσης της 

απόφασης είναι μόνο αυτοί που μας είπε;  Πρώτον και δεύτερον,  στην 

εισήγηση μέσα για ποιο λόγο δεν γράφονται οι  λόγοι για τους οποίους 

ακυρώθηκε η απόφαση αυτή και του Δημοτικού Συμβουλίου και της 

Οικονομικής Επιτροπής;  

 Αυτό, κύριε Πρόεδρε,  πρέπει να το γνωρίζουμε,  διότι  υπάρχουν 

και άλλες αποφάσεις οι  οποίες ακυρώνονται και δεν γνωρίζουμε για 

ποιο λόγο ακυρώνονται.  Νομίζω ότι  θα πρέπει να εν ημερωνόμαστε γι΄ 

αυτό το θέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ τον Αντιδήμαρχο να απαντήσει.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Από ότι  είπε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση δεν μπορεί να συνεχιστεί  

ένας διαγωνισμός,  ο οποίος κηρύχθηκε το ΄14,  να συνεχιστεί  για το 

΄15.  Άρα θα πρέπει να γίνει  καιν ούργιος διαγωνισμός.  Όμως είπε ότι  η 

απευθείας ανάθεση λόγω ανάγκης θα περάσει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Αναστασιάδης Ηλίας.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε την προηγούμενη φορά είχα θέσει θέμα νομιμότητας 

μιας τέτοιας απόφασης.  Επειδή και διορθώστε με,  σας παρ ακαλώ, εάν 

κάνω λάθος,  νομικό στοιχείο πάνω στο οποίο θα μπορούσαμε να 

στηρίξουμε μια τέτοια απόφαση, κατά την άποψή μου, δεν υπάρχει,  
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γιατί  εδώ κατά παρέκκλιση ερμηνεύουμε τον 3971 του άρθρο 61 που 

λέει  για παροχή υπηρεσιών…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε ερωτήσεις κάνουμε.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Σας παρακαλώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην ξανά διακόπτετε σας παρακαλώ πολύ.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Γι΄ αυτό θα ήθελα να μου πει  ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος πάνω σε ποια 

νομική βάση θα κινηθούμε; Ποιο νόμο ως βάση θα χρησιμοποιήσουμε ; 

Γιατί  όπως αντιλαμβάνεστε μια απευθείας ανάθεση με αυτές τις  

διαδικασίες δεν είναι και ότι  καλύτερο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γκότση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 Κύριε Πρόεδρε το θέμα το έχουμε εξαντλήσει από την προηγούμενη 

φορά. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση έδωσε το πράσινο φω ς, μέσα σε 

εισαγωγικά, ότι  περάστε στην απευθείας ανάθεση εφόσον έχει  

ταλαιπωρηθεί τόσο αυτή η υπόθεση, οκτώ και δέκα μήνες και δεν…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι,  ανά Δημοτική Ενότητα.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Στον 18-14 βασιζόμαστε κ .  Γκότση;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Τους νόμους δεν μπορώ να σας τους απαντήσω. Δεν είμαι ούτε 

Εισαγγελέας ούτε δικαστής.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  όπως ακριβώς αναφέρεται στην εισήγηση κ.  Αναστασιάδη, η 

προμήθεια λαμπτήρων ανά Δ.Ε. που δεν ξεπερνά τις  14.689 είναι η 

μεγαλύτερη στην Δ.Ε. Καπετάν Μητρούση, στην Δ.Ε. Σκουτάρεως 

13.532,47 στην Δ.Ε. Λευκώνα 11.354,75,  στην Τοπική Κοινότητα 

Βροντούς 4.618,29 και στην Τοπική Κοινότητα Ορεινής 8.916.  

 Επειδή είναι κατανεμημένα έτσι,  έτσι θα πάνε στην 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση, έτσι θα εγκριθούν και έτσι θα 

προχωρήσουν.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θέλω να πω ότι  την απόφαση που πήραμε αυτή σε προηγούμενο  

Δημοτικό Συμβούλιο έχει  πάει  στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και 

δέχθηκαν όπως είναι έτσι,  το δέχθηκαν. Απλά ήταν,  η σειρά δεν ήταν 

σωστή. Αφού το δέχθηκαν η ίδια απόφαση πάει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δηλαδή απέρριψε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση την απόφαση . .  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Την τακτική.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Διότι  έτρεχε ο διεθνής διαγωνισμός.  Και είπε ότι  σταματήστε το,  δεν 

έχει  περιθώρια για το ΄14.  Γι΄ αυτό τον λόγο απορρίφθηκε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε εκφράζω αγωνία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ωραία.  Τοποθετήσεις επί  του θέματος.  Ο κ.  Χρυσανθίδης,  η κυρία 

Καλώτα και εάν χρειαστεί  ο κ.  Χράπας και ο κ.  Γαλάνης.  Παρακαλώ κ.  

Χρυσανθίδη.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε στο δεύτερο ερώτημά μου δεν πήρ α απάντηση, όσον 

αφορά δηλαδή γιατί  μέσα στην εισήγηση δεν αναφέρεται ο λόγος για 

τον οποίο επανέρχεται το θέμα στο  Δημοτικό Συμβούλιο.   

 Η απάντηση με ανάγκασε να ψάξω να δω και εγώ ως δημοτικός 

σύμβουλος για ποιο λόγο επανέρχεται το θέμα αυτό.  Μπαίνοντα ς 

λοιπόν στα ηλεκτρονικά μέσα  και στο διαδίκτυο βρήκα τους λόγους,  

βρήκα την απόφαση για ποιο λόγο αγκυλώθηκε.   

 Πραγματικά, η ευθύνη της ακύρωσης της απόφασης είναι καθαρά 

δική μας,  των υπηρεσιών. Σε καμία περίπτωση διαβάζοντας τις  δυο 

αποφάσεις επικύρωσης της Αποκεντρωμένης δεν λέει  πουθενά ότι  εάν 

ματαιωθεί ο διαγωνισμός θα εγκρίνεται με απευθείας ανάθεση. Σε 

καμία των περιπτώσεων. Απλά ακυρώνει και λέει  το εξής:  δεν μπορείτε 

να κάνετε απευθείας ανάθεση την στιγμή που έχετε έναν κωδικό 

δεσμευμένο, δεν μπορεί να γίνει  διαμόρφωση δηλαδή στον κωδικό 

αυτό εάν δεν ματαιωθεί ο διαγωνισμός και το αρμόδιο όργανο για να 

ματαιώσει τον διαγωνισμό είναι η Οικονομική Επιτροπή μετά από 

γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Εάν δεν υπάρχει αυτό δεν 

γίνεται.   

 Δεύτερον.  Δεν μπορεί να εγκριθεί  η απευθείας ανάθεση την 

στιγμή, η κατάτμηση αυτή να γίνε,  γιατί  στον προϋπολογισμό μας 

έχουμε συγκεκριμένο νούμερο, λέμε 70.000 ευρώ.  
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 Άρα λοιπόν,  επιτρέπει  ο νομοθέτης την κατάτμηση όταν,  όπως 

και το κάναμε και φέτος στον προϋπολογισμό, βάζουμε κατά Δημοτική 

Ενότητα το ποσό το οποίο θέλουμε να κάνουμε.  

 Άρα λοιπόν και τρίτον,  δεν το θεωρεί εξαιρετικά επείγον,  διότι  

εδώ και οκτώ μήνες γίνεται ένας διαγωνισμός,  ξέρουμε ότι  είναι 

χρονοβόρος,  ξέρουμε ότι  υπάρχουν προβλήματα και εμείς  ως υπηρεσία 

δεν προλαμβάνουμε να πάρουμε τις  κατάλληλες αποφάσεις ώστε να 

μην φτάσουμε στο αδιέξοδο και με αμφιβολία εάν θα εγκρίνει  η 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση τις  απευθείας αναθέσεις.   

 Άρα λοιπόν,  υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτή την 

στιγμή.  

 Το τέταρτο,  δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο,  ενώ είμαστε 

μέσα στον Δεκέμβριο,  τελειώνει το οικονομικό έτος,  θέλουμε να 

εξαντλήσουμε όλο το ποσό και των 70 χιλιάδων; Δεν μπορούμε 

δηλαδή, όλο το ποσό κατανέμεται.  Δεν μπορούμε δηλαδή αφού είναι 

τόσο επείγον να το τεκμηριώσουμε αιτιολογημένα; Να το τεκμηριώσει 

και η υπηρεσία σας και να πάμε σε μια απευθείας ανάθεση με το 

ερωτηματικό εάν εγκριθεί ,  όπως έχουν εξελιχθεί  κύριε Πρόεδρε και να 

καλύψουμε τις  άμεσες ανάγκες και να πάμε στον επόμενο διαγωνισμό 

μέσα στο ΄15,  τον οποίο δεν ξέρω και συγχωρέστε με,  εάν έχει  γίνει  η 

διαδικασία ήδη πριν,  από τώρα δηλαδή ή πριν από ένα μήνα;  

 Άρα λοιπόν εδώ υπάρχουν σοβαρά προβλήματα για την 

αντιμετώπιση του θέματος αυτού και δεν είναι τόσο απλό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία Καλώτα έχει  τον λόγο.   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  
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Έχω να επισημάνω ότι  πραγματικά  η εισήγηση όπως ήρθε,  όπως είπε 

και ο κ.  Χρυσανθίδης,  δεν λέει  τον πραγματικό λόγο.  Ξεκινάτε με τον 

όρο ότι  ακυρώνει η Οικονομική Επιτροπή. Αυτό περνάει πρακτικά, 

ακυρώνει η Οικονομική Επιτροπή αλλά η δι αδικασία έγινε γιατί  

ακριβώς έγιναν λάθη στην σειρά της  διαδικασίας και φτάσαμε «να 

αναγκαστούμε», εντός εισαγωγικών, να κάνουμε την ακύρωση.  

 Αυτή είναι η σωστή τοποθέτηση. Δεν είναι ότι ,  έτσι όπως το 

φέρατε φαίνεται ότι  η Οικονομική Επιτροπή ακυρώνει τ ον διαγωνισμό. 

Το ένα σκέλος.   

 Το δεύτερο σκέλος είναι επειδή είχαμε συζητήσει,  όπως με την 

προηγούμενη διαδικασία,  είχαμε δει  τις  ενστάσεις που απορρίφθηκαν, 

τα ονόματα αυτών που πήραν τον διαγωνισμό, αυτών που έκαναν τις  

ενστάσεις που απορρίφθηκαν, φτάσαμε σε αυτό τον χρόνο που είμαστε 

τώρα, πραγματικά είναι επείγον,  δεν έχει  λάμπες.   

 Εγώ το μόνο που θέλω να τονίσω και να καταγραφεί,  ότι  έχω 

καταγράψει τις  προσφορές,  έχω καταγράψει τις  ενστάσεις και 

πραγματικά περιμένω να ανακοινωθεί που θα δοθούν οι  απ ευθείας 

αναθέσεις.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Εάν καλύφθηκαν οι  συνάδελφοι;   

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Δυο λόγια μόνο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κ.  Χράπα.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι  τους δημότες μας δεν τους,  όχι  δεν 

τους ενδιαφέρει η διαδικασία,  δεν γνωρίζουν πολλ ά από διαδικασίες.  
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Τους ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί.  

Είναι μια νόμιμη ενέργεια,  η οποία προβλέπεται από όλους τους 

Κανονισμούς και πρέπει να προμηθευτούμε λάμπες με αυτόν τον 

τρόπο. Έχουν καεί οι  περισσότερες λάμπες σε όλο τ ον Δήμο, δηλαδή τι  

θέλουμε να περάσουν οι  γιορτές και μετά να τις  πάρουμε;  

 Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και εσείς  κύριε Γαλάνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  οκτώ ολόκληροι μήνες 

διαγωνισμός με πλήρη διαφάνεια,  με όλα τα προβλεπόμενα από τον 

νόμο, όχι  μόνο ο δικός μας Δήμος,  κύριε Πρόεδρε,  υποφέρει από την 

γραφειοκρατία όλη η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Γιατί  λέμε από την μια να 

εξυπηρετούμε τους πολίτες,  να προσφέρουμε καλύτερες υπηρεσίες,  να 

είμαστε στα πλαίσια του  νόμου, κάνουμε διαγωνισμούς,  γιατί  αυτά 

είναι τα ποσά που πρέπει να κάνουμε διαγωνισμούς και δείτε σας λέω, 

εάν όλοι οι  συνάδελφοι ελέγξουν τα έγγραφα για το πώς κινήθηκε 

μέχρι τώρα η διαδικασία,  ειδικά του διαγωνισμού, οκτώ ολόκληροι 

μήνες και αυτό σας το μεταφέρω και από άλλους συναδέλφους που 

μιλάμε σε άλλους Δήμους,  αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα.  

Εάν συμβεί ένα ατύχημα για μια ή δυο λάμπες που δεν βάλαμε 

κάπου ποιος θα το πληρώσει αυτό το τίμημα; Μετά θα ερχόμαστε οι  

ίδιοι  και θα λέμε ότι  γιατί  δεν είχαμε κάνει  απευθείας ανάθεση;  

Και σας πληροφορώ, για να είμαστε δίκαιοι  και ειλικρινείς ,  ότι  

οι  υπηρεσίες συνεργάζονται με τις  υπερκείμενες αρχές και συζητάνε,  

προφορικά όμως πάντα. Όταν έρχεται η ώρα όμως της λήψης της 
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απόφασης και της εγκρίσεως ή μη , τότε προκύπτουν κάποιες 

λεπτομέρειες οι  οποίες καμία φορά ξανά φέρνουν το θέμα πίσω.  

Μια τέτοια περίπτωση είναι και αυτή,  κύριε Πρόεδρε,  που η 

χρονική αλληλουχία δημιούργησε ένα ζήτημα. Έπρεπε πρώτα να 

ακυρωθεί ο διαγωνισμός και έπειτα να προχωρήσουμε σ την διαδικασία.  

Αυτή είναι η όλη αλήθεια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γκότση;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θέλω να πω ότι  οι  υπηρεσίες έχουν προνοήσει και έχουν κάνει  τον 

διαγωνισμό πριν οκτώ μήνες αλλά οι  ενστάσεις επί  των ενστάσεων και 

ακόμα δεν έχει  τελειώσει.  Δηλαδή τι  θα πρέπει  Αν γίνει;  Επειδή 

ορισμένοι θέλουν να κάνουν τις  ενστάσεις και κωλυσιεργούν και 

θέλουν να μπλοκάρουν τον διαγωνισμό θα πρέπει να αφήσουμε τις  

Δημοτικές Ενότητες,  θα πρέπει να αφήσουμε τους δρόμους χωρίς 

φωτισμό; Δηλαδή τι  θα πάμε να πούμε,  ότι  δεν έγιναν,  δεν 

λειτούργησαν στους πολίτες σωστά οι  υπηρεσίες γι΄ αυτό δεν έχετε 

φως;  

 Διαμαρτύρονται.  Χριστούγεννα έρχονται.  Θα έπρεπε ήδη να 

είμαστε έτοιμοι.  Και όσον αφορά εάν είναι νόμιμο ή όχι ,  

επαναλαμβάνω και πάλι,  η Αποκεντρωμένη Διοίκηση είπε ότι  

ακολουθήστε  αυτό τον δρόμο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω ότι  απαντήθηκε αυτό,  μην το επαναλαμβάνουμε κ.  Γκότση. 

Δευτερολογία κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι.  Ο κ.  Χρυσανθίδης μόνο 

και ο κ.   Χράπας.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε,  καταρχήν αναφέρθηκε ο κ.  Αντιδήμαρχος,  ο κ.  

Γαλάνης σχετικά με την νομιμότητα του διαγωνισμού. Σε καμία 

περίπτωση δεν αμφισβητείται η νομιμότητα του διαγωνισμού. Ούτε 

αναφερθήκαμε στο κομμάτι αυτό.   

 Θα ήθελα να πω και απευθύνομαι σε σας,  κύριε Πρόεδρε,  ως 

αρμόδιος,  οι  αποφάσεις τις  οποίες παίρνουμε στο  Δημοτικό Συμβούλιο 

και τις  οποίες εμείς  διαφωνούμε,  θέλουμε να καταγράφονται.  Το θέμα 

αυτό και να πηγαίνει  στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση η διαφωνία μας.  

Δηλαδή στο απόσπασμα του πρακτικού που πηγαίνει  να καταγράφεται 

για ποιους λόγους διαφωνούμε.  Αυτό έχει  γ ίνει  και παλαιότερα, είχε 

γίνει  επισήμανση και καταγραφόταν.  Τελευταία δεν καταγράφεται.  Δεν 

ξέρω γιατί  και εμείς  θέλουμε η άποψή μας να είναι καταγεγραμμένη.  

 Δηλαδή στο απόσπασμα πρακτικού όταν διαφωνούμε,  είναι κατά 

πλειοψηφία,  τους λόγους για τους οπο ίους διαφωνήσαμε να 

καταγράφονται στο απόσπασμα που θα πηγαίνει  στην Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση. Όπως το διατυπώνουμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Αυτή την ενημέρωση είχα.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε κάτι  συγκεκριμένο να καταθέσετε κ.  Χρυσανθίδ η; Εγώ θα το 

ήθελα ειλικρινά.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Όχι συγκεκριμένο,  απλώς σήμερα που επισκέφτηκα την 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση μου είπαν αυτό το πράγμα. Ότι δεν 

καταγράφεται.  Δεν πήρα απόφαση να δω.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγγράφως παρακαλώ ότι  έχετε εντοπίσει  σε μένα προσω πικά.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Γι΄ αυτό απευθύνομαι σε σας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Εγγράφως ότι  έχετε ειλικρινά θα το ελέγξω με κάθε 

λεπτομέρεια.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση αλλά εγώ θέλω όμως έστω και αυτή μην 

μας ξεφύγει  κάτι .   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Λέει ότι  το είχανε κάνει  παλαιότερα, στην αρχή δεν γραφόταν και μου 

επισήμαναν ότι  πάλι επανήλθαμε όπως…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σε ποια απόφαση, εάν μου φέρετε και την απόφαση που δεν έχει  

καταγραφεί η δική σας παράταξη, θέλω να μου την φ έρετε,  ειλικρινά 

σας το λέω, είμαι στην διάθεσή σας.   

 Κύριε Χράπα.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Κύριε Αντιδήμαρχε πολύ σύντομα, ακόμα και αύριο εάν είναι δυνατόν,  

πριν έχουμε την έγκριση να προμηθευτείτε μια ποσότητα, γιατί  τα 

παράπονα έχουν εντατικοποιηθεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Λοιπόν,  νομίζω ότι  έχουμε ολοκληρώσει το θέμα και μπαίνει  σε 

ψηφοφορία.  Ναι,  ναι,  ναι ,  ο κ.  Δούκας,  ο κ.  Μοσχολιός ναι,  ναι,  ο κ.  

Μηλίδης παρακαλώ;  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ναι,  λόγω της αναγκαιότητας που πρέπει να μπουν οι  λάμπες αλλά να 

γίνει  πρόταση εκδήλωσης ενδια φέροντος ώστε να πάρουμε με την 

καλύτερη τιμή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν και κατά την ψηφοφορία,  κ.  Μηλίδη, δεν πρέπει να κάνουμε 

κανένα σχόλιο,  θα υπάρξει,  δεν θα πάει σε έναν,  να το ξέρετε αυτό το 

πράγμα. Το ανακοινώνω εγώ. Θα πάει σε δυο,  τρεις .   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Το λέω, κύριε Πρόεδρε,  για να επισημάνω κάποια πράγματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν και δεν θα έπρεπε να εμπλακώ σε αυτή την διαδικασία εγώ. Ο κ.  

Αναστασιάδης Ηλίας;  Ναι,  ναι.  Όχι ο κ.   Γάτσιος,  όπως και η υπόλοιπη 

παράταξη του κ.  Φωτιάδη;  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι.  Ναι ο κ.  Μερετούδης,  ναι ο κ.  Γκότσης,  ναι ο γραμματέας,  ναι και 

ο Πρόεδρος.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     
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(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 890/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης με πρώτο θέμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε ένα ερώτημα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Δήμαρχε ενημερωθήκαμε ότι  στο Μουσικό Σχολείο τα παιδιά 

δεν σιτίζονται.  Ενώ ο Σύλλογος Γονέων κινήθηκε και ζήτησε τις  

υπηρεσίες σας να ενεργήσετε,  τους απαντήσατε ότι  δεν έχετε χρήματα. 

Τελικά όμως αποδείχθηκε ότι  στον λογαριασμό από την προηγούμενη 

χρονιά υπήρχε 60 και κάτι  χιλιάδες ευρώ.  

 Το πρώτο ερώτημα είναι,  γιατί  δεν το γνωρίζατ ε από την στιγμή 

που είχατε κάποια χρήματα;  

 Το δεύτερο ερώτημα είναι,  γιατί  δεν κινηθήκατε να κάνετε ένα 

σπαστό διαγωνισμό, ώστε με αυτά τα χρήματα να καλύψετε τις  

τρέχουσες ανάγκες μέχρι να πάρετε τα χρήματα για την φετινή χρονιά;   

Εάν και τελικά ο Σύλλογος Γονέων ύστερα από έρευνα, διαπίστωσε ότι  

και τα χρήματα για την φετινή χρονιά,  190 και κάτι  χιλιάδες τα έχετε 

στο ταμείο.  Άρα ένα σύνολο 200 χιλιάδων και τα έχετε αλλά στην 

πραγματικότητα δεν γνωρίζετε ότι  τα έχετε.  Ποιος έχει  την ευθύνη;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Στο επόμενο  Δημοτικό Συμβούλιο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ωραία.  πάμε στο πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης:  

 

ΘΕΜΑ 1ο  

Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του νεοκλασικού κτηρίου  

 επί της οδού Αθ. Αργυρού 3,  ιδιοκτησίας Π.Ε. .Κ.Μ. στο Δήμο 

Σερρών.  

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας ο κ.  Μυστακίδης.  Παρακαλώ 

κ.  Μυστακίδη.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι και 

αγαπητοί προσκεκλημένοι επισκέπτες που συμβάλατε σε αυτό το θέμα, 

Δήμαρχε και συνάδελφοι,  είναι γνωστά τα προβλήματα εξεύρεσης 

χώρων μετά την δημιουργία του Καλλικράτη και λόγω της επιτακτικής 

ανάγκης που υπήρχε για την εξεύρεση χώρου για την στέγαση των 

υπηρεσιών του Δήμου, ζητήθηκε από τον Δήμο να παραχωρηθεί 

δωρεάν το κτίριο της πρώην Τ.Ε.Δ.Κ..   

 Το Δ.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων, του 

οποίου Πρόεδρος είναι ο κ.  Δήμαρχος των Αμπελοκήπων και της 

Μενεμένης,  ο κ.  Κυρίζογλου Λάζαρος,  αποφάσισε ομόφωνα να δεχθεί  

αυτό το αίτημά μας και να μας παραχωρήσει δωρεάν το  κτίριο αυτό 

κατά χρήση και για χρόνο αόριστο.   

 Ο Δήμος Σερρών και μετά από σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας ότι  

είναι σύννομο, της νομικής υπηρεσίας,  δέχεται το να αναλάβει όλες τις  

υποχρεώσεις τις  οικονομικές,  τις  δαπάνες για την λειτουργία και την 
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συντήρηση  του παραπάνω κτιρίου,  καθώς επίσης πρέπει να πούμε ότι  

θα κρατηθεί ένας χώρος μόνο για το αρχείο της πρώην Τ.Ε.Δ.Κ..   

 Σήμερα από το  Δημοτικό Συμβούλιο ζητάμε να αποδεχθεί  αυτή 

την δωρεάν παραχώρηση που γίνεται στον Δήμο Σερρών, του κτιρίου 

αυτού.  

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο λόγος σε σας,  κύριε Δήμαρχε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  σύμβουλοι,  κύριε Πρόεδρε της 

Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας,  κύριε Λάζαρε 

Κυρίζογλου, καταρχήν σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που τιμάτε με την 

παρουσία σας σήμερα το Δημοτικό μας Συμβούλιο,  όπως ευχαριστούμε 

και τον δημοτικό σύμβουλο αλλά και τον Δήμαρχο της Σιντικής τον κ.  

Δομουχτσίδη Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.  

 Θέλω να σας ευχαριστήσω εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου 

Σερρών εσάς προσωπικά αλλά και όλα τα μέλη του Δ.Σ. της 

Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας για αυτή την 

πολύ σωστή απόφαση που πήρατε.  Δηλαδή να παραχωρήσετε δωρεάν 

κατά χρήση το πρώην κτίριο της Τ.Ε.Δ.Κ. Νομού Σερρών.  

 Και λέω ότι  είναι μια  πολύ σωστή απόφαση, διότ ι  το κτίριο αυτό 

το νεοκλασικό,  αυτό το πανέμορφο κτίριο της πρώην Τ.Ε.Δ.Κ. τα 

τελευταία χρόνια λόγω του ότι  δεν χρησιμοποιούνταν άρχισε να 

εμφανίζει  σημάδια εγκατάλειψης και καταστροφής.   

 Γι΄ αυτό η απόφασή σας ήταν σωστή, ήταν σοφή θα έλεγα, διότι  

το παραχωρείτε στον Δήμο Σερρών, ο οποίος Δήμος Σερρών θα το 

φροντίζει  το κτίριο.  Ήδη ξεκίνησε το φροντίζει ,  το περιποιείται,  θα 
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αναλάβει όλες τις  υποχρεώσεις που γράφουμε φυσικά και στο 

πρωτόκολλο παράδοσης –παραλαβής,  στο συμφωνητικό συγνώμη, στο 

συμφωνητικό και εννοείται ότι  το κτίριο αυτό θα είναι στην διάθεση 

όλων των Δήμων.  

 Εάν κάποιος Δήμος θέλει  να κάνει  μια εκδήλωση, μια συνάντηση, 

μια σύσκεψη, ασφαλώς θα το παραχωρούμε και στους άλλους 

Δήμαρχους και στους άλλους Δήμους.   

 Ο Δήμος Σερρών θα το χρησιμοποιεί  κυρίως σαν χώρο υποδοχής 

επισήμων προσώπων, σαν χώρο συσκέψεων με φορείς και κυρίως ένας 

χώρος συναντήσεων θα είναι.  Άλλωστε το κτίριο έτσι όπως είναι 

διαμορφωμένο δεν προσφέρεται και για άλλη χρήση, για άλλου είδους 

χρήση. Προηγουμένως ήμασταν εκεί  με τον κ.  Πρόεδρο, πράγματι του 

άρεσε πάρα πολύ το κτίριο και μου λέει  ότι  μάλλον μετάνιωσαν και 

δεν θέλουν να το δώσουν. Αλλά τον έπεισα να μας το δώσει και θα μας 

το δώσει ο Πρόεδρος.   

 Θέλω, κύριε Πρόεδρε,  να σας ευχαριστήσω και πάλι.  Να είστε 

βέβαιος ότι  το κτίριο είναι σε καλά χέρια,  θα κάνουμε ότι  μπορούμε 

για να το συντηρήσουμε και να το χρησιμοποιήσουμε με τον καλύτερο 

τρόπο και ασφαλώς είμαστε ανοικτοί και σε κάθε πρόταση δική σας 

και όχι  μόνο δική σας,  αλλά και άλλων φορέων του Νομού, του Δήμου 

Σερρών εάν έχουν και άλλες ιδέες ότι  μπορεί το κτίριο αυτό να 

χρησιμοποιηθεί  και για άλλους σκοπούς,  εννοείται φυσικά να μην το 

παρακάνουμε και να μην το χαλάσουμε το κτίριο,  είμαστε ανοικτοί για 

να συζητήσουμε την οποιαδήποτε πρόταση.  

 Κύριε Πρόεδρε σας ευχαριστώ πάρα πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο λόγος σε σας.  Κύριε Πρόεδρε,  της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων.  
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Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  εγώ ήθελα να πω εμβόλιμα κάτι .  Ότι αυτό το όμορφο 

κτίριο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γκότση . .  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Έγινε επί  δημαρχίας Γιάννη Βλάχου. Πρέ πει να μνημονεύσουμε αυτό 

το όνομα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως σε όλους.  Μετά τον Πρόεδρο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο Πρόεδρος θα μιλήσει στο τέλος.  Ποιοι  θέλουν να μιλήσουν; 

Ερωτήσεις;  Κανονικά το θέμα όπως έχει  στην ημερήσια διάταξη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το σωστό είναι έτσι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις.  Κύκλος ερωτήσεων. Όχι.  Πάμε σε τοποθετήσεις.  

Παρακαλώ ποιοι  θέλουν να τοποθετηθούν; Ο κ.  Φωτιάδης,  ο κ.  

Μηλίδης.  Οι δυο σας.  Παρακαλώ κ.  Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Με την σειρά μας και εμείς  θα καλωσορίσουμε το κλιμάκιο με τον 

επικεφαλή τον Πρόεδρο της Π..ΕΔ.Ε..  Είναι χαρά μας,  κύριε Πρόεδρε,  

που είστε ανάμεσά μας σήμερα και μάλιστα με ένα τόσο μεγάλο δώρο. 

Πράγματι η παρουσία του κτιρίου εκεί  κοσμεί και εί ναι ένα στολίδι  για 

τον αστικό ιστό της πόλης.   

 Δεν θα συμφωνήσουμε με τον εισηγητή τον κ.  Αντιδήμαρχο ότι  ο 

Δήμος δεν έχει  κτίρια,  κύριε Πρόεδρε.  Έργο Έχει πάρα πολλά κτίρια 

και ιδιαιτέρως σε μια μικρή ακτίνα πέριξ της πόλεως,  τα οποία θα 

έπρεπε να αξιοποιήσουμε δεόντως υπάρχει μεγάλο κτιριακό απόθεμα, 

όμως το συγκεκριμένο κτίριο,  λόγω ακριβώς όπως είπε ο κ.  Αγγελίδης,  

ο Δήμαρχος,  έχει  αυτά τα χαρακτηριστικά,  πράγματι θα το 

αξιοποιήσουμε και πράγματι,  είναι τέτοιο το οποίο μπορεί να σταθεί 

σε αυτό το επίπεδο όπως το όρισε,  δηλαδή στην υποδοχή επίσημων 

παρουσιών, αντιπροσωπειών στην πόλη των Σερρών και βεβαίως ως 

μητροπολιτικός Δήμος έχουμε ακριβώς αυτή την δυνατότητα και την 

διάθεση και με αυτό το κτίριο αλλά και γενικότερα να συνδράμουμε 

στους άλλους Δήμους,  στους άλλους συναδέλφους της Αυτοδιοίκησης 

και του Νομού.  

 Να ευχαριστήσουμε και είναι καλοδεχούμενο το συγκεκριμένο 

μεγάλο δώρο σας και βεβαίως θα το αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο.  

 Νομίζω ότι  τέτοιες κινήσεις θα πρέπει να γίνονται και μπράβο, 

μπράβο στο Δ.Σ. που προχώρησε σε αυτή την γενναία απόφαση, διότι  

πραγματικά ο Δήμος εξαιτίας αυτής της εικόνας που έχει  και των 

χώρων που έχει  το Δημαρχείο,  μάλλον χρειαζόταν κατεπειγόντως έναν 

αντίστοιχο χώρο και να που βρέθηκε.   

 Ευχαριστούμε πολύ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Μηλίδης έχει  τον λόγο.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής 

Μακεδονίας,  κύριε Δήμαρχε . .  κύριε Αντιδήμαρχε Αμπελοκήπων και 

Μενεμένης,  σας καλωσορίζουμε με την σειρά μας στην  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι δημοτικός σύμβουλος,  δεν πειράζει  όμως, αποδεκτός ο τίτλος.  

Αποδεκτός.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Το εύχομαι κύριε να γίνεται Αντιδήμαρχος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχή είναι κ.  Μηλίδη. Παρακαλώ.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Σας καλωσορίζουμε.  Ευχαριστούμε που μας τιμάτε στο  Δημοτικό 

Συμβούλιο με την παρουσία  σας.  Νομίζω ότι  πήρατε μια όχι  απλώς 

σωστή απόφαση, μια γενναιόδωρο απόφαση να παραχωρήσετε το 

κτίριο αυτό της πρώην Τ.Ε.Δ.Κ.,  το οποίο είναι,  όπως διαπιστώσατε,  

ένα πανέμορφο κτίριο και μπορεί λειτουργικά να εξυπηρετήσει πολλές 

ανάγκες και ιδιαίτερα για την υποδοχή.  

 Για την πόλη μας είναι ένα κτίριο στολίδι  πραγματικά και εγώ με 

την σειρά μου έβλεπα ότι  άρχιζε να καταρρέει ,  να δείχνει  σημάδια 

παρακμής και δεν μου άρεσε καθόλου αυτή η εικόνα.  

 Σας συγχαίρουμε λοιπόν.  Υποσχόμαστε ότι  από όποια πλευρά και  

εάν υπηρετούμε τον Δήμο το  Δημοτικό Συμβούλιο θα προσπαθήσουμε 

για την καλύτερη συντήρηση και αξιοποίηση του.   
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 Θα ήθελα από μέρους μας να ευχαριστήσετε και όλα τα μέλη που 

πήραν την γενναία αυτή απόφαση και να σας ευχαριστήσουμε για μια 

ακόμη φορά.  

 Να  περάσετε καλά στην πόλη μας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα παρακαλούσα τον Δήμαρχο και τον Πρόεδρο της Περιφερειακής 

Ένωσης Δήμων, αφού ολοκληρώσει τον λόγο του ο Πρόεδρος της 

Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας να υπογράψουν 

και τα πρωτόκολλα, τα σχετικά έγγ ραφα.  

 Έχετε τον λόγο,  κύριε Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ:  

Κύριε Δήμαρχε,  κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι και 

αγαπητοί πολίτες,  είμαι συγκινημένος γιατί   βρίσκομαι σε μια ιστορική 

πόλη, στην πόλη των Σερρών  και στον ναό της δημοκρατίας αυτής της 

πόλης,  την αίθουσα δηλαδή που συνεδριάζει  η τοπική δημοκρατία,  την 

αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.  

 Θέλω να γνωρίζετε ότι  προσωπικά λόγω των πολλών ετών 

ενασχόλησης με τα κοινά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση , όχι  τα λόγια 

αλλά στην πράξη έχω επιβάλει και στον εαυτό μου και ύστερα από 

διάλογο επιβάλλαμε και πιο έξω, από διάλογο, ένα πνεύμα σύγκλισης,  

συναίνεσης,  διαλόγου και συνεργασίας.   

 Η κεντρική πολιτική σκηνή όπου σε ότι  πει  οποιοδήποτε κόμμα 

λέει  τελείως διαφορετικά και αντίθετα πράγματα το άλλο, δεν θέλω να 

αναφερθώ στην σήμερον αλλά γενικώς στην πολιτική σκηνή την 

κεντρική, όπου άσπρο λέει  η αντιπολίτευση, μαύρο η κυβέρνηση. 
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Άσπρο η κυβέρνηση, μαύρο η αντιπολίτευση, εξετάζει  ποιος λέει  αυτό 

το οποίο λέει  και δεν εξετάζει  τι  λέει  και τι  προτείνει .   

 Δεν είναι πνεύμα συνάντησης,  δημιουργεί  ιδιαίτερη απαρέσχια 

στους πολίτες αυτό το κλίμα, γι΄ αυτό βλέπουμε αυτά τα τεράστια 

ποσοστά αποχών μεταξύ πολλών άλλων λόγων, ανέφερα έναν,  αποχής 

από τις  διαδικασίες που γίνονται σε επίπεδο βουλευτικών εκλογών.  

 Αντίθετα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση τα ποσοστά συμμετοχής 

είναι και μεγαλύτερα των πολιτών και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 

λογικό είναι να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις,  λογικό είναι να 

διαφωνούμε,  οι  αποφάσεις κατά  πλειοψηφία αναλαμβάνονται άλλωστε,  

αλλά συνήθως με μια στατιστική που κάναμε και από την Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. 

αλλά και παλαιότερα από ότι  είδα και στην Τ.Ε.Κ.Δ. και από την 

εμπειρία που έχω από το ΄83 στην Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά και 

ελέγχοντας κατά τον έλεγχο νομ ιμότητας τους Νομάρχες σε ηλικία 35 

ετών 400 Δήμους και Κοινότητες στον Νομό Ευβοίας,  διαπίστωσα ότι  

ήταν στην συντριπτική τους πλειοψηφία ομόφωνες.   

 Άρα η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι ο χώρος της συνάντησης,  της 

σύγκλισης,  την συνεννόησης,  διότι  τα πολλά κο ινά προβλήματα 

ενώνουν τους πολίτες.   

 Μετά από αυτή την μικρή εισαγωγή θέλω να ξέρετε ότι  στην 

Περιφερειακή Ένωση Κεντρικής Μακεδονίας,  πριν την διενέργεια των 

εκλογών για να υπάρχει δέσμευση, κατά την ημέρα της διενέργειας τον 

εκλογών για να υπάρχει,  επίσης και δεύτερο δέσμευση, αλλά και μετά 

την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τρίτη φορά υποστήριξα με πάθος 

και σταθερά την ανάγκη σύγκλισης,  ανεξάρτητα από το ποιος θα 

εκλέγονταν και σύνθεσης ενός διαπαραταξιακού προεδρείου και 

διαπαραταξιακών οργάνων σε επίπ εδο Περιφερειακής Ένωσης 
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Κεντρικής Μακεδονίας και το πετύχαμε αυτό,  γιατί  άλλο πράγμα είναι 

κανείς  να λέει  κάτι  πριν να διενεργηθεί μια εκλογή και άλλο είναι να 

το πράττει  μετά την εκλογή.  

 Εκεί κρίνεται για την αξιοπιστία η Αυτοδιοίκηση, εκεί  κρίνεται η 

πολιτική με η αλλά και οι  πολιτικές.   

 Το ίδιο κάναμε προχθές στην εκλογή που έγινε για τον Φορέα 

Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Δεν κοιτάξαμε ποιος έχει  και είναι 

γνωστό ποιος έχει  την πλειοψηφία και την μειοψηφία.  Να 

εξαντληθούμε σε έναν άγονο ιδεολογικό  αντιπαραθετικού τύπου 

αγώνα. Αλλά είπαμε ότι  τα σκουπίδια δεν έχουν χρώμα, τα 

προβλήματα πιέζουν το ίδιο όλες τις  τοπικές κοινωνίες,  η Ελλάδα, η 

πατρίδα μας στο θέμα της διοίκησης και της διαχείρισης των 

απορριμμάτων έχει  μείνει  πίσω και έρχονται βροχή τα  πρόστιμα από το 

εξωτερικό,  από όλες τις  Περιφέρειες μόνο στην Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας,  πουθενά αλλού σε καμία άλλη από τις  δώδεκα 

Περιφέρειες της χώρας δεν έχουμε καταφέρει ακόμη να συστήσουμε 

αυτό το νομικό πρόσωπο που προβλέπεται από τον νόμο πο υ λέγεται 

ΦΟ.Δ.Σ.Α. σε περιφερειακό επίπεδο.  Να φτιάξουμε το χαρτί ,  το 

Φ.Ε.Κ..  Μόνο εμείς εδώ και οκτώ μήνες.   

 Καταργήθηκαν οι  πρώην Φορείς Στερεών Αποβλήτων 14 τον 

αριθμό και στους 7 Νομούς της Περιφέρειας της Κεντρικής 

Μακεδονίας και συνενώθηκαν σε έναν .   

 Έτσι πάλι συλλογική διοίκηση εκλέχθηκε,  διαπαραταξιακό 

προεδρείο και όργανα, για να πάμε ενωμένοι.   

 Θέλω επίσης να αναφερθώ πάρα πολύ σύντομα στο εξής θέμα: 

Βρισκόμαστε,  μετά την εφαρμογή του Καλλικράτη εν μέσω 

οικονομικής κρίσης σε ένα οικονομικό αδι έξοδο οι  Δήμοι σε ότι  αφορά 
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το ζήτημα του κρατικού προϋπολογισμού και των πόρων που 

προβλέπονται μέσω του κρατικού προϋπολογισμού για την Ελληνική 

Τοπική Αυτοδιοίκηση που είναι μειωμένη κατά 6% και αυτό το 6% 

προστίθεται στο άλλο 56 έως 60% ανάλογα πως τα μετράει κανείς ,  

πάντως εκεί  μέσα βρίσκεται,  της μείωσης που υπέστη τα τελευταία 

τέσσερα χρόνια ως προς τους πόρους της Ελληνική Τοπική 

Αυτοδιοίκηση.  

 Ως Π.Ε.Δ. και ως Κ.Ε.Δ.Ε. αντιδράσαμε αλλά αντιλαμβάνεστε 

τους κρατικούς προϋπολογισμούς,  όταν ψηφίζονται περιθώρια λόγω 

και του Οικονομικού Παρατηρητηρίου δεν υπήρχαν να αλλάξει κάτι .  

Άλλωστε οι  διοικήσεις που προέκυψαν στις  Π.Ε.Δ. και στην Κ.Ε.Δ.Ε. 

είναι ολίγων ημερών ζωής διοικήσεις.  Αυτό όμως δεν μπορεί να 

αποτελέσει άλλοθι σε καμία περίπτωση, θα πρέπει να  αγωνιστούμε 

μέσα από το ΣΕΣ.   

Τα κονδύλια της προγραμματικής περιόδου 2014 -2019 να 

μπορέσουμε να μπορέσουμε να πάρουμε πόρους.  Πόρους όχι  με μορφή 

ρουσφετολογική. Πόρους οι  οποίοι  θα κατανέμονται αναλόγως των 

αναγκών, πόρους οι  οποίοι  θα κατανέμονται αξι οκρατικά, τίμια,  

καθαρά και δίκαια.  Για να γίνει  αυτό όμως, αφού δεν υπάρχει ο 

ΘΗΣΕΑΣ, ο οποίος έληξε με την προ Καλλικράτη εποχή και 

παρατάθηκε μέχρι τελευταία 31 Δεκεμβρίου ότι  έμειναν,  κάτι  ψιλά και 

ελάχιστα κονδύλια,  δυστυχώς παρά την διαβεβαίωση του Ρ αγκούση του 

τότε υπουργού Εσωτερικών ότι  οπωσδήποτε,  γιατί  του λέγαμε ότι  δεν 

θέλαμε.   

Εγώ ενώ συμφωνούσα με την συγκεκριμένη θεσμική αλλαγή, 

διαφωνούσα και καταψήφισα προσωπικά στην Κ.Ε.Δ.Ε.,  όπου ήμουν 

εκλεγμένος,   όχι  δογματικά, ρεαλιστικά.  Γιατί  όταν τ ον ρωτήσαμε ότι  
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διασφαλίζεται το εγχείρημα της επιτυχίας της συγκεκριμένης θεσμικής 

μεταρρύθμισης οικονομικά; Γιατί  για να βάζεις  αυγά χρειάζεσαι 

μπογιά.  Με, αυγά δεν βάφονται.  Είπε ότι  δεν διασφαλίζονται εν μέσω 

οικονομικής κρίσης αλλά θα βρούμε έναν τρόπ ο. Μιλάω δημόσια τώρα. 

Τώρα είπα ότι  εάν δεν διασφαλίζεται το εγχείρημα, τότε φοβούμαι ότι  

θα αποτύχει .   

Είχε πει  μάλιστα ότι  το τρένο είναι ο Καλλικράτης μέσα στον 

οποίο πρέπει να μπει η Αυτοδιοίκηση για να πάει μπροστά. Η 

ατμομηχανή που θα σύρει το τραίν ο θα ήταν το πρόγραμμα Ελλάδα που  

θεσπίστηκε με τον Καλλικράτη και θα αντικαθιστούσε με περισσότερα 

χρήματα και με περισσότερες πρόνοιες ακόμη τον ΘΗΣΕΑ και τρέξανε 

και μπήκαν όλοι μέσα στο τραίνο,  αλλά η ατμομηχανή δεν ήρθε και 

μείναμε μονάχοι στον σταθμό .  Η ποιητική αδεία σε ότι  αφορά την 

οικονομική στήριξη του εγχειρήματος.   

Βεβαιότατα υπήρξαν και πολλές θετικές προβλέψεις και είχαμε 

και πολλά θετικά από την πρακτική εφαρμογή. Όμως και ως 

νομοθέτημα μέσα σε τέσσερα χρόνια αποδείχθηκε ότι  ήταν ένα 

γονατογράφημα θεσμικά και ως δικηγόρος μιλώ και τούτο διότι  από 

την ίδια την πράξη έγιναν δεκάδες,  πάρα πολλές δεκάδες 

τροποποιήσεις και θεσμικές αλλαγές.   

Εάν ένας νόμος ήταν σωστά μελετημένος μέσα σε τέσσερα χρόνια  

να υποστεί  δεκάδες τροποποιήσεις γίνεται;  Η ί δια η ζωή δηλαδή 

απέδειξε τους φόβους τους οποίους είχαμε.   

Κατά καιρούς με τους αγώνες μας κάναμε κάποιες αλλαγές 

σημαντικές,  δεν θα αναφερθώ σε αυτές.  Ήδη επεξεργαζόμαστε με το 

Υπουργείο Εσωτερικών ένα νομοσχέδιο σκούπα, είναι και ρευστό το 

πολιτικό τοπίο,  δεν ξέρουμε τι  θα γίνει ,  προκειμένου να κάνουμε αυτές 
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τις  αλλαγές που είναι πολύ σοβαρές και πολύ σημαντικές που η ίδια η 

εφαρμογή και η ζωή έβγαλε.   

Αλλά η μεγαλύτερη δυσλειτουργία,  δυσκαμψία του 

συγκεκριμένου νομοθετήματος είναι η εξής:  Δεν ολοκληρώθη κε ως 

θεσμικό πλαίσιο.  Δεκάδες κοινές υπουργικές αποφάσεις και 

υπουργικές αποφάσεις και προεδρικά διατάγματα που προβλέπονται με 

βάση τις  εξουσιοδοτικές διατάξεις  του Καλλικράτη, δεν έχουν εκδοθεί 

ακόμη για να μπορέσει να λειτουργήσει το σύστημα.  

Παραδείγματος χάρη, ο θεσμός των δημοτικών δημοψηφισμάτων 

που προβλέπονταν και στον 3463 δεν μπορεί να υλοποιηθεί ,  δεν 

πρόκειται,  φυσικά, καμία κεντρική εξουσία να το κάνει  αυτό εάν δεν 

πιέσουμε γιατί;  Γιατί  προβλέπει με βάση την εξουσιοδοτική διάταξη να 

εκδώσει η  κυβέρνηση το προεδρικό διάταγμα για το πώς θα είναι οι  

διαστάσεις των ψηφοδελτίων και για τις  λεπτομέρειες τις  άλλες.   

Εμείς όμως κάναμε ένα τέτοιο δημοψήφισμα για το νερό και για 

την μην περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της ΕΥΑΘ στην Θεσσαλονίκη με 

βάση την ευρωπαϊκή πρακτική που επαναδημοτικοποιούνται οι  

ιδιωτικοποιηθείσες τέτοιες λειτουργίες και η κυβέρνηση πήρε το μήνα, 

γιατί  περίπου 200 χιλιάδες άνθρωποι ψήφισαν και είπαν ότι  όχι .  Τι  θα 

πείραζε εάν αυτό είχε και την βούλα, στην σφραγίδα της 

δεσμευτικότητας;  

Έχει τον θεσμό του Συμπαραστάτη του Δημότη που δεν μπορεί να 

εκλεγεί  σε όλους τους Δήμους της χώρας πριν 25,  30 περιπτώσεις,  έχει  

και πολλά άλλα ζητήματα, δεν θέλω να σας ταλαιπωρήσω με αυτά.  

Τα οικονομικά, τα κονδύλια μέσα από την προγραμματική 

περίοδο 2014-2019 είναι πολύ σημαντικό ζήτημα και ζητήσαμε ένα 

πρόγραμμα 2 δις  ευρώ να εκπονηθεί για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Την  
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Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ βαθμού. Δεν μπορεί να φυλάει το χέρι του 

Περιφερειάρχη, ο οποίος μπορεί να είναι ο ένας πράσινος,  ο άλλος 

κόκκινος,  ο άλλος μπλε ή αντίστοιχα ο Δήμαρχος δεμένοι στην ουρά 

και να καθιερώσουμε τέτοια συστήματα. Όχι.  Δεν γίνεται αυτό.   

Η πρωτοβάθμια ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να πάρει 

μια μερίδα σημαντική για να εκπονηθεί ένα πρόγραμμα ανάλογο. Αυτό 

το Ελλάδα που δεν έγινε ποτέ με τον ΘΗΣΕΑ που θα έχει  τις  δικές του 

πρόνοιες και τις  λειτουργίες για μπορούν οι  Δήμοι να ενταχθούν μέσα 

στο πρόγραμμα αυτό με έργα. Διαφορετικά θα έχουμε σημαντικά 

προβλήματα  την προσεχή πενταετία  που είναι μια πενταετία 

προκλήσεων που πρέπει να τις  αντιμετωπίσουμε.   

Δεν θέλω να αναφερθώ σε περαιτέρω θέματα. Σας λέω μόνο ότι  

στις  11 Δεκεμβρίου ψηφίστηκε ένα νόμος σύμφωνα με τον οποίο 

παρατείνονται τα προγράμματα εναρμόνισης οικογενειακής ζωής,  αυτά 

το Ε.Σ.Π.Α. με παιδικούς σταθμούς και όσοι εργάζονται εκεί  

παρατείνονται και οι  συμβάσεις του μέχρι 30 -9-2015.  

Ως προς το κτίριο.  

Εμείς λοιπόν δεν πρέπει να αναλωνόμαστε στα θεσμικά μας 

όργανα είτε είναι Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. αυτή είτε είναι Περιφερειακές Ενώσεις 

της χώρας,  σε άγονες μεταξύ μας συζητ ήσεις μόνο, γιατί  θα πρέπει και  

η κοινωνία των πολιτών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και 

τοπικά να δει  ότι  εμείς ,  επιτέλους,  έχουμε ως προς την λειτουργία μας 

και μια αποτελεσματική διάσταση.  

Είμαι υπέρ των ιδεολογιών, υπέρ των αρχών και των αξιών , όμως 

μόνο οι  ιδεολογίες και οι  θέσεις  και οι  απόψεις και οι  συζητήσεις,  

γιατί  συζητήσεις χωρίς την αποτελεσματική διάσταση της όποιας 
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πολιτικής,  νομίζω ότι  μικρή αξία έχουν.  Κυρίως στα κοινά πρέπει να 

φαίνεται η αποτελεσματικότητα.  

Έτσι κάναμε παρέμβαση  στην Αμφίπολη, στηρίξαμε τον πιο 

μικρό Δήμο της Κεντρικής Μακεδονίας που τυχαίνει  να είναι στον δικό 

σας Νομό, την Περιφερειακή Ενότητα, για να κάνει  εκείνα τα έργα της 

παροχέτευσης των ομβρίων, το ρεύμα το ηλεκτρικό,  το νερό,  τους 

οικίσκους για τους ανθρώπους οι  οποίοι  εργάζονται και ότι  άλλο θέλει  

προκειμένου να στηριχθεί  οικονομικά μετά αυτή την πολύ σημαντική 

ανασκαφή που βρήκε σε ελληνικό έδαφος στην Μακεδονική γη στον 

Νομό Σερρών,  η οποία "Μακεδονική γη βοά από τα σπλάχνα της και 

οι  λίθοι κεκράξοντα ι",  ότι  και να πουν οι  γείτονές μας,  φωνάζουν οι  

πέτρες,  οι  λίθοι από τα σπλάχνα της γης περί της ελληνικότητας της 

Μακεδονίας.   

Έτσι σκεφτήκαμε και γι΄ αυτό το θέμα και μιλήσαμε,  κύριε 

Δήμαρχε,  και τηλεφωνικά πολλές φορές και επειδή η ΠΕΔ παιδιά της 

έχει  τους Δήμους όλης της Κεντρικής Μακεδονίας,  δικό μας παιδί  είναι  

και ο Δήμος Σερρών. Δικό μας παιδί  της ΠΕΔ είναι και οι  πρώην 

Δήμοι και όλοι οι  Δήμοι του Νομού Σερρών, άρα ως ιδιοκτησίας της 

πρώην ΤΕΔΚ που περιήλθε νομικά πλέον στην Περιφερειακή Ένωση 

Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας,  αποφασίσαμε με την καρδιά μας και 

όχι  τυπικά, το λέω ξεκάθαρα, με την καρδιά μας να το παραχωρήσουμε 

ομόφωνα, ομόφωνα με την σύμφωνη γνώμη και των συναδέλφων από 

τον ίδιο τον Νομό Σερρών και είμαστε εδώ αυτή την στιγμή ο ομιλών, 

το μέλος του Δ.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής 

Μακεδονίας και συντοπίτης σας,  Δήμαρχος Σιντικής,  ο Φώτης ο 

Δομουχτσίδης,  ο κ.  Νότας,  ο οποίος επίσης είναι μέλος του Δ.Σ. τον 

κάλεσα και με παρακάλεσε να σας μεταφέρω και αυτός τους 
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χαιρετισμούς του και την δική του,  βέβαια σύμφωνη γνώμη, ομόφωνη 

είναι η απόφαση αλλά έχει  αυτή την ώρα  Δημοτικό Συμβούλιο.   

Τον κ.  Στεργίου δεν τον κάλεσα γιατί  είναι μέλος του Δ.Σ. και 

ούτως ή άλλως είναι δικό σας και θα παρίστατο εδώ προκειμένου, όσοι 

είναι αιρετοί από  την Περιφερειακή Ενότητα να έρθουν εδώ.  

Θα υπογράψουμε λοιπόν την παραχώρηση αυτού του κτιρίου που 

είναι κατοικία ενός παλαιού πολιτικού,  του αείμνηστου Αθανασίου 

Αργυρού, ένα κτίριο το οποίο δεν φανταζόμουνα ότι  θα είναι τόσο 

πολύ όμορφο και σε τέτοια καλή κατάσταση.  

Θέλω να συγχαρώ επίσης και να αναφερθούμε σε αυτό,  τον φίλο 

μου επίσης και γνωστό, λόγω των πολλών ετών στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση, πρώην Δήμαρχο Σερρών τον κ.  Γιάννη τον Βλάχο, που 

ως Πρόεδρος της τότε Τ.Ε.Δ.Κ. του Νομού Σερρών είχε την ευθύ νη της 

εκτέλεσης της απόφασης του Δ.Σ. της Τ.Ε.Δ.Κ. και της υλοποίησης 

αυτού του συγκεκριμένου έργου.  

Κύριε Δήμαρχε,  θα μου επιτρέψετε και στα πλαίσια αυτής της 

επίσκεψης να σας δώσω και ένα δώρο το οποίο έφερα για τον Δήμο 

Σερρών. Ούτε Πρόεδρος στην ΠΕΔ ούτε πουθενά δεν μπορείς να 

εκλεγείς  εάν δεν είσαι πρώτα Δήμαρχος ή δημοτικός σύμβουλος.  Να 

μην ξεχνιόμαστε.  Γι΄ αυτό το δώρο είναι «Φωτογραφίζοντας τους 

Αμπελόκηπους στα μονοπάτια του χρόνου». «Δράστης»,  εντός 

εισαγωγικών, αυτού του πονήματος είμαι εγώ ο ίδιος και έκανα ένα 

εξάμηνο μέρα και νύκτα, αφού μπήκα μέσα στα σπίτια και πήρα 

φωτογραφικό υλικό,  φωτογραφικό λεύκωμα είναι,  με θεματικές 

ενότητες για την ιστορία του τόπου μας και του Δήμου μας.   

Να είστε καλά.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Σας ευχαριστώ πολύ. Να σας προσφέρω και εγώ με την σειρά μου..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ:  

Είναι και σε DVD .  Ορίστε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το «Πανόραμα της Σερραϊκής Ιστορίας» του Βασίλη Τζανακάρη, 1913 -

2013 για τα εκατό χρόνια της πόλης των Σερρών. Επίσης τον 

πολιτιστικό οδηγό της πόλης των Σερρών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ:  

Σας ευχαριστώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ:  

Να  είστε καλά. Τώρα να  βάλουμε τις  υπογραφές.    

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Βεβαίως.  Θα υπογράψετε πρώτα εσείς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ:  

Ναι.  Πρώτα υπογράφει ο παραχωρών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έτοιμα είναι όλα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ:  

Καλορίζικο.  Με το καλό και καλές αυτοδιοικητικές δράσεις και όχι   

μόνο.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ:  

Και πάλι να είστε καλά.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Δήμαρχε σας ευχαριστώ πολύ.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ:  

Να σας χαιρετίσω και με έναν τρόπο, εάν έχετε χιούμορ, τον εξής:  σε 

ένα  Δημοτικό Συμβούλιο στην Αγγλία μου είπαν συνεδριάζανε και 

όταν απεραντολογούσε ένας ομιλητής και δεν τελείωνε η συνεδρίαση 

και τραβούσε μακριά,  για να μην μαλώνουν μεταξύ τους,  όπως 

μαλώνουν στις  μεσογειακές χώρες ή στην Άπω Ανατολή αυτά που 

βλέπουμε καμία φορά, υπήρχε μπροστά σε κάθε δημοτικό σύμβουλο 

ένα μικρόφωνο και ο ομιλητής έβγαινε και μιλούσε σε ένα έδρανο 

μπροστά, καλή ώρα όπως είμαι εγώ όρθιος αλλά από κάτω είχε μια 

καταπακτή. Εάν η πλειοψηφία των ακροατών δεν μπορούσε να τον 

ανεχθεί ,  πατούσαν τα πλήκτρα και όταν το 51% των πλήκτρων επιέζετο 

άνοιγε η καταπακτή και εξαφανίζονταν ο ομιλητής.   

 Γεια σας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρόεδρε σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣ ΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ:  

Καλά Χριστούγεννα και καλή χρονιά.   Και παραδίνουμε,  ελάτε κ.  

Δήμαρχε,  το κτίριο.  Να σας δώσουμε και τα κλειδιά.   
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Και τα κλειδιά βεβαίως.  Ευχαριστούμε πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καλό ταξίδι  να έχετε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ:  

Καλή συνέχεια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνοδέψτε τον Πρόεδρο. Εμείς κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι 

μπορούμε να προχωρήσουμε.  Καλές γιορτές να έχετε.  Γεια σας.   

 Να προχωρήσουμε στα επόμενα θέματα του Δημοτικού 

Συμβουλίου.   Εντάξει ,  αποχαιρετήσαμε το επιτελείο.  Και εμείς  

συνεχίζουμε.   

 

ΘΕΜΑ  2ο  

Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό των Θεοφανίων 2015.  

Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι 800 ευρώ για τις  μικροφωνικές στον Δήμο, που αφορά τις  

μικροφωνικές στην Κοιλάδα Αγίων Αναργύρων και στο ν Άγιο Ιωάννη. 

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 845/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα τρίτο.   

 

ΘΕΜΑ 3ο  

Έγκριση προβολής της πόλης των Σερρών μέσω της ιστοσελίδας  

 www.urbotour.com και έγκριση σχετικής δαπάνης.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η δαπάνη είναι 300 ευρώ. Δεν αφορά την ιστοσελίδα αλλά αφορά 

κάποιες πινακίδες οι  οποίες θα χρησιμεύσουν για την προβολή της 

πόλης των Σερρών και των τουριστικών της σημείων. Θέλετε κάτι  

περισσότερο από αυτό; Λεπτομέρειες;  Να περιμένουμε τον κ.  

Γρηγοριάδη.  

 Θα επιστρέψω στο θέμα αυτό.  Ο κ.  Γκότσης και αυτός βγήκε έξω. 

Τότε σταματώ, δεν θα προχωρήσω διότι .   

 Γιώργο σε παρακαλώ, εντάξει  τελειώσαμε με την τέτοια,  οι  

εισηγητές,  τουλάχιστον,  να είναι μέσα. Ο κ.  Γκότσης,  ο κ.  

Γρηγοριάδης να έρθουν αμέσως.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να κάνουμε διάλειμμα, να μην προχωρήσουμε.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  όχι ,  χωρίς διάλειμμα. Προχωράμε.  Σας παρακαλώ πολύ.  

Προχωράμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρέπει να τους καλέσεις να έρθουν μέσα πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μα ήδη έστειλα τον.  Κύριε Γρηγοριάδη, ήρθαν.   Κάλεσα να έρθουν 

μέσα οι  εισηγητές,  δεν με ακούσατε;  

 Θέμα τρίτο.   

 

ΘΕΜΑ 3ο  

Έγκριση προβολής της πόλης των Σερρών μέσω της ιστοσελίδας  

 www.urbotour.com και έγκριση σχετικής δαπάνης.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακόσια ευρώ όπως ανέφερα. Δυο λόγια.  Ερωτήσεις επί  του θέματος 

ο κύριος Γιαννακίδης.  Παρακαλώ κ.  Γιαννακίδη.  Άλλος ερώτηση;  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Την εισήγηση την διάβασα, κ.  Γρηγοριάδη. Απλά θα ήθελα δυο λόγια 

παραπάνω. Πώς βρέθηκε αυτή η ιστοσελίδα; Ποιος την πρότεινε;   Γιατί  

έτσι μια ματιά που έριξα να πω την αλήθεια δεν μου φάνηκε…  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

. .που έχει  αυτή την ιστοσελίδα και στην συνέχεια του ζήτησα να μου 

στείλει  περισσότερες λεπτομέρειες και μου έστειλε αυτές τις  σελίδες.  

Νομίζω τις  έχει  στο si te .  Σας τις  έχουν δώσει.   
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 Λοιπόν,  τι  πρόκειται να γίνει  εδώ; Μπορούμε να διαφημιστούμε 

μέσω των κινητών τηλεφώνων ή των τάμπλετ.  Δηλαδή να γίνει  σάρωση 

σε αυτό εδώ το bar code .  Για παράδειγμα βάζω μια πινακίδα στην 

Ακρόπολη ή στο Μουσείου.  Μέσω του κινητού ή του τάμπλετ το 

σαρώνεις και αμέσως ανοίγει  η ιστοσελίδα και βλέπεις  τα πάντα που 

θέλουμε εμείς  να δει  ο επισκέπτης γι΄ αυτόν τον χώρο. Φωτογραφίες,  

ιστορία και τα λοιπά.  

 Είναι δωρεάν για μας,  δωρεάν η προβολή και το application αυτό 

με την διαφορά ότι  υποχρεούμαστε να κάνουμε δέκα πινακίδες τέτοιες 

ή να τις  κάνει  η τεχνική μας υπηρεσία ή ο Δήμος ή  να τις  

παραγγείλουμε σε αυτόν.  Γι΄ αυτό κοστίζει  300 ευρώ.  

 Εάν εμείς  μπορούμε μόνοι μας να την κάνουμε δεν χρειάζεται να 

δώσουμε εκεί  τα λεφτά αλλά απλώς θα δώσουμε σε κάποιον άλλο που 

θα επιλέξει .   

 Η πιο απλή διαδικασία είναι τα 300 ευρώ, δέκα τα οποί α θα 

επιλέξουμε εμείς ,  θα ετοιμάσουμε και τις  φωτογραφίες και τα κείμενα, 

έτσι ώστε αυτός που θα πηγαίνει  στον χώρο τον αντίστοιχο,  Άγιοι  

Θεόδωροι για παράδειγμα, θα σκανάρει,  θα βλέπει την ιστορία,  τις  

φωτογραφίες και τα λοιπά.  

 Θα είναι στα ελληνικά και  στα αγγλικά και εάν θέλουμε και σε 

άλλη γλώσσα και του την δώσουμε εμείς  μεταφρασμένη, θα μας την 

βάλει δωρεάν στο σύστημα.  

 Πιστεύω ότι  είναι ένας τρόπος προβολής σύγχρονος.  

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: 846/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα τέταρτο.   

 

ΘΕΜΑ 4ο  

Σύσταση επιτροπών για την προσωρινή και οριστική  

παραλαβή των έργων:  

α) Τσιμεντόστρωση -  ασφαλτόστρωση και κατασκευή  

πεζοδρομίων στην τοπική κοινότητα Βαμβακιάς,  

β) Επισκευή –  συντήρηση του 1ου Γυμνασίου Σερρών,  

γ) Ανακατασκευή πεζοδρομίων σε τμήματα των οδών Γ. 

Παπανδρέου,  

Εφόρων και Σολωμού,  

δ) Εξυγίανση αγροτικών δρόμων σύνδεσης αγροκτημάτων  

 Λευκώνα-Μητρουσίου (β' φάση),  

ε) Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας ΤΔ Σκουτάρεως.  

στ) Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων ΤΚ Καλών Δένδρων και  

Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λευκώνα  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η σύσταση αυτών των επιτροπών, όπως ξέρετε ήδη έχει  βγει  με 

κλήρωση και τα λοιπά. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο να πούμε.  

Ομόφωνα ναι.   

Σύσταση επιτροπών για την προσωρινή και οριστική  

παραλαβή των έργων:  

α) Τσιμεντόστρωση -  ασφαλτόστρωση και κατασκευή  

πεζοδρομίων στην τοπική κοινότητα Βαμβακιάς  

Εγκρίνεται βάσει του 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: 847/2014)  

…………………  

 

Σύσταση επιτροπών για την προσωρινή και οριστική  

παραλαβή των έργων:  

β) Επισκευή –  συντήρηση του 1ου Γυμνασίου 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: 848/2014)  

…………………  
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Σύσταση επιτροπών για την προσωρινή και οριστική  

παραλαβή των έργων:  

 Ανακατασκευή πεζοδρομίων σε τμήματα των οδών Γ. Παπανδρέου,  

Εφόρων και Σολωμού,  

Εγκρίνεται βάσει του 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: 849/2014)  

…………………  

 

Σύσταση επιτροπών για την προσωρινή και οριστική  

παραλαβή των έργων:  

 Εξυγίανση αγροτικών δρόμων σύνδεσης αγροκτημάτων  

 Λευκώνα-Μητρουσίου (β' φάση),  

Εγκρίνεται βάσει του 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: 850/2014)  

…………………  

 

Σύσταση επιτροπών για την προσωρινή και οριστική  

παραλαβή των έργων:  

Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας ΤΔ Σκουτάρεως.  
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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: 851/2014)  

…………………  

 

Σύσταση επιτροπών για την προσωρινή και οριστική  

παραλαβή των έργων:  

Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων ΤΚ Καλών Δένδρων   

Εγκρίνεται βάσει του 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: 852/2014)  

…………………  

 

Σύσταση επιτροπών για την προσωρινή και οριστική  

παραλαβή των έργων:  

Ομοίως  Ασφαλτοστρώσεις δημοτικής Ενότητας Λευκώνα  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελ ών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    
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(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 853/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα πέμπτο.   

 

ΘΕΜΑ  5ο  

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της  

Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας,  ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. και Δήμου Σερρών  

για την εφαρμογή ολοκληρωμένου  προγράμματος 

καταπολέμησης  

 κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, για το έτος 2015.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κ.  Γαλάνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ :  

Κύριε Πρόεδρε πήραμε ήδη μια πρωτοβουλία ξεκινώντας από τον 

Σεπτέμβριο για το ζήτημα αυτό,  γιατί  όπως γνωρίζετε την χρονιά που 

μας πέρασε είχε αναλάβει η Περιφέρεια κατ΄ εξοχήν να κάνει  όλη αυτή 

την διαδικασία.  Θεωρήσαμε σκόπιμο και για τα συμφέροντα των  

δημοτών του Δήμου μας αλλά και για λόγους δημόσιας υγείας,  όπως 

αναφέρεται αναλυτικά, δεν θα ήθελα να ταλαιπωρήσω το σώμα, 

πήραμε αυτή την πρωτοβουλία,  ανταποκρίθηκαν η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ.,  κάλεσε 

και τους υπόλοιπους,  Δήμους φυσικά σε συνεννόηση και με τον κ.  

Αντιπεριφερειάρχη και με την Περιφέρεια για να προχωρήσουμε στην 

σύναψη μιας προγραμματικής η Περιφέρεια,  η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. και οι  Δήμοι 
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του Νομού Σερρών. Νομίζω, εάν δεν απατώμαι μόνο ο Δήμος Νέας 

Ζίγδης δεν συμμετέχει .   

 Στα πλαίσια αυτά είναι το πέμπτο και το έκτο  θέμα. Τα ποσό 

μάλιστα έχει  μειωθεί από την προηγούμενη φορά που το κάναμε,  πριν,  

εάν θυμάμαι καλά, δυο χρόνια.  Είναι στις  121.600 ευρώ. Ορίζεται η 

Επιτροπή η οποία θα παρακολουθεί το έργο.  Από πλευράς μας 

προτείνουμε την κυρία Θεοδοσία Χαϊτατζή με αναπληρ ωματικό τον κ.  

Μέτσικα και την κυρία Τερμετζίδου Μαρία ως υπάλληλο για την 

Επιστημονική Επιτροπή που θα παρακολουθεί το έργο με 

αναπληρώτρια Σιτζίμη Μαρία.   

 Όπως σας ξανά λέω θα πρέπει να εγκρίνουμε την προγραμματική 

και τον προϋπολογισμό 121.600 ευρώ. Υπ άρχει βεβαίωση από το 

Λογιστήριο η οποία αναφέρει ότι  θα υπάρξει κωδικός στον 

προϋπολογισμό του ΄15,  ώστε να τοποθετηθεί αυτό το ποσό.  

 Στο έκτο θέμα, γιατί  αυτά είναι αλληλένδετα μεταξύ τους και 

μάλιστα εδώ είναι και ο κ.  Καλογερούδης,  τον ευχαριστώ πολύ  και ο κ.  

Γενικός και αυτός έχει  ασχοληθεί.  Μάλιστα το ΄11,  όταν ξεκινήσαμε 

είχε πάρει αυτός την πρωτοβουλία για να διαμορφωθεί η πρώτη 

προγραμματική.  

 Επομένως, πρέπει να ορίσουμε τα μέλη, να εγκρίνουμε την 

προγραμματική με όλα αυτά τα συμβαλλόμενα μέρη που ανέφερα, 

κύριε Πρόεδρε και συγχρόνως θα αναθέσουμε στην Δ.Ε.Υ.Α.,  αυτό το 

ανταποδοτικό τέλος που είχαμε θεσπίσει  το ΄12 να το εισπράττει  μέχρι 

του ποσού των 121.600 ευρώ και επιπρόσθετα αυτό το μικρό ποσό που 

βάζουμε,  το έχω παρακάτω στο έκτο  θέμα, δη λαδή το ποσό των 4.860 

ευρώ πλέον Φ.Π.Α.,  να εισπράξει αυτά τα δυο ποσά για να μπορέσει να 

υλοποιηθεί  η προγραμματική.  
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 Δεν ξέρω εάν θέλει  κάτι  να συμπληρώσει ο κ.  Καλογερούδης ή ο 

κύριος Γενικός ή οι  συνάδελφοι εάν θέλουν κάτι  να ρωτήσουν;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις;  Παρακαλώ. Ο κ.  Γιαννακίδης.  άλλος; Κανείς.  Παρακαλώ κ.  

Γιαννακίδη.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Θα ρωτήσω έχοντας στο μυαλό μου αυτό που είπε ο κ.  Γαλάνης,  ότι  το 

πέμπτο και το έκτο θέμα είναι αλληλένδετα.   

 Από ότι  κατάλαβα χρειάζεστε ένα ποσό 121.600 ευρώ. Το 

αντίτιμο είναι 70 λεπτά ανά δίμηνο, οπότε εάν κάνουμε έναν 

υπολογισμό το έτος έρχεται 4,20 ευρώ. Εάν διαιρέσουμε τα 4,20 ευρώ 

δια του ποσού, τότε βγαίνουν,  αντιστοιχούν σε 30.000 υδρόμετρα. Τα 

υδρόμετρα όμως, όπως επικοινώνησα σήμερα με την Δ.Ε.Υ.Α. είν αι 

45.000.  Εάν πολλαπλασιάσουμε το 4,20 επί  45.000,  μας βγάζουν το 

ποσό 189.000. Δηλαδή χρεώνουμε 50% παραπάνω. Γιατί  γίνεται αυτό;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν το έχετε διαβάσει καλά το θέμα. Το θέμα επακριβώς λέει  ότι  η 

Δ.Ε.Υ.Α. θα εισπράξει για μας μέχρι το ποσό π ου θα πληρώσουμε στην 

προγραμματική.  

 Μου διέφυγε να το αναφέρω, συνεργαστήκαμε καλά και με την 

Δ.Ε.Υ.Α. και με τον γενικό διευθυντή, με την διοίκηση, με τον 

Πρόεδρο μέχρι του ποσού που αναφέρεται στην προγραμματική συν,  

κύριε Πρόεδρε το ποσό της προμήθει ας.  Και με τον κ.  Αντιπρόεδρο. 

Μέχρι το ποσό της προμήθειας.  Και το ποσό της προμήθειας πλέον 

Φ.Π.Α.,  γιατί  έτσι ήταν  η συμφωνία και την προηγούμενη φορά.  
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 Μάλιστα επανέρχομαι και λέω στους συναδέλφους ότι  εάν 

θυμάμαι καλά, το ΄11 ή το ΄12 που είχε γίνει  την πρώτη φορά, το ποσό 

ήταν 150.000 ευρώ για την συνεισφορά του Δήμου Σερρών.  

 Σε συνεργασία με τον κ.  Καλογερούδη και με τους άλλους 

Δήμους μειώσαμε το ποσό, ζητήσαμε να γίνει  μείωση του 

προϋπολογισμού και μετά την εμπειρία που είχε και η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. στη ν 

όλη αυτή διαδικασία,  και μετά από συνεννόηση και ομοφωνία 

προέκυψαν, κύριε Πρόεδρε,  αυτά τα ποσά.  

 Δεν πρόκειται να εισπράξουμε παραπάνω. θα εισπράξουμε μέχρι 

του ποσού της προγραμματικής συν το ποσό που θα δώσουμε στην 

Δ.Ε.Υ.Α.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Συγνώμη, πρόεδρε δεν το αντιλαμβάνομαι.  Απλά μαθηματικά είναι.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Η Δ.Ε.Υ.Α. θα μας εισπράξει,  γιατί  είναι κατανοητό,  μέχρι το ποσό 

που θα πληρώσουμε στην προγραμματική.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Πώς θα γίνει  αυτό δηλαδή;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Τι σχέση έχει;  Θα σταματήσουμε.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Κάποιοι θα πληρώσουν και κάποιοι  όχι ,  αφού σε όλους θα βάλουμε 70 

λεπτά.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Μα όλοι θα πληρώσουν τους πρώτους δυο μήνες.  Κοιτάξτε,  έτσι 

ακριβώς που σας το λέω έχει  γίνει  η συνεννόηση και με όλους τους 

υπόλοιπους Δήμους.  Δεν ξέρω εάν ο κ.  Γενικός εδώ θέλει  να αναφέρει 
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κάτι,  γιατί  αυτό είναι και τεχνοκρατικό θέμα, εγώ πολιτικά αυτό έχω 

να εισηγηθώ.  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Πρόεδρε να διευκρινίσω κάτι.  Είναι γνωστό ότι  η Δ.Ε.Υ.Α. αυτό τον 

καιρό έχει  πολλά ανείσπρακτα. Σημαίνει  τα 45.000 ρολόγια κάποιοι  

δεν πληρώνουν.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριε Χασαπίδη μιλάμε για 50% παραπάνω.  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Μέσα από αυτή την λογική, κύριε Γιαννακίδη,  μπορεί να είναι 45.000 

τα υδρόμετρα αλλά αυτοί που ανταποκρίνονται και προς την 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ. είναι λιγότεροι.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Το αντιλαμβάνομαι αλλά επαναλαμβάνω μιλάμε …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για να λυθεί  αυτή η διένεξη, η διαφωνία που έχετε μεταξύ σας,  όντως 

η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. μπορεί να σας είπε για τα συγκεκριμένα υδρόμετρα ότι  

είναι τόσα, αλλά το θέμα δεν είναι ότι  όλ α αυτά πληρώνουν.  Είναι 

ανενεργά. Από τα ανενεργά τι  θα πάρει;   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Πρόεδρε μιλάμε για 50% διαφορά όμως. Για 50%. Από τις  45.000 

δηλαδή είναι σαν να λέμε ότι  οι  μισοί δεν πληρώνουν νερό. Αυτό 

είναι.  Αυτή είναι η παραδοχή δηλαδή; Να το ξέρουμε.   

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Όχι,  δεν είναι τόσο.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  
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Ναι,  αλλά μιλάμε για 50% παραπάνω. Αντί για 121.000 θα μαζέψουμε 

190.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό, μην φτάνετε σε αυτό το σημείο να λέτε 190. Εάν μαζέψει η 

Δ.Ε.Υ.Α. 121.600 ευρώ σταματάει εκεί .  Δεν πάει ούτε ένα ευρώ 

παραπάνω. Γι΄ αυτό να είστε σίγουρος κ.  Γιαννακίδη.  Δεν πρόκειται να 

εισπράξει.  Έφτασε σε αυτό το ποσό, σταματάει η Δ.Ε.Υ.Α. για όνομα 

του Θεού. Δεν θα πάει να εισπράξει 190.000.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πρόεδρε το πρώτο τιμολόγιο 45.000. Πες ότι  όλοι πληρώνουν,  45.000 

υδρόμετρα επί 0,7 είναι 31.500. Στο δεύτερο τιμολόγιο πόσοι θα 

πληρώσουν; Θα πάει 60.000. Στον τρίτο τιμολόγιο,  τέταρτο σταματάει.  

Αυτό που λέτε εσείς  είναι εάν στα έξι  τιμολόγια πληρώσουν όλοι θα 

φτάσου αυτό το ποσό. Στα τρία τιμολόγια εάν συμπληρ ωθεί το ποσό 

σταματάει πλέον η είσπραξη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έτσι ακριβώς.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Ναι κ.  Αντιδήμαρχε,  γράφετε κάτι  τέτοιο στην εισήγηση όμως; Μα 

γράφετε κάτι  τέτοιο στην εισήγηση; Όχι,  δεν γράφετε.  Συγνώμη. Δεν 

γράφετε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Νομίζω ότι  δόθηκε απάντηση. Σας παρακαλώ πολύ τώρα μην κάνουμε 

διάλογο. Κύριε Γαλάνη εντάξει ,  νομίζω ότι  δόθηκε μια απάντηση κ.  

Γιαννακίδη.  Πάμε σε τοποθετήσεις.  Παρακαλώ τοποθέτηση επί του 

θέματος.  Ο κ.  Μηλίδης.  Άλλος; Ο κ.  Γιαννακίδης,  ο κ.  Γρηγοριάδης 

Χρήστος και εάν χρειαστεί  ο κ.  Μυστακίδης.   
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 Παρακαλώ κ.  Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Πολύ σύντομα, κύριε Πρόεδρε.  Καλώς ελήφθη η πρωτοβουλία για την 

καταπολέμηση και την προγραμματική σύμβαση. Θα ήθελα όμως να 

επισημάνω το γεγονός ότι  πέρυσι ήμασταν πολύ πίσω. Γι΄ αυτό το λέω, 

ότι  θα πρέπει να κινηθούμε γρήγορα γιατί  εάν θυμάστε πολύ καλά, 

υπήρχαν ενστάσεις,  δεν ήρθαν τα φάρμακα τα ανάλογα, δεν 

τελεσφόρησε ο διαγωνισμός και τα λοιπά.  

 Θυμάστε όμως ότι  την περσινή χρονιά τα κουνούπια ήταν 

μάστιγα,  με τόσο κίνδυνο για την δημόσια υγεία.  Και βέβαια την 

όχληση που δεν μπορεί στα χωριά μας εδώ που έχουμε τόσα  πολλά 

στον κάμπο, δεν μπορεί να σταματήσει άνθρωπος.  Γι΄ αυτό θέλω 

απλώς να επιστήσω την προσοχή, ωραία η προγραμματική σύμβαση, 

όλα καλά αλλά να είμαστε ιδιαίτερα πιεστικοί.  

 Κύριε Αντιδήμαρχε,  δεν ξέρω εάν έχετε εσείς  την υπευθυνότητα, 

δεν σημαίνει  ότι  επειδή υπογράψαμε μια προγραμματική σύμβαση όλα 

θα είναι έτοιμα και θα γίνουν.  Θέλουμε να προχωρήσει σύντομα και 

αποτελεσματικά στο στάδιο των προνυμφών, όπως λέγεται,  ούτως ώστε 

να μην έχουμε τα περσινά προβλήματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γιαννακίδη.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Όχι εμείς  διαφωνούμε,  το βρίσκουμε παράλογο, δεν γίνεται σε μια 

εποχή φτωχοποίησης του Ελληνικού λαού να επιβάλλουν και άλλα 

τέλη. Δεν έχει  σημασία που είναι μικρό το ποσό, ανεβ αίνουν τα τέλη 

καθαριότητας,  βάζουν τώρα ένα ακόμα τέλος.  Δεν το καταλαβαίνω 

αυτό.  Για ποιο λόγο δηλαδή; Εδώ η δημοτική αρχή έχει  εξελιχθεί  σε 
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έναν εισπρακτικό μηχανισμό, έχει  μπει  σε μια τέτοια διαδικασία και 

στο κάτω –κάτω της γραφής εδώ έχουμε να κανουμ ε με ένα ζήτημα 

ποιότητας ζωής και πρώτα από όλα με ένα ζήτημα υγείας.  Γιατί  δεν θα 

πρέπει να αναλάβει δηλαδή η κεντρική διοίκηση αυτό το οικονομικό 

χρέος και το αναλαμβάνει ο πολίτης;  Γιατί  χρεώνεται ο πολίτης;  Τότε 

με αυτή την λογική να καταργήσουν και τ ην δωρεάν περίθαλψη και να 

τα πληρώνουμε όλα εμείς .  Το ίδιο πράγμα δεν είναι;  Δεν είναι ζήτημα 

υγείας;   

 Όχι,  εμείς  προτείνουμε ότι  πρέπει να πιέσουμε να 

επαναλειτουργήσει το Κέντρο Καταπολέμησης Κουνουπιών και να 

χρηματοδοτηθεί από την κεντρική διοίκηση, όχι  από τους ίδιους τους 

πολίτες.  Αρκετούς φόρους πληρώνουν.  Φτάνει  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πολύ όχι  άλλα σχόλια.  Τοποθετήσεις ο κ.  Μυστακίδης 

δεν ξέρω εάν θέλει  να τοποθετηθεί επειδή ζήτησε τον λόγο.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Νομίζω ότι  πρακτικά είναι αδύνατο να π ληρωθεί αυτό το ποσό και να 

σταματήσει να εισπράττει  η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. άλλα και να είναι και δίκαιο 

απέναντι  στους πολίτες,  γιατί  κάποιοι  που θα πληρώσουν θα 

συμπληρωθεί το ποσό και οι  άλλοι θα έχουν τους λογαριασμούς τους 

συν 70 λεπτά και τι  θα κάνει  η Δ.Ε.Υ.Α .Σ.;  Θα τους τα αφαιρέσει ότι  

ήδη συμπλήρωσαν το ποσό και τα αφαιρώ; Θα εισπράξει και δεν θα 

δώσουν σημασία επειδή είναι μικρό το ποσό;  

 Πραγματικά πιστεύω ότι  πρέπει να διευκρινιστεί  για να είμαστε 

εντάξει .  Για να μην έχουμε προβλήματα, να μην αντιμετωπί σουμε μετά 

τα προβλήματα. Είναι μαθηματικό το θέμα.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Με συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε,  όπως και να τα υπολόγιζε κανείς  εάν 

κάποιοι  δεν θέλουν να πληρώσουν είναι αδύνατο  να εισπράξεις από 

όλα αυτά τα ρολόγια.  Επομένως οποιαδήποτε μαθηματική φόρμουλ α θα 

ήταν αποτυχημένη. Πολύ καλά ο κ.  συνάδελφος,  ο κ.  Γκότσης βοήθησε 

στην εισήγηση. εδώ το λέει  ξεκάθαρα η εισήγηση της υπηρεσίας,  ότι  η 

Δ.Ε.Υ.Α. θα εισπράξει μέχρι συμπληρώσεως του ποσού των 121.600 

ευρώ συν το ποσό 4.860 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.  

 Δηλαδή και την προηγούμενη φορά που το κάναμε ομόφωνα, 

ομόφωνα το είχαμε κάνει  όλες οι  παρατάξεις  και εάν θυμάμαι καλά και 

η παράταξη του κ.  Γιαννακίδη το ψήφισε,  αυτό δεν είναι καινούργιο 

τέλος.  Για λόγους δημόσιας υγείας όλες οι  παρατάξεις  ομόφωνα το 

ψηφίσαμε.   

Εάν  δηλαδή συμβεί κάτι  με όλες αυτές τις  αρρώστιες που έρχονται με 

τους διαβιβαστές που είναι τα κουνούπια στους ανθρώπους τι  θα πούμε 

τότε,  ότι  λυπηθήκαμε κάποια χρήματα;  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριε Γαλάνη δεν είπαμε αυτό.  Συμφωνούμε να ρυθμιστεί  πρακτικά το 

ζήτημα.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Κύριε Πρόεδρε εγώ απευθύνομαι σε σας.  Κάνω την τοποθέτησή μου. 

Εφόσον η Περιφέρεια δεν κατάφερε πέρυσι,  που ανέλαβε την ευθύνη, 

με τον ιδιώτη να φέρει σε πέρας αυτό το έργο,  εμείς  θεωρήσαμε σωστό 

και κοντά σε μας ήρθαν και οι  υπόλοιποι Δήμοι και η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. αλλά 

και η Περιφέρεια,  να συνεργαστούμε,  ο Αντιπεριφερειάρχης,  να 

συνεργαστούμε για να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα 

για την χρονιά που έρχεται.  Αυτό είναι πολιτικά η σκέψη η οποία 

επικράτησε σε μας.  Από εκεί  και πέρα καλ ώ τους συναδέλφους…  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γρηγοριάδης Χρήστος.   

Κος Χ. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

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

για ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό και το οποίο εγώ επειδή 

είμαι στο μέρος της παραγωγής των κουνουπιώ ν το αισθάνομαι και το 

ζω πολύ περισσότερο από κάποιους άλλους που είναι στην πόλη.  

 Εδώ και πολλά χρόνια εισπράττει ,  παλαιότερα η Νομαρχία,  η 

Περιφέρεια,  ο Δήμος χρήματα για την καταπολέμηση των κουνουπιών. 

Στην αρχή όταν πρωτοξεκίνησε είχαμε θετικά αποτ ελέσματα και πολύ 

καλά. Τα τελευταία χρόνια όμως δυστυχώς δεν έχουμε καθόλου καλά 

αποτελέσματα. Θα έλεγα ότι  έχουμε τα χειρότερα αποτελέσματα.  

 Ας πούμε πέρυσι και πρόπερσι τα κουνούπια δεν μπορούσες να 

τα υποφέρεις.  Εάν ήρθατε στην Αναγέννηση, στην Βαμβακ ιά,  στον 

Προβατά το καλοκαίρι θα το νοιώθατε στο πετσί σας.   

 Θέλω να πω το εξής:  εάν όσον αφορά την λειτουργία αυτού του 

προγράμματος,  εάν ξεκινήσουμε και φέτος,  όπως ξεκινήσαμε πέρυσι 

και πρόπερσι τον Ιούλιο να σηκωθεί ένα ελικόπτερο να κάνει  τρεις  

ψεκασμούς και δυο τρακτέρια στους δρόμους,  είναι χαμένα λεφτά, να 

μην γίνει  καθόλου. Θα πρέπει η Επιτροπή που θα αναλάβει την όλη 

διαδικασία αυτού του έργου, να ξέρουν τι  πρέπει να κάνουν και πότε 

πρέπει να γίνουν οι  ψεκασμοί για να έχουμε αποτελέσματα.  

 Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε αποτελέσματα. Θα 

πρέπει το έργο αυτό,  ο ψεκασμός να ξεκινήσει πολύ νωρίς,  

Φεβρουάριο,  Μάρτιο για να προλάβουμε τις  προνύμφες,  έτσι ώστε να 

μην γίνουν κουνούπια.  Εάν γίνουν κουνούπια δεν τα πολεμάμε.  Ένα 

αυτό.  Αυτό είναι το βασικότερο που θέλω να πω.  
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 Όσον αφορά τώρα το θέμα, εγώ συμφωνώ με κάποιους 

συναδέλφους που διαφωνούν στον τρόπο της πληρωμής.  Δεν είναι για 

μένα εξήγηση αυτή. Θα πρέπει και ούτε τα ανενεργά υδρόμετρα θα 

μετρήσουμε.  Ποια είναι τα ενεργά υδρόμετρα, πόσα πέφτει  στον 

καθένα, εγώ μπορεί να μην πληρώσω τα νερά μου στην Δ.Ε.Υ.Α.Σ. 

αλλά θα πρέπει να χρεωθώ και αυτό το τέλος.  Επειδή ο κ.  Χαρίτος 

πληρώνει πρέπει να πληρώσει και τα δικά μου; Έτσι το βλέπω εγώ.  

 Αυτό που ήθελα να επισημάνω και να το δείτε πάρα πολ ύ σοβαρά 

είναι ο τρόπος που θα λειτουργήσει το έργο αυτό.  Πρέπει να 

προσπαθήσετε όσο γίνεται περισσότερο, διότι  πραγματικά τα χωριά 

του κάμπου υποφέρουν από αυτή την μάστιγα.   

 Ευχαριστώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν δεν δηλώσετε δεν  θα κάνετε.  Απλά. Οι προλαλήσαντες 

δευτερολογία.  Κύριε Καλογερούδη ελάτε,  πλησιάστε σε ένα 

μικρόφωνο. Εάν θέλετε να κάνετε και εσείς .  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Για την αλήθεια του πράγματος,  τι  συνέβη το ΄14.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Γιατί  να τον ταλαιπωρούμε κύριε Πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν τον ταλαιπωρούμε.  Δεν τον ταλαιπωρούμε καθόλου. Δυο λόγια 

όμως, να είναι δυο λόγια και όχι  τέσσερα. Παρακαλώ.  

Κος ΚΑΛΟΓΕΡΟΥΔΗΣ:  
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Όσο πιο σύντομα μπορώ και επί  της ουσίας του θέματος.  Για το 

ζήτημα του ΄14,  το ΄14 δεν υπήρξε πρόγραμμα  καταπολέμησης  

κουνουπιών. Υπήρξε μια προκαταρκτική καταπολέμηση που έγινε με 

28.000 ευρώ που υπήρξαν σαν υπόλοιπα από το πρόγραμμα του ΄13.  

Είναι προφανές ότι  δεν είχε εμπλοκή οι  Δήμοι και η Αντιπεριφέρεια 

και η Αναπτυξιακή δεν είχαν καμία εμπλοκή. Έγινε κεντρικό 

πρόγραμμα με εργολάβο, τα αποτελέσματα τα κρίνετε όλοι σας.   

 Το ΄13 έγινε πρόγραμμα με την συμμετοχή της Αναπτυξιακής 

εταιρείας μόνο σαν επίγεια καταπολέμηση. Το ελικόπτερο ήταν στην 

ευθύνη της Περιφέρειας,  το αποτέλεσμα ήταν ότι  να μην μπω σε 

τεχνικές λεπτομέρειες,  δεν υπήρχε έλεγχος και συντονισμός ανάμεσα 

στον επίγειο και στον εναέριο αεροψεκασμό.  

 Το ΄11 και το ΄12 η Αναπτυξιακή είχε και το επίγειο και το 

εναέριο πρόγραμμα και τα αποτελέσματα συμφωνώ με τον κ.  

Γρηγοριάδη αυτό για τις  παρατηρήσεις του,  ότι  τα αποτελέσματα του 

΄13 ήταν χειρότερα από του ΄11 και του ΄12 και τα αποτελέσματα του 

΄14 πολύ χειρότερα από του ΄13.  

 Αυτές είναι οι  παρατηρήσεις επί  της ουσίας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η προοπτική για το ΄15 ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Προλαβαίνουμε δηλαδή;  

Κος ΚΑΛΟΓΕΡΟΥΔΗΣ:  
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Πολύ σύντομα. Η προοπτική για το ΄15 είναι ότι  έχει  ζητηθεί από τον 

κ.  Αντιπεριφερειάρχη ο έλεγχος της εναέριας καταπολέμησης,  όχι  η 

εναέρια καταπολέμηση. Ο έλεγχος.  Δηλαδή να δίνεται η εντολή από το 

κλιμάκιο το εδώ. Από τα στελέχη του πρώην Κέντρου Καταπολέμησης 

Κουνουπιών. Εάν έχουμε αυτό συν την επίγεια καταπολέμηση που 

ψηφίζεται σήμερα, θα έχουμε ένα αποτέλεσμα εφάμιλλο του ΄11 και 

΄12.  Αυτό είναι όμως προϋπόθεση. Δεν έχει  ψηφιστεί  ακόμα, 

αποφασιστεί  ακόμη από την Περιφέρεια.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι πλέον ερωτήσεις κυρία.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι να σας πω; Ο κ.  Καλογερούδης,  εντάξει ,  ρωτήστε τον,  τι  να σας πω;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΚΑΛΟΓΕΡΟΥΔΗΣ:  

Από τον Σεπτέμβριο του ΄13 μέχρι τον Οκτώβριο,  εάν θυμάμαι καλά, 

του ΄14 εισπράττονταν τα χρήματα με τα οποία πληρώθηκε το 

πρόγραμμα του ΄13.  Τελειώσαμε.  Το πρόγραμμα έπαψε να 

εισπράττεται πλέον το τέλος αυτό.  Από την στιγμή που θα το ψηφ ίσετε 

και μετά,  θα αρχίσει  να εισπράττεται το τέλος για λογαριασμό του 

έργου του ΄15.   
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 Ξαναλέω, από τον Σεπτέμβριο του ΄13 μέχρι τον Οκτώβριο του 

΄14 εισπράχθηκαν τα χρήματα που ήταν για την αποπληρωμή του έργου 

του ΄13.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΚΑΛΟΓΕΡΟΥΔΗΣ:  

Για το ΄13.   Πήγαν για το έργο του ΄13.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δευτερολογία από τους προλαλήσαντες;  Ο κ.  Γιαννακίδης,  ο κ.  

Μυστακίδης.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γιαννακίδης έχει  τον λόγο.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Δυο προτάσεις για να μην κουράζω κιόλας.  Το πρώτο είναι,  κ.  Γαλάνη 

νομίζω ότι  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και ο κ.  Γρηγοριάδης.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Να διαβάζουμε τις  εισηγήσεις προφανώς υπάρχει ασάφεια στην 

εισήγηση. Μην το ρίχνετε σε μας τώρα. Είναι δική σας ευθύνη που δεν 

συντάξατε σωστά την εισήγηση.  

 Όσον αφορά το δεύτερο που θέλω να τονίσω είναι ότι  κατά την 

γνώμη μας ο ρόλος της δημοτικής αρχής είναι να διεκδικεί  πόρους,  όχι  

να επιβάλει τέλη και να εισπράττει ,  αυτό μπορεί να το κάνει  και μια 

λογιστική εταιρεία.   
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 Αυτό. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μυστακίδη έχετε τον λόγο εσείς  και μετά ο κ.  Γρηγοριάδης.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Εγώ θέλω να επαναλάβω αυτό που είπα προηγουμένως, επειδή από ότι  

κατάλαβα δεν έγινε κατανοητό και κάποιοι  το εξέλαβαν ότι  εγώ είμαι 

αντίθετος με την επιβολή τέλους κ αι αντίθετος με την καταπολέμηση 

κουνουπιών, πράγμα το οποίο δεν ισχύει .  Ίσα –ίσα το αντίθετο.   

 Απλά αναφέρθηκα με μαθηματική σκέψη και να λυθεί  και 

πρακτικά το ζήτημα της συγκέντρωσης χρημάτων. Και προτείνω, 

επειδή είναι ανέφικτο να σταματήσει η πληρωμή του τέλους,  αυτών 

των 70 λεπτών από τους πολίτες μέχρι τα 121 χιλιάρικα και κάποιοι  να 

έχουν πληρώσει και κάποιοι  να μην έχουν πληρώσει,  προτείνω να 

εισπραχθούν όλα τα χρήματα και το περισσεύον,  που θα είναι εύκολο 

να αναγνωριστεί  το ποσό, 50 χιλιάδες,  πόσ ο λέει  ο κ.  Γιαννακίδης,  όσο 

είναι,  τέλος πάντων, να μετακυλιστεί  στην επόμενη χρονιά για το ίδιο 

πρόγραμμα. Και εάν ακόμα σταματήσει αυτό το πρόγραμμα, τότε να 

δοθεί  σαν έκπτωση συνολικά στους πολίτες.  Αυτό είναι το δίκαιο και 

νομίζω ότι  έπρεπε να γίνει  κατανοητό.  Και το πιο σωστό που λέει  ο κ.  

Χράπας.  Και ο Πρόεδρος της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ.  είναι και μηχανικός και 

νομίζω το έχει  καταλάβει.  Δεν έφερα αντίρρηση εγώ στο να γίνει  αυτό 

το πρόγραμμα.  

 Κάνω αυτή την πρόταση να ξανά εξεταστεί  ο τρόπος 

συγκέντρωσης των χρημάτων και το που θα διατεθούν τα υπόλοιπα και 

πως.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γρηγοριάδης Χρήστος.   
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Κος Χ. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Μια παρατήρηση θέλω να κάνω. Εάν δεν υπάρξει εναέριος ψεκασμός 

αυτά τα χρήματα θα πάνε στον βρόντο.  Εάν δεν έχουμε εναέριο 

ψεκασμό, αυτά τα χρήματα  θα τα ξοδέψουμε τζάμπα. Δεν θα κάνουμε 

δουλειά,  γιατί  όλος ο κάμπος είναι γεμάτος νερά όλο το καλοκαίρι και 

όταν εκεί  δεν θα μπορέσουμε να ρίξουμε το αντίστοιχο φάρμακο που 

πρέπει να καταπολεμήσουμε τις  προνύμφες και τα κουνούπια,  τότε 

θεωρώ ότι  είναι άδικος χαμένος κόπος.   

 Τίποτα άλλο, αυτό.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Πράγματι αυτό που λέει  ο κ.  Γρηγοριάδης επισημάνθηκε από όλους 

μας στην σύσκεψη στην ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. για το ζήτημα δηλαδή του εναέριου  

ψεκασμού αλλά των επίγειων,  ότι  θα πρέπει να υπάρξει συντονισμός 

μετά τις  παρατηρήσεις και του κ.  Διευθυντή της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ.,  ο οποίος 

τα γνωρίζει  καλά αυτά τα ζητήματα.  

 Δεύτερον,  δεν υπάρχει ζήτημα. Εδώ πάντα υπάρχει ευελιξία για 

να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν.  Εάν είναι ανέφικτο μαθηματικά με 

βάση την λογική σκέψη ότι  δεν πληρ ώνουν όλοι οι  πελάτες της 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ.,  όλοι οι  πολίτες δηλαδή για να φτάσει στο συγκεκριμένο 

ποσό, φυσικά και εμείς  είμαστε ανοικτοί εάν εισπραχθεί κάτι  

παραπάνω ανταποδοτικό τέλος είναι,  ομόφωνα το ψηφίσαμε,  κύριε 

Πρόεδρε,  εάν θυμάμαι καλά απέξω, δεν το συ ζητώ ότι  αυτά τα 

χρήματα θα επιστραφούν ή θα μεταφερθούν στην επόμενη 

προγραμματική ή θα επιστραφούν στους πολίτες με κάποιο τρόπο.  

 Επομένως είμαστε,  είναι ανοικτός ο Δήμος και  η υπηρεσία για 

να δει  με ποιον τρόπο θα το θεσπίσει  αυτό,  θα το ρυθμίσει  αυτ ό το 
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πράγμα και με την Δ.Ε.Υ.Α.Σ. συνεργασία και ο Γενικός Γραμματέας 

που ασχολήθηκε αλλά και η διοίκηση.  

 Εγώ θεωρώ ότι  μόνο καλό έχουμε να προσφέρουμε στους πολίτες 

όταν θα τους ανταποδώσουμε  αυτά τα χρήματα γι΄ αυτόν τον σοβαρό 

λόγο και φυσικά και η κοινή Επιτροπή και η επιστημονική Επιτροπή 

και όλοι οι  φορείς θα πρέπει να είναι αυστηροί στην τήρηση των όρων 

της προγραμματικής.   

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα ολοκληρώθηκε κυρίες και κύριοι…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία,  θα το δούμε και στην πορεία αυτό.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Πρόεδρε όχι  στην πορεία,  εμείς  συμφωνούμε στο πλαίσιο που έθεσε ο 

κ.  Μυστακίδης συμφωνούμε,  αλλιώς θα το καταψηφίσουμε.  Δεν έχουμε 

να δούμε στην πορεία.  Ή θα ψηφίσουμε την πρόταση του κ.  

Μυστακίδη.  Ποια πρόταση θα ψηφίσουμε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι ένα τεχνικό ζήτημα το οποίο δεν μπορεί να λυθεί  εδώ μέσα τώρα.  

Απλούστατα μπορούν…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Οι συνάδελφοι στο  Δημοτικό Συμβούλιο σε τέτοια ζητήματα, που 

υπάρχει ομοψυχία θα έλεγα, δείχνουν ευελιξία.  Ο Γενικός Γραμματέας 

σε συνεργασία με την διοίκηση και με την Δ.Ε.Υ.Α. και με τον κ.  

Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο θα συνεργαστούμε για το καλύτερο δυνατό.  
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Θα υπάρξει μια ευελιξία σε αυτό το ζήτημα. Δεν νομίζω να υπάρχει 

πρόβλημα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω ότι  πρέπει να υπάρξει ομοφωνία για το θέμα αυτό.  Ομόφωνα 

ναι συνάδελφοι;  Με όλες τις  παρατηρήσεις αυτές.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

… να διατυπώνεται ακριβώς.  Θα μπει σε ψηφοφορία;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως θα μπει.  Υπάρχει η εισήγηση της υπηρεσίας,  η οποία είναι 

σαφέστατη. Έχει ένα,  δυο,  τρία,  τέσσερα, πέντε,  έξι  παραγράφους.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Το πέντε είναι η προγραμματική. Θα την ψηφίσουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μιλάμε για την προγραμματική αυτή την στιγμή. Αφήστε το έκτο.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Το πέμπτο θέμα ομόφωνα. Ψηφίζουμε την προγραμματική.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα το πέμπτο θέμα; 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: 854/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Θέμα έκτο.  

 

ΘΕΜΑ 6ο  

Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσίας είσπραξης του 

ανταποδοτικού  

 τέλους στην ΔΕΥΑ Σερρών για την εφαρμογή ολοκληρωμένου  

 προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στην περιοχή του 

Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

 

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Υπάρχει το ζήτημα της προμήθειας που δίνουμε στην Δ.Ε.Υ.Α.Σ..  

Φαντάζομαι δεν έχει  κανείς  να αντιλέγει  κάτι  γι΄ αυτό και το ζήτημα 

μέχρι ποιου ποσού θα εισπράξει η Δ.Ε.Υ.Α..  

 Εμείς όταν ο Γενικός Γραμματέας σε συνεργασία με την διοίκηση 

και με την Δ.Ε.Υ.Α. το σκεφτήκαμε αυτό το πράγμα, το σκεφτήκαμε 

για να εισπραχθούν περισσότερα χρήματα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε νομίζω είναι εύκολο. Για να απαγκιστρωθούμε έχουμε 

και άλλα θέματα. Υπάρχουν δυο προτάσεις.  Η πρώτη πρόταση, έτσι 

καταλάβαμε εμείς  τουλάχιστον,  λέει  ότι  μέχρι του ύψους που μας 

ενδιαφέρει εισπράττουμε και μετά πάγωμα. Και η άλλη είναι του κ.  

Μυστακίδη που λέει  εισπράττουμε συνεχώς,  διότι  σε διαφορετικό 

χρόνο μπορεί να καταβάλει ο κάθε δημότης και κάνουμε εκκαθάριση 
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στο τέλος του έτους,  ότι  επιπλέον συγκεντρώσουμε πάει για τον 

επόμενο χρόνο. Ούτως ή άλλως και τον επόμενο χρόνο θα έχουμε …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είναι η πρόταση του κ.  Μυστακίδη λοιπόν.  Όπως την διατύπωσα. Ότι 

περισσέψει θα μεταφερθεί για τον επόμενο χρόνο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Νομίζω συμφωνούμε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και βεβαίως για τις  παρατηρήσεις που είχαμε για ολοκληρωμένο 

πρόγραμμα.  

Εγκρίνεται βάσει του 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: 855/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη για το μικρόφωνο που δεν άνοιξα.   

 

ΘΕΜΑ 7ο  

Σύσταση οργάνων διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης,  

καθορισμός χρόνου έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου  

και αριθμού των θέσεων υδρονομέων, για το έτος 2015.  
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Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη θέλετε να το εισηγηθείτε;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Κύριε Πρόεδρε είναι γνωστό το ζήτημα αυτό,  έχει  περάσει στο  

Δημοτικό Συμβούλιο σχεδόν κάθε χρόνο. Ο προϊστάμενος του 

Τμήματος Προσωπικού ο κ.  Αλεξούδης θεώρησε σκόπιμο ενόψει 

ενδεχόμενων πολιτικών εξελίξεων όσο γίνεται νωρίτερα να φέρει το 

θέμα αυτό στο  Δημοτικό Συμβούλιο.   

Πρόκειται για τις  προτάσεις που έχουμε από τις  Τοπι κές και 

Δημοτικές Κοινότητες και για τα χρήματα που έχουμε διαθέσει ήδη 

στον προϋπολογισμό του ΄15.  Υπάρχει βεβαίωση μέσα από το 

Λογιστήριο,  είναι 30.000 ευρώ το ποσό, ο χρόνος έναρξής και λήξης 

της αρδευτικής περιόδου θα είναι από 1 η  Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρ ίου ή 

από την υπογραφή της σύμβασης και για πέντε μήνες.  Πάντα έτσι το 

ψηφίζουμε.   

Ο αριθμός των θέσεων των υδρονομέων, κύριε Πρόεδρε,  είναι 

έξι ,  δυο για το αρδευτικό δίκτυο Λευκώνα, δυο για το αρδευτικό 

δίκτυο Καπετάν Μητρουσίου,  ένας για τον αρδευτικό δί κτυο Άνω 

Βροντούς και ένας για το αρδευτικό δίκτυο Ορεινής.   

Επίσης,  η αμοιβή καθορίζεται με τις  διατάξεις  του Ν4024/2011 

και όπως συζήτησα και με την κυρία γραμματέα του Δημοτικού 

Συμβουλίου υπάρχουν και ένα με δυο ζητήματα ακόμη που κάθε φορά 

τα βάζει ,  ότι  θα πρέπει οι  συγκεκριμένοι,  οι  άνθρωποι οι  οποίοι  θα 

αναλάβουν να κάνουν την διανομή και την φύλαξη των υδάτων 
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άρδευσης να έχουν έναν κατάλογο με αυτά που αρδεύουν.  Τα έχουμε 

ξανά βάλει μέσα στις  αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.   

Θα έρθει η ώρα που ο  κ. Δήμαρχος μετά την πρόσκληση που θα 

κάνουμε να αποφασίσει.  Φαντάζομαι ο κ.  Δήμαρχος,  όπως και ο ίδιος 

μου έχει  πει ,  θα λάβει υπόψη του και τις  αποφάσεις των Τοπικών 

Συμβουλίων και τις  γνωμοδοτήσεις τους.   

Εάν θυμάμαι καλά, γιατί  εδώ χρησιμοποίησα την τε χνολογία και 

είδα στο Διαύγεια και την απόφαση της περσινής του 2004, εάν μου 

επιτρέπετε λίγο να διαβάσω ξανά στο τέλος πως είναι η απόφαση που 

λάβαμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν έχει  σημασία.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όχι,  να το αναφέρω για να ακουστούν.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Χάνουμε χρόνο  άσκοπα κ.  Αντιδήμαρχε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Σας είπα και για την πίστωση των 30.000 δραχμών το ΄15.  Εάν δεν τα 

πούμε μετά δεν θα καταγραφούν και θα πάει για έγκριση την 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή στον Γενικό Γραμματέα και θα λέτε ότι  

γιατί  δεν τα είπαμε προφορικά.   Δεν υπάρχουν στην εισήγηση όπως δεν 

υπήρχαν και στην προηγούμενη εισήγηση. Προστέθηκαν όμως εδώ 

στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Θα τα προσθέσουμε και αυτά.  Ομόφωνα κύριοι  συνάδελφοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια ερώτηση να κάνω.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Οι χειριστές του θέματος αυτού κάποτε,  εννοώ πριν τρία χρόνια,  

ζήτησαν πιστοποιητικό τύπου Β' από τα δικαστήρια.  Πέρυσι δεν 

ζητήσανε.  Θα πρέπει να ξεκαθαριστεί  αυτό το πράγμα. Ο νόμος λέει  

κάτι  συγκεκριμένο.  Την μια φορά το κάναμε έτ σι,  την άλλη φορά το 

κάναμε αλλιώς και υπήρχαν προβλήματα και επίσης,  θα ήθελα να 

επισημανθεί και νομίζω πρέπει να το σεβαστούμε,  εάν ένα Τοπικό 

Συμβούλιο προτείνει  τον Χ και από τον νόμο πρέπει να φέρει 

πιστοποιητικό ή δεν πρέπει να φέρει,  θα το αποφασίσο υμε,  για να 

έχουμε μια καθαρή διαδικασία για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις 

για το  Δημοτικό Συμβούλιο,  ακόμα και για τον θεσμό του Δήμαρχου.  

 Νομίζω αντιλαμβάνονται όλοι οι  κατά τόπους ότι  αυτό το 

αλλάξαμε.  Πρόπερσι δεν το τηρήσαμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα σε επόμενη συνεδρίαση που θα έρθει  το θέμα…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Κύριε Πρόεδρε η υπηρεσία με προϊστάμενο τον κ.  Μανωλούδη και 

υπαλλήλους που είναι και από τον πρώην Δήμο Λευκώνα, όπως είναι η 

κυρία Κουτέση και πολλοί άλλοι υπάλληλοι,  τηρούν κατά γράμμα τον 

νόμο. Επομένως και αυτό το ζήτημα θα το ελέγξουμε,  όπως κάνουμε 

πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο και θα ζητηθούν τα πρέποντα.  

 Από εκεί  και πέρα, ο κ.  Δήμαρχος έχει  την δικαιοδοσία από τον 

νόμο για να κάνει  τι  επιλογές,  θα απευθυνθεί,  θα βγει  πρόσκληση 

δημόσια και θα λάβει,  αφού θα το προχωρήσουμε και πάρουμε τις  
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εγκρίσεις  θα λάβει τις  αποφάσεις του,  φαντάζομαι λαμβάνει πάντα 

υπόψη του ο κ.  Δήμαρχος και την τοπική κοινωνία.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 856/2014)  

                                                               …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο επόμενο θέμα. Θέμα όγδοο.  

 

ΘΕΜΑ 8ο  

Έγκριση αναγκαιότητας συνδρομητικής υπηρεσίας  

ενημέρωσης Πολεοδομικής και κατασκευαστικής Νομοθεσίας  

και ψήφιση σχετικής πίστωσης.  

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: 857/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα ένατο.   

 

ΘΕΜΑ 9ο  

Έγκριση προμήθειας οργάνων μετρήσεων εξοπλισμού στα  

πλαίσια της πράξης ¨Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις δημοσίων  

ανοικτών χώρων στον Δήμο Σερρών¨ .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι βεβαίως,  είναι εγκατάσταση τριών σταθμών, καταγραφή 

δεδομένων. Είναι μέσα από το πρόγραμμα. Είναι μέσα από το έργο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η δαπάνη για την εγκατάσταση αυτών των τριών σταθμών σαφώς και 

είναι μέσα από το έργο.  Είναι υποέργο. Βεβαίως.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Λοιπόν,  να σας εξηγήσω.  Οι βιοκλιματικές αναβαθμίσεις  στο έργο 

αυτό ο διαγωνισμός έχει  τελειώσει.  Οι ενστάσεις,  όλα τα πάντα, 22 του 
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μηνός θα υπογραφεί η σύμβαση. Δήμαρχε 22 του μηνός; 22 του μηνός 

Δεκεμβρίου,  καθ΄ όλα είναι έτοιμα αλλά το έργο είναι 3.800 περίπου, 

μέσα σε αυτά από το πρόγραμμα υπάρχουν υποέργα, όπως είπε ο κ.  

Φωτιάδης για τον τεχνικό σύμβουλο, για τα όργανα αυτά τα οποία τα 

όργανα τι  είναι;  Θα μετράνε θερμοκρασία,  θα μετράνε υγρασία,  την 

ηλιακή ακτινοβολία  και είναι μέσα από το πρόγραμμα, δηλαδή από τα 

3.800 ένα ποσό δίδεται για τα υποέργα.  

Για να κάνουν μια σύγκριση ο τεχνικός σύμβουλος,  αυτά είναι μέσα 

από το πρόγραμμα. Θα δει  τι  υπήρχε πριν και τι  υπάρχει  μετά όσον 

αφορά αυτές τις  μετρήσεις για να δουν εάν έφεραν κάποιο αποτέλεσμα 

στην υγρασία,  στην θερμοκρασία,  στην ηλιακή ακτινοβολία.   

Αυτά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι ;   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 858/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δέκατο.   

 

ΘΕΜΑ  10ο  
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Έγκριση κατάργησης  παγίου τέλους τσιμενταυλάκων:  

α) στην Τ.Κ. Χριστός και  

β) στην Τ.Κ. Κ. Δένδρα.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντιδήμαρχε.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Κύριε Πρόεδρε,  πέρασε το θέμα και από την Οικονομική Επιτροπή και 

από τα Τοπικά Συμβούλια.  Το ΄14 είχαμε πάρει κάποιες αποφάσεις οι  

οποίες όμως, είχαμε πάρει μια απόφαση από κοινού και για τα Καλά 

Δένδρα και για το Χριστός.  Συνέβη όμως το εξής:  η Δ.Ε.Υ.Α. επέβαλε 

το τέλος αποχέτευσης στα μεν Καλά Δένδρα από την αρχή της χρονιάς,  

στο Χριστός από τον Αύγουστο και μετά.   

 Επομένως μας ζητήθηκε διευκρινιστικά να αποσαφηνίσουμε αυτά 

που σας λέω από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, δεν υπήρχε 

απορριπτική,  γι΄ αυτό σήμερα που θα πάρουμε αυτές τις  δυο 

αποφάσεις,  εάν το σώμα αποφασίσει κατά πλειοψηφία,  θα πρέπ ει να 

καταργήσουμε και οποιαδήποτε προγενέστερη απόφαση, γιατί  δεν 

υπάρχει κάποια απόρριψη απόφασης προγενέστερης δικής μας.   

 Άρα με λίγα λόγια όπως σας το ξαναλέω, μετά από το έγγραφο 

και της Δ.Ε.Υ.Α. στα μεν Καλά Δένδρα καταργείται αυτό το τέλος από 

την  αρχή της χρονιάς με ξεχωριστή απόφαση και με ξεχωριστή 

απόφαση θα καταργήσουμε το τέλος τσιμενταυλάκων και στο Χριστός 

από τον Αύγουστο και μετά,  γιατί  από τον Αύγουστο και μετά έχει  

επιβάλει  η Δ.Ε.Υ.Α. αυτό το τέλος.   
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 Επομένως μετά από αυτές τις  διευκρ ινήσεις και την έρευνα που 

έκανε  η υπηρεσία και σε συνεργασία με την Δ.Ε.Υ.Α. και σε 

συνεννόηση με τις  υπερκείμενες αρχές,  πρέπει να πάρουμε δυο 

ξεχωριστές αποφάσεις που θα ισχύουν για το ΄14.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις.  Ο κ.  Φωτιάδης.  Άλλος;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε εισηγητά γνωρίζουμε ότι  αυτά τα τέλη ήταν καθαρά 

ανταποδοτικού χαρακτήρα. Και γνωρίζω πολύ καλά ότι  τουλάχιστον 

για τον οικισμό των Καλών Δένδρων οι  τσιμενταύλακες είχαν μεγάλη 

κατακράτηση χαρτών, ανεξαρτήτου προέλευσης και θέλουν καθαρισμό 

και συντήρηση. Ποιος θα αναλάβει αυτό το κόστος; Το έχετε…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αυτό λέω, ότι  η Δ.Ε.Υ.Α. ήδη έχει  αναλάβει από την αρχή της χρονιάς.  

Εμείς αυτά τα τέλη δεν τα επιβάλαμε στους κατοίκους,  θα τα 

επιβάλουμε,  τα τέλη δηλαδή της επόμενης χρονιάς …  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε,  ρωτώ κάτι συγκεκριμένο.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Συγκεκριμένο.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ποιος συντηρεί και εάν αυτό το ανταποδοτικό,  την ευθύνη την έχει  

πάρει η Δ.Ε.Υ.Α.,  διότι  εγώ θα ζητήσω καθαρούς τσιμενταύλακες στα 

Καλά Δένδρα και συντηρημένους.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήστε επ αυτού.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Ότι η Δ.Ε.Υ.Α. από την αρχή της χρονιάς,  εφόσον επιβάλει αυτό το 

τέλος θα έχει  και την ευθύνη του καθαρισμού των τσιμενταυλάκων και 

επιπρόσθετα σας λέω ότι  στο Χριστός αυτό έχει  επιβληθεί,  που είναι 

το επόμενο θέμα, είναι Α και Β  από τον Αύγουστο και μετά.   

 Ήδη γνωρίζω από τα προηγούμενα χρόνια και σε ερωτήσεις μου 

στον κ.  Αντιδήμαρχο αλλά και σε συνεργασία με τον κ.  Πρόεδρο της 

Δ.Ε.Υ.Α. ότι  γινόταν οι  καθαρισμοί.  Από εκεί  και πέρα σας λέω ότι  

έτσι όπως διευθετήθηκε το ζήτημα αυτ ό και έχουν επιβληθεί τα 

ανάλογα τέλη, θεωρούμε ότι  αυτή είναι η αιτιολόγηση για να μην 

επιβάλουν στους πολίτες τα ίδια τέλη δυο φορές.  Αυτό το τέλος το 

βρήκαμε από το παρελθόν,  δεν το επιβάλαμε εμείς .   Και προσπαθούμε 

με αυτόν τον τρόπο να διευθετήσουμε α υτό το ζήτημα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις από άλλους συναδέλφους; Όχι.  Ναι,  κ.  Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε εισηγητά δεν καταλαβαίνω τότε γιατί  ο οικισμός του Λευκώνα 

θα πρέπει να πληρώνει τέλος τσιμενταυλάκων. Διότι  είναι ακριβώς 

στην ίδια συνθήκη. Γιατί  θα πρέπει να πληρώνουν στον Λευκώνα;  

 Εδώ θα πρέπει να υπάρξει μια ενιαία αντιμετώπιση και βεβαίως 

ενιαίο αποτέλεσμα. Καθαροί . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Άλλο το ένα.  Συγχωρέστε με,  κύριε Πρόεδρε,  εγώ διατύπωσα κάτι.  Οι 

τσιμενταύλακες  στον Λευκώνα επειδή γνωρίζω πολύ καλά την θέσπιση 

του ανταποδοτικού τέλους,  νομίζω ότι  χρειάζεται και λίγο να υπάρχει 

η δέουσα προσοχή και υπομονή.  
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 Οι τσιμενταύλακες στον Λευκώνα έχουν δυο χρήσεις.  Η μια είναι 

αντιπλημμυρική, όπως και στα Καλά Δένδρα κα ι η άλλη είναι 

αρδευτική για μικρή περίοδο.  Και για λίγους χώρους κηπευτικών πλέον 

αλλά κυρίως είναι για αντιπλημμυρική θωράκιση του οικισμού.  

 Αυτό το στοιχείο δεν  ακυρώνεται εξαιτίας ότι  για ενάμιση μήνα 

αρδεύουμε.  Η κύρια λοιπόν ευθύνη είναι η αντιπλη μμυρική. Αυτό γιατί  

να το πληρώνει ο Λευκωνιώτης,  εάν πάμε σε τέτοιες λογικές και ποιος 

θα καθαρίζει  τους τσιμενταύλακες;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε αυτό το είχαμε ξεκαθαρίσει  και την άλλη φορά. Ίσως 

πέρασε ένα χρονικό διάστημα και δεν το θυμούνται οι  συν άδελφοι.  Και 

σε ερωτήσεις και στον πρώην Διευθυντή του Λευκώνα που είναι 

υπάλληλος του Δήμου Σερρών αλλά και με τον κ.  Αντιδήμαρχο αλλά 

και με τους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων, αυτό το τέλος,  γιατί  

ρωτήθηκε ξανά, εκεί  έχει  να κάνει  με την άρδευση. Η Δ .Ε.Υ.Α. δεν 

έχει  την αρμοδιότητα της άρδευσης,  την έχει  ακόμα η Τεχνική 

Διεύθυνση του Δήμου. Επομένως δεν μπορείς να το ακυρώσεις,  πρέπει 

να αιτιολογήσεις την ακύρωση. Ενώ στα Καλά Δένδρα και στο Χριστός 

αιτιολογείται η ακύρωση μετά την επιβολή τέλους από την Δ.Ε.Υ.Α..  

Από τον Αύγουστο όπως είπα στο Χριστός και από την αρχή του έτους 

στα Καλά Δένδρα.   

 Αυτή την εξήγηση είχα δώσει,  κύριε Πρόεδρε και στην πρώτη 

εισήγηση που είχα κάνει  στο  Δημοτικό Συμβούλιο,  πέρασε αρκετός 

καιρός και ίσως οι  συνάδελφοι δικαι ολογημένα να μην το θυμούνται.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Και τον καθαρίσαμε τον τσιμενταύλακα τρία,  τέσσερα χιλιόμετρα είναι 

πάνω από το χωριό και βάλαμε πόσο καιρό εργάτες και τον 
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καθαρίζανε.  Από εκεί  έρχεται το νερό και μάλιστα χρησιμοποιούμε και 

έναν υδρονομέα γ ι΄ αυτή την δουλειά.  Αυτή είναι  η διαφορά. Δηλαδή 

πρώτον ότι  έχουν το προνόμιο του ποτίσματος και γλιτώνουν νερό από 

τις  βρύσες να ποτίζουν και δεύτερο ότι  πληρώνουν και έναν 

υδρονομέα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μπορώ να έχω τον λόγο; Λυπάμαι που ταλαιπωρούμε το σώμ α αλλά 

εδώ θα έπρεπε οι  εισηγητές να είναι καλά ενημερωμένοι.  Στον 

Λευκώνα πληρώνουν δυο τέλη. Ένα είναι αυτό πανομοιότυπο με τους 

άλλους δυο οικισμούς,  γιατί  εγώ τα έχω θεσπίσει  και κατ΄ εξαίρεση 

πληρώνουμε στον Λευκώνα τέλος διανομής νερού άρδευσης για τ ον 

υδρονομέα. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο.  

 Εγώ ήμουνα σαφής.  Λέω γι΄ αυτό το συγκεκριμένο τέλος που το 

καταργούμε στους δυο οικισμούς,  εάν αυτό έχει  εξασφαλιστεί  μέσω 

Δ.Ε.Υ.Α. το 80% τότε θα έπρεπε να συμβαίνει  και για τον Λευκώνα. 

Το τέλος άρδευσης για  να καλύψουμε δηλαδή τον υπάλληλο καλώς 

επιβάλλεται διότι  αφορά την συγκεκριμένη περίοδο.  Αυτό λέω εγώ, 

αλλά εγώ έχω την άποψη ότι  θα πρέπει να δούμε τα πράγματα λίγο 

σοβαρά με την έννοια ότι  ο οικισμός των Καλών Δένδρων χρήζει   

προστασίας,  αντιπλημμυρικής  θωράκισης και οι  τσιμενταύλακες 

γεμίζουν.   

 Από εκεί  και πέρα θέλετε να το ψηφίσετε και να προχωρήσετε;  

Κάντε το.  Αλλά αντίστοιχα πρέπει να κάνετε και για τον Λευκώνα. Στο 

τέλος όπως σας είπα συντήρησης τσιμενταυλάκων. Άλλο άρδευσης.  Τα 

μπερδέψατε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εφόσον το θέμα ολοκληρώθηκε θα μπει ως έχει  σε ψηφοφορία.   
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Ξεχωριστές αποφάσεις.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ξεχωριστές αποφάσεις,  βεβαίως.  Όπως στην εισήγηση για την Τοπική 

Κοινότητα Χριστός και για την Τοπική Κοινότητα Καλών Δένδρων. 

Ναι,  ναι,  ναι  ο κ.  Μοσχολιός ναι,  η κυρία Καλώτα ναι,  ναι ο κ.  

Αναστασιάδης Ηλίας ναι.  Ο κ.  Γιαννακίδης,  ναι.  Όλοι ναι.  Τι με 

βάζετε να μετρώ; Ομόφωνα ναι και για το Α και για το Β.  

Έγκριση κατάργησης παγίου τέλους τσιμενταυλάκων  

στην Τ.Κ. Χριστός  25842  31 -12-2014  

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: 859/2014)  

…………………  

 

Ομοίως στην Τ.Κ. Καλών Δένδρων  23840    31 -12-2014  

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: 860/2014)  

…………………  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Με την επισήμανση που είπαμε στην Οικονομική Επιτροπή, να 

καθαρίζονται οι  τσιμενταύλακες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο ενδέκατο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 11ο  

Επιλογή πιστωτικού ιδρύματος προς κατάθεση του χρηματικού  

υπολοίπου του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να αναφέρω στο σώμα ότι  το πρωί σήμερα δέχθηκε ένα υπόμνημα από 

τον δικηγόρο τον κ.  Μανουσίδη Σωτήρη εκ μέρους της Συνεταιριστικής 

Τράπεζας Σερρών, το οποίο υπόμνημα καλό θα είναι ο κ.  Μανουσίδης,  

έτσι τουλάχιστον και τηλεφωνικά που επικοινωνήσαμε θα το θέσει στο 

σώμα, θα το αναπτύξει .   

 Θέλετε κ.  Μανουσίδη . .  

Κος   :  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.  Θέλετε τώρα…  

Κος ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω ότι  κάθεστε κ.  Καπετάνιε.  Όρθιος δεν είστε.   

Κος ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σαφώς και θα καθίσετε δίπλα σε ένα μικρόφωνο. Ο ομιλών κάθε φορά 

κάθεται σε ένα μικρόφωνο και ευτυχώς έχουμε κενή θέση εκεί .   

Κος ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  δεν επιτρέπονται αυτά.  Κύριε Καπετάνιε μην ξεφεύγουμε από το 

θέμα. Θέλετε να κάνει  την εισήγηση πρώτα ο κ.  Γαλάνης,  θέλετε εσείς  

κ.  Μανουσίδη;  

Κος ΜΑΝΟΥΣΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Παρακαλώ κ.  Γαλάνη, έχετε τον λόγο.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε εγώ θα μιλήσω εκ μέρους της Επιτροπής  η οποία μετά 

από ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου διεξήγαγε την 

διαδικασία αυτή που χρόνια ολόκληρα ο Δήμος ακολουθεί και θα σας 

θυμίσω ότι  φυσικά έχουμε να κάνουμε με το ζήτημα του Ν3463/2006 

και συγκεκριμένα για το άρθρο 171 για την έντοκη κατάθεση των 

εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων.  

 Συγκεκριμένα η παράγραφος 3 του άρθρου 171 λέει  αυτά που 

λέει  για την έντοκη κατάθεση του χρηματικού μας υπολοίπου.  

 Να συνεχίσω λέγοντας ότι  έλαβε το  Δημοτικό Συμβούλιο στις  

12-11-2014 με την 752 απόφασή του ομόφωνα  ενέκρινε την 

πρόσκληση εκδήλωσης  ενδιαφέροντος προς επιλογή πιστωτικού 

ιδρύματος για την έντοκη κατάθεση χρηματικών υπολοίπων της 
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Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Σερρών για το χρονικό διάστημα από 

1-1-15 μέχρι 31 -12-16.   

 Συγχρόνως εγκρίναμε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

στην οποία  αναφερόντουσαν  μια σειρά από στοιχεία,  16 τον αριθμό. 

Πάλι αναφερόταν το χρονικό διάστημα από 1 -1-15 μέχρι 31 -12-16.  

Ανάθεσε επίσης στην Ταμειακή Υπηρεσία να αποστείλει  την 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα πιστωτικά ιδρύματα για να 

λάβει τις  προσφορές.  

 Συγκροτήθηκε 5μελής Επιτροπή από τον Διευθυντή Οικονομικών, 

τον Ταμία του Δήμου, τον υποφαινόμενο, την κυρία Δέσποινα Ιλανίδου 

και τον κ.  Ηλία Αναστασιάδη.  

 Η Επιτροπή αφού εστάλη με αποδεικτικό κοινοποίησης σε όλα τα 

πιστωτικά ιδρύματα η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που την 

έχουμε εδώ, την έχουν όλοι οι  συνάδελφοι,  ήταν στον φάκελο που 

έλεγε ότι  «Παρακαλούμε μέχρι στις  28 Νοεμβρίου του ΄14 να τύχουμε 

των προσφορών σας προκειμένου να επιλέξουμε δια αποφάσεως του 

Δημοτικού Συμβουλίου το πιστωτικό ίδρυμα προς έντοκη κατάθεση του 

χρηματικού υπολοίπου σε λογαριασμό για χρονικό διάστημα από 1 -1-

15 μέχρι 31 -12-16», αφού στείλαμε αυτή την επιστολή σε όλες τις  

τράπεζες,  μας αποστάληκαν, κύριε Πρόεδρε,  μέχρι στις  28 Νοεμβρίου 

όλες οι  προσφορές σφραγισμένες ,  τις  παρέλαβε με αριθμό 

πρωτοκόλλου ο ταμίας και τις  τοποθέτησε στο χρηματοκιβώτιο του 

Δήμου.  

 Συνήλθε η Επιτροπή μετά από κλήση που έγινε.  

Αποσφραγίστηκαν ενώπιον όλων των μελών της Επιτροπής,  

αριθμήθηκαν, υπεγράφησαν, μελετήθηκαν από τα μέλη της Επιτρο πής 

και το αποτέλεσμα το οποίο το έχετε,  είναι το Πρακτικό Αξιολόγησης 
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των προσφορών τραπεζών, το οποίο ομόφωνα εκ νέου οι  συνάδελφοι 

και οι  υπηρεσιακοί παράγοντες που ήμασταν στην Επιτροπή το 

υπογράψαμε και έχει  ως εξής:  καταλήγει και κάνει  ως πρότασή της  η 

Επιτροπή αυτή προς το  Δημοτικό Συμβούλιο ότι  πιο συμφέρουσα, 

αξιολογότερη και πιο συμφέρουσα προσφορά είναι αυτή της Τράπεζας 

Πειραιώς με όλες αυτές τις  λεπτομέρειες που αναφέρονται στο 

πρακτικό.   

 Εγώ, κύριε Πρόεδρε δεν έχω να πω κάτι παραπάνω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε να μιλήστε τώρα;  

Κος   :  

Ναι,  κύριε Πρόεδρε μετά την εισήγηση του κ.  Γαλάνη προς τα μέλη 

του Δημοτικού Συμβουλίου.  Νομίζω όπως ακριβώς είναι …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα ήθελα πριν ξεκινήσετε να είστε σύντομος και περιεκτικός,  να μην 

πλατειάσουμε πάρα πολύ.   

Κος   :  

Δεν πρόκειται να πλατειάσουμε.  Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και προς 

ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου,  το οποίο,  ενδεχομένως,  να μην 

γνωρίζει  κάποια πράγματα.  

 Πρώτον λοιπόν πρέπει να ξεκαθαρίσουμε,  είναι ότι  όπως λέει  και 

η πρόσκληση ενδιαφέροντος που απέστειλε ο Δήμος,  η επιλογή του 

πιστωτικού ιδρύματος γίνεται από το  Δημοτικό Συμβούλιο.  Σήμερα 

εσείς  δηλαδή είστε οι  αρμόδιοι  οι  οποίοι  θα επιλέξετε το πιστωτικό 

ίδρυμα. Η Επιτροπή, η οποία συνεστήθη από τον Δήμο για τον σκοπό 

αυτό,  είναι μη προβλεπόμενη εκ του νόμου. Είναι μια Επιτροπή η 

οποία απλώς γνωμοδοτεί .  Η γνωμοδότηση αυτής της Επιτροπής δεν 
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είναι δεσμευτική και υποχρεωτική για το  Δημοτικό Συμβούλιο που 

είναι το αποφασίζον όργανο στην συγκεκριμένο περίπτωση.  

 Η δε Επιτροπή, η οποία δέχθηκε τις  προσφορές,  καταρχάς πρέπει 

να καταλάβουμε ότι  δεν πρόκειται περί ενός διαγωνισμού, δεν υπάρχει 

προκήρυξη, δεν υπάρχει διαδικασία,  δεν υπάρχουν φάσεις,  δεν 

υπάρχουν προθεσμίες,  δεν υπάρχουν επιτροπές παραλαβής,  όλα τα 

απαραίτητα όργανα που υπάρχουν σε  έναν διαγωνισμό. Είναι ένας 

φάκελος με μια συγκεκριμένη επιστολή που αναφέρει την προσφορά 

της Τράπεζας και ενώ μπορεί να είχε 15,  το έγγραφο του Δήμου, 

ζητήματα τα οποία έθετε,  στο πρακτικό που έχετε μπροστά βλέπετε ότι  

είναι μόνο τέσσερα, πέντε,  τα οποί α έχουν κριθεί .  Τα υπόλοιπα δεν 

ασχολήθηκαν γιατί  δεν υπήρχε λόγος.  

 Αυτό που ενδιέφερε ουσιαστικά την Επιτροπή ήταν το επιτόκιο 

για να υπάρχει το κέρδος ή  η ζημία στον Δήμο.  

 Άρα λοιπόν,  η Επιτροπή αυτή ως γνωμοδοτική δεν δεσμεύει το  

Δημοτικό Συμβούλιο  που αποφασίζει  σήμερα για το ποιον θα επιλέξει .   

 Η Επιτροπή επέλεξε ένα συγκεκριμένο πιστωτικό ίδρυμα. Γιατί  

επέλεξε το ίδρυμα αυτό; Γιατί  θεώρησε ότι  η Συνεταιριστική Τράπεζα 

δεν είχε υποβάλει προσφορά διετίας.   

 Πράγματι υπήρχε μια εκ παραδρομής εδώ στ ην προσφορά της 

Τράπεζας,  αναφερόταν  το έτος ΄15.  Αυτό όμως και ιάσιμο σε κάθε 

περίπτωση με την απλή λογική. Με την λογική ότι  το 2009 μέχρι το 

2014 ο Δήμος συνεργάζεται αποκλειστικά με την Συνεταιριστική 

Τράπεζα. Η απόφαση του Δ.Σ. προγενέστερη της επιστ ολής και της 

Επιτροπής έλεγε για διετία και έχει  και το συγκεκριμένο επιτόκιο το 

οποίο ήταν το πλέον συμφέρον.   
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 Άρα δηλαδή επρόκειτο περί ενός μιας προφανούς παραδρομής,  η 

οποία θα μπορούσε και την συγκεκριμένη μέρα να επιλυθεί με ένα 

απλό τηλέφωνο. «Εδώ κάτι συμβαίνει ,  υπάρχει  κάποιο πρόβλημα, 

ισχύει  αυτό ή δεν ισχύει».  Δεν πρόκειται σας είπα. .  Επιτροπή που έχει  

κανόνες που να την δεσμεύουν απόλυτα. Και βέβαια μπορείτε και εσείς  

σήμερα, ακριβώς διότι  δεν πρόκειται,  είναι σαφές ότι  η προσφορά δεν 

ίσχυε για  το ΄15,  δεν μπορεί η τράπεζα να συνεργάζεται από το 2009 

και το ΄14 ξαφνικά να αποφασίσει να μην υποβάλλει προσφορά διετίας.  

 Συμπληρώνοντας εδώ θα έλεγα ότι  και το ΄12 πάλι υπήρχε 

προσφορά, πρόσκληση ενδιαφέροντος για διετία και η τράπεζα 

υπέβαλε προφορά  διετίας.  Είναι προφανές δηλαδή το σφάλμα, το οποίο 

ιάσιμο και θεραπεύσιμο χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα.  

 Αυτό λοιπόν,  νομίζω, είναι το θέμα το οποίο και αίρεται από την 

άποψη του αποτελέσματος της Επιτροπής με την δική σας απόφαση την 

αιτιολογημένη.  

 Και ένα άλλο, βέβαια,  το οποίο θα πρέπει να απασχολήσει 

ιδιαίτερα το σώμα είναι εάν η προσφορά και η πρόσκληση 

ενδιαφέροντος η ουσία ήταν στο πως θα κερδίσει  ή δεν θα ζημιώσει ο 

Δήμος.  Ο Δήμος είναι προφανές από την διαφορά επιτοκίου 

ζημιώνεται.  Και κατά πολύ, όπως μπορεί κάλλιστα να το υπολογίσει  ο 

καθένας.   

 Έχω την αίσθηση λοιπόν με αυτή την τετράδα των λόγων απλών 

και νομικών και λογικών, ότι  εσείς  σήμερα που είστε αρμόδιοι  να 

αποφασίσετε,  όχι  να εγκρίνετε πρακτικό,  δεν μπορείτε να εγκρίνετε 

εκείνο το πρακτικό,  θα πρέπει να αποφασίσετε εσείς ,  όπως προβλέπει ο  

νόμος έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε την συμφερότερη προσφορά 

η οποία έχει  γίνει .  Η όποια είναι αυτή.   
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 Νομίζω ότι  όσον αφορά το νομικό σκέλος το έχω καλύψει,  διότι  

αυτοί ήταν και οι  λόγοι που ανα φέραμε στο υπόμνημά μας,  επί  του 

παρόντος,  βέβαια και δεν έχω κάτι  άλλο περαιτέρω να προσθέσω εκτός 

εάν θέλετε κάποια επεξήγηση από τα μέλη του Δ.Σ. την οποία μπορώ 

και έχω την διάθεση να σας δώσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και σε σας κ.  Χατζηδημητρίου να δώσω τον λόγο τ ώρα.  

Κος ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ:  

Λοιπόν,  εάν έχει  τακτοποιηθεί  το ζήτημα το νομικό,  επειδή και για 

μένα τυχαίνει  να είμαι δικηγόρος,  βέβαια εδώ είμαι με την ιδιότητα 

του προέδρου της Τράπεζας και ήρθε για το ηθικό κομμάτι,  όχι  για το 

νομικό,  βέβαια επειδή είμαι δ ικηγόρος θα πω δυο κουβέντες και εγώ 

για το νομικό.  Εννοείται ότι  είναι τακτοποιημένο, εννοείται ότι  είναι 

γνωμοδοτική η άποψη της Επιτροπής,  η οποία είναι μια άτυπη 

Επιτροπή που ήρθε και εισηγήθηκε κάτι  σε σας.   

 Σας ζητώ συγνώμη που σας στεναχωρήσαμε.  Δη λαδή και στον 

Πρόεδρο της Επιτροπής και στα μέλη της Επιτροπής που 

δημιουργήθηκε όλο αυτό το ζήτημα μεταξύ μας,  γιατί  πραγματικά 

πρόκειται περί λάθος.  Το Δ.Σ. εννοείται ότι  ήθελε τα λεφτά των 

Σερραίων. Είναι η Τράπεζα των Σερραίων και ήθελε τα λεφτά των 

Σερραίων. Τόσα χρόνια συνεργαζόμαστε,  είναι η τράπεζα που ήταν 

δίπλα ας τα εκατόχρονα με 40.000, ήταν η τράπεζα που ήταν δίπλα 

στην Πολιτεία των Ευχών με 20.000 και είναι η τράπεζα που δίνει  το 

καλύτερο επιτόκιο πάντα, διότι  τα λεφτά των Σερραίων πρέπει να 

καταλήγουν στην Τράπεζα των Σερραίων.  

 Αυτή ήταν η πολιτική πάντα και των προηγουμένων διοικήσεων 

και της δικής μας διοίκησης που να επισημάνω στις  χορηγίες ειδικά 
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που ανέφερα, ενώ αποφασίστηκαν το ΄13 τις  εκτελέσαμε εμείς  το ΄14 

που ήμασταν καινούργια διο ίκηση.  

 Ποιο είναι το καθαρά ηθικό κομμάτι;  Αυτά τα χρήματα  η 

Συνεταιριστική Τράπεζα, η Τράπεζα των Σερραίων πραγματικά δεν τα 

θέλει  γιατί  τα χρειάζεται,  γιατί  έχει  κάποιο πρόβλημα. Θα σας 

ανακοινώσω κάτι που δεν προλάβαμε να το ανακοινώσουμε,  

περιμένουμε  να περάσει 31 -12 και μετά η Συνεταιριστική Τράπεζα 

Σερρών πιθανόν να είναι μια από τις  καλύτερες τράπεζες αυτή την 

στιγμή που υπάρχει στην Ελλάδα.  

Την Τετάρτη ήμασταν στην Τράπεζα της Ελλάδος και μας 

ανακοίνωσαν επίσημα ότι  δεν έχουμε καμία ανάγκη σε κεφ αλαιακή 

επάρκεια,  η πορεία μας συνεχίζει  πολύ δυναμικά, μας δώσανε μάλιστα 

και τα συγχαρητήρια για τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε την 

Τράπεζα, γιατί  κάνουμε ειλικρινές δηλώσεις και πραγματικά 

αναγνώρισε και η Τράπεζα της Ελλάδος και θα το δείτε στο ν 

ισολογισμό μας,  ότι  πραγματικά η Τράπεζα Σερραίων είναι πάρα πολύ 

δυνατή τράπεζα  

Έχουμε όμως μια διαφορά από όλες τις  άλλες τράπεζες και γι΄ 

αυτό τον ηθικό λόγο,  ενώ συζητώ συγνώμη γιατί  το λάθος το κάναμε 

εμείς ,  ναι μεν υπήρχε η απόφαση του Δ.Σ, ναι μεν  πήραμε απόφαση για 

δυο χρόνια,  ναι μεν δώσαμε το καλύτερο επιτόκιο,  από σφάλμα 

πραγματικά ενός υπαλλήλου που έκανε την αντιγραφή της απόφασης 

του Δ.Σ. στην επιστολή που σας έστειλε,  αντί  να γράψει 2016 έγραψε 

2015. Γιατί;  Γιατί  παράλληλα στείλαμε πρόταση και σε άλλους δυο 

Δήμους που οι  άλλοι δυο Δήμοι ζήτησαν για ένα χρόνο. Οπότε πήρε,  

έκανε αντιγραφή, στον έναν Δήμο ΄15,  στον δεύτερο Δήμο ΄15 και 

στον Δήμο Σερρών ενώ μας δώσατε μέχρι το ΄16,  το αντέγραψε με ΄15.  
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Αυτό ήταν όλο, τίποτα άλλο. εξακολουθούμε ν α έχουμε το καλύτερο 

επιτόκιο.   

Τι γίνεται όμως και όφειλα να το παλέψω και έπρεπε να έρθω; 

Δεν παθαίνει  κάτι  η Τράπεζα άμα αυτά τα λεφτά φύγουν και πάνε 

κάπου αλλού σαν τράπεζα, γιατί  σας είπα,  είμαστε σε πάρα πολύ καλή 

θέση, παρά την κρίση, παρά την συγκ υρία,  η Συνεταιριστική Τράπεζα 

αυτή την στιγμή είναι πάρα πολύ δυνατή. Τι παθαίνουμε όμως; Είναι  

μείον 5,5 εκατ.  που στην αγορά των Σερρών εμείς  κάθε ευρώ που 

παίρνουμε σε κατάθεση το διοχετεύουμε αποκλειστικά και μόνο μέσα 

στα όρια του Νομού και μάλιστα στα όρια της πόλης,  όπως το ξέρετε 

πολύ καλά. Αυτά τα 5,5 εκατ.  δεν θα λείψουν από την τράπεζα, έχουμε 

τα χρήματα, έχουμε καταθέσεις,  έχουμε πολύ καλούς δείκτες,  

πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά. Αλλά τους ίδιους τους συνεργάτες,  τους 

φίλους από εσάς τους ίδιους που είστε επιχειρηματίες θα λείψουν αυτά 

τα χρήματα κατευθείαν γιατί  θα δώσουμε 5,5 εκατ.  λιγότερες 

χορηγήσεις.  

Θα μου πείτε τα καταθέτουμε σε μια άλλη τράπεζα. Στην άλλη 

τράπεζα άμα κατατεθούν δεν ισχύει  το ίδιο;  Όχι,  δεν ισχύει  το ίδιο.  

Όταν κάνουμε την καλύτερη προσφορά σαν Τράπεζα Σερρών πρέπει να 

λαμβάνεται πάντα υπόψη, ακόμη και εάν κάνουμε ένα λάθος,  θα πρέπει 

να το λαμβάνετε πάντα υπόψη εσείς όταν βγάζετε μια απόφαση, ότι  τα 

χρήματα τα δικά μας είναι αποκλειστικά χρήματα που διοχετεύονται 

μόνο στην αγορά των Σερρών και πουθενά αλλού.  

Μακάρι να έκανε καλύτερη προσφορά και να σκεφτόσασταν μόνο 

το τελευταίο που θα σας πω που είναι το ελάχιστο.  Σας λέω τώρα το 

μεγαλύτερο κέρδος που υπάρχει για την περιοχή μας.  Για την πόλη μας 

και όταν στηρίζουμε την Τράπεζα των Σερρών. Λοιπόν τα χρήματα τα 
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δικά μας διοχετεύονται όλα στην αγορά. Τα χρήματα από τις  άλλες 

τράπεζες δεν ξέρετε που θα διοχετευτούν.  Είναι πολύ πιθανό να πάνε 

οπουδήποτε αλλού.  

Και τώρα να έρθουμε σε κάτι  άλλο που είναι το απλό και το πάρα 

πολύ  σημαντικό.  άμα δείτε από αυτή την διαφορά εσείς  χάνετε 70.000. 

60 με 70 χιλιάδες ευρώ. Η άλλη τράπεζα, για να μην αναφέρουμε 

συνεχώς την επωνυμία,  σας έκανε πρόταση 2% για το ΄15 και 1,95 για 

το ΄16.  Είναι διαφορά 60 έως 70 χιλιάδων ευρώ για σας.   

Μπορεί η Επιτροπή πολύ σωστά, δεν κατηγορούμε την Επιτροπή, 

εμείς  φταίμε,  ήταν ένα σφάλμα αυτό,  ήταν ένα σφάλμα αυτό που έγινε,  

η Επιτροπή πολύ σωστά επειδή είδε ένα χρόνο δεν έκαστε να το 

βασανίσει  περισσότερο και απέρριψε κατευθείαν την προσφορά μας.  

Έρχεται όμως η διοικητική,  άμα δείτε,  δεν θα σας ζαλίσω, απλά στο 

υπόμνημα που καταθέσαμε το αναφέρουμε και αυτό,  όταν ασχολείστε 

με την προσφορά εσείς  σαν νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου του 

οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, οφείλετε να ελέγχετε την 

ουσία.  Όταν στην ουσία προκύπτει  ξεκάθαρα ότι  ήταν ένα λάθος,  μετά 

πρέπει να δείτε το κέρδος ή την ζημία την δική σας.   

Εσείς χάνετε απευθείας 70.000 από αυτό το λάθος,  συν η αγορά 

των Σερρών 5,5 εκατ.  που άμεσα διοχετεύονται στην αγορά των 

Σερρών. Αυτά σας είπα δεν θα λείψουν από την τράπεζα, θα λείψουν 

από την αγορά των Σερρών.  

Η Τράπεζα είναι πολύ καλά και στους δείκτες κεφαλαιακής 

επάρκειας και στις  ανάγκες της και στις  δυνατότητές της και στις  

καταθέσεις της,  αλλά δυστυχώς από αυτό το λάθος,  που είναι κάτι  πο υ 

διορθώνεται και διορθώνεται και με τον νόμο αλλά και με την ουσία,  
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διορθώνεται πραγματικά γιατί  εσείς  τώρα αποφασίζετε,  δεν αποφασίζει  

η Επιτροπή.   

Η Επιτροπή έκανε μια εισήγηση, τα λάθη σας τα αναφέραμε,  το 

πρόβλημα προέκυψε, αντιμετωπίστηκε γρήγορα, έ χετε τα υπομνήματα, 

έχετε τους νόμους μπροστά, έχετε τις  διατάξεις ,  δεν υπάρχει κάποιο 

ζήτημα με σας,  θα λείψουν 5,5 εκατ.  από την αγορά των Σερρών και 

γι΄ αυτό τον λόγο σήμερα, ενώ αυτά τα πράγματα τώρα δεν επαφίενται,  

δεν θα έπρεπε να είναι θέμα του Δημο τικού Συμβουλίου,  θα έπρεπε να 

τελειώνουν όντως στην Επιτροπή, αναγκαζόμαστε και εμείς  για 

ηθικούς λόγους,  γιατί  διαχειριζόμαστε την Τράπεζα των Σερραίων 

αυτό να σας το αναφέρουμε και να θέσουμε και εσάς προ των ευθυνών 

σας.   

Εμείς το λάθος που κάναμε το δ ιορθώσαμε. Έκανε λάθος ένας 

υπάλληλος,  δεν μπορούμε να τον τιμωρήσουμε,  δεν μπορούμε στην 

διαδικασία να κρεμάσουμε έναν άνθρωπο γιατί  έκανε μια λάθος 

αντιγραφή. Σας προσκομίζουμε την απόφαση του Δ.Σ.,  σας δείχνουμε 

το λάθος,  είναι ξεκάθαρο το λάθος και από  εκεί  και πέρα σας λέμε και 

την ζημία που θα πάθει και ο Δήμος σαν Δήμος για τα χρήματά του 

αλλά και γενικότερα όλοι οι  πολίτες,  όλοι οι  Σερραίοι  δημότες.   

Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ κ.  Χατζηδημητρίου.  Ερωτήσεις επί  του θέματος 

συνάδελφοι.  Κύκλος  ερωτήσεων. Ο κ.  Φωτιάδης.  Εάν χρειαστεί  ο κ.  

Χρυσανθίδης.   Ο κ.  Γιαννακίδης.  Άλλος ερώτηση; Κανείς.   

 Παρακαλώ κ.  Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι για πολλά θέματα 

έχουμε υπηρεσιακούς οι  οποίοι  συνδράμουν. Εγώ εκπλήσσομα ι γιατί  

δεν είναι σήμερα ο νομικός σύμβουλος του Δήμου εδώ. Έτσι λοιπόν,  κ.  

εισηγητά, κ.  Γαλάνη, θα απευθυνθώ σε σας εάν και θα έπρεπε να 

υπάρχει εισήγηση, γιατί  προέκυψε ένα μέγιστο θέμα.  

 Σημείωσα με μεγάλη ακρίβεια αυτά που είπατε  και βεβαίως την 

επάρκειά σας και με την ιδιότητά σας την επαγγελματική και με αυτό 

που ασκείτε αρκετά χρόνια πια.   

 Είπατε 16 σημεία.  Τα 16 σημεία τα προσέχω, δεν είναι μέσα ούτε 

ο έλεγχος της φερεγγυότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων που γίνεται 

από την Τράπεζα Ελλάδος ούτε τα δ υο χρόνια.  Είναι εκτός.   

 Η ερώτησή μου είναι η εξής:  αυτές οι  δυο προϋποθέσεις είναι επί  

ποινή αποκλεισμού για κάποιον; Διότι  τα 16 σημεία στα οποία 

αξιολογείται,  έπονται.  Ή τα θεωρείτε δεδομένα για όσους θα 

προσέλθουν; Δεν γίνεται καμία αναφορά στο πρακτ ικό σας.   

 Το δεύτερο σημείο με την διπλή σας ιδιότητα και πάλι,  αυτά τα 

σημεία τα οποία αναφέρατε είναι ισοδύναμα και η όλη διαδικασία 

γίνεται αντίστοιχα όπως γίνονται οι  διαγωνισμοί σε φάσεις;  Ή είναι 

μια προπαρασκευαστική δουλειά κατάταξης και εδώ πραγμ ατικά θα 

πρέπει να συναξιολογηθούν τα πάντα, οπότε θα μπορούσαμε να 

δεχθούμε,  ενδεχομένως,  και διορθωτικές,  όχι  ως προς ένα σημείο,  

αλλά θα έπρεπε να μας διευκρινίσετε πως μετέχουν αυτές οι  16 

περιπτώσεις και παρακαλώ εάν έχετε την δυνατότητα να το πράξετε  

τώρα για να συνεχίσουμε στην ουσία.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Πρόεδρε το  Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα, όπως γινόταν όπως σας 

είπα και στο παρελθόν,  όρισε αυτή την Επιτροπή. Η Επιτροπή αυτή 
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έχει  συνεδριάσει και άλλες φορές στο παρελθόν.  Ανέτρεξα στις  

αποφάσεις τα προηγούμενα χρόνια,  επί  εποχής του κ.  Μωυσιάδη, του 

κ.  Βλάχου, πάντα έτσι συνεδρίαζε.  Για λόγους διαφάνειας οριζόταν η 

Επιτροπή, έπαιρνε σφραγισμένες προσφορές,   αποσφράγιζε,  έβγαζε το 

συμπέρασμά της,  έκανε ένα πρακτικό,  λίγο ως πολύ ομοιάζουν αυτά τα 

πρακτικά  έτσι όπως τα είδα,  κατέληγε σε ένα συμπέρασμα, το πρότεινε 

στο  Δημοτικό Συμβούλιο.  Πρώτη φορά είναι που συμβαίνει  αυτό το 

πράγμα.  

 Φυσικά ο νόμος λέει  ξεκάθαρα ότι  ο Δήμος εντόκως πρέπει να 

καταθέτει ,  γίνεται να καταθέτει  τα χρήματά του σε λογαριασμό, σ ε 

πιστωτικό ίδρυμα. Και ο Δήμος κατά το παρελθόν και φαντάζομαι 

αρκετοί εξαιρετικοί συνάδελφοι πρότειναν αυτή την μεθοδολογία,  αυτή 

την διαδικασία,   η οποία είναι διαφανής να μην τυχόν υπάρξουν 

ζητήματα ανάμεσα στους συναδέλφους.  Όχι μόνο σήμερα αλλά και σ το 

παρελθόν.   

 Επομένως, αυτή είναι μια διαδικασία εθιμικό δίκαιο θα έλεγα, 

είναι έθιμο πλέον στον Δήμο Σερρών που την ακολουθεί από την,  οι  

αποφάσεις που ανέτρεξα και τις  έχω μαζί μου είναι από τον κ.  

Μωυσιάδη, που την έντοκη κατάθεση την έπαιρνε η Τράπεζ α Αττικής,  

στον κ.  Βλάχο πήρε η Εγνατία,  μετά η Συνεταιριστική.  Με μας το ΄12 

την πρώτη φορά κάναμε ακριβώς την ίδια διαδικασία.  Πάλι η 

Συνεταιριστική.   

Σήμερα το πρακτικό της Επιτροπής,  η οποία Επιτροπή, εδώ να 

διευκρινίσω, ίσως θα μπορούσε να σκεφτεί  αυτ ά που λένε σήμερα, εκ 

των υστέρων, οι  εξαιρετικοί συνάδελφοι και οι  εκπρόσωποι της 

Τράπεζας και ο κ.  Πρόεδρος και ο νομικός σύμβουλος αλλά και το 

μέλος του Δ.Σ. και οι  συνάδελφοι εδώ, αλλά θα ήθελα να πω 
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διευκρινιστικά ότι  οι  συνάδελφοι που το παρατήρησαν,  γιατί  εκεί  

ήμασταν τρία μέλη, ένας από την συμπολίτευση, δυο από την 

αντιπολίτευση και δυο υπηρεσιακοί παράγοντες,  παρατηρήθηκε ότι  σε 

δυο τράπεζες,  ας τα πούμε στην Τράπεζα Αττικής και στην 

Συνεταιριστική,  υπήρχε επιτόκιο προσφερόμενο ρητώς,  όχι  αόριστα 

και ασαφώς, ρητώς και οι  δυο τράπεζες λένε ότι  σας προσφέρουμε 

επιτόκιο για μια χρονιά.  Εμείς ρητώς ζητούσαμε,  μέχρι 28 Νοεμβρίου,  

να μας στείλετε τις  προσφορές σας για επιτόκιο για δυο χρόνια.   

Άρα οι τρεις  συνάδελφοι αιρετοί και οι  δυο υπηρεσιακοί 

παράγοντες δεν μπορούσαμε να συνεχίσουμε να ελέγχουμε την 

προσφορά των δυο αυτών τραπεζών. Πήγαμε στις  υπόλοιπες,  είδαμε 

εξονυχιστικά όλα τα στοιχεία και καταλήξαμε ότι  λίγο ως πολύ οι  δυο 

που προηγούνται είναι η Εθνική Τράπεζα και η Τράπεζα Πειραιώς,  σε 

όλα τους τα; στοιχεία ήταν πάρα πολύ κοντά στα υπόλοιπα για αυτά 

που ζητούσαμε,  εκτός από το επιτόκιο που είχαν μια μικρή διαφορά 

μεταξύ τους και προηγούνταν η Πειραιώς.   

Επίσης,  συζητήσαμε στην Επιτροπή και για το θέμα της 

φερεγγυότητας,  γιατί  εσείς  μας τάξατε ν α δούμε και το ζήτημα της 

φερεγγυότητας.  Και ανάμεσα σε αυτές τις  δυο τράπεζες είδαμε ότι  η 

Εθνική, για παράδειγμα, έχει  περάσει τα λεγόμενα στρές τεστ,  είναι 

μια τράπεζα η οποία βραβεύτηκε και από διεθνή περιοδικά ως η πιο 

ασφαλής τράπεζα για το ΄14.  Η Πε ιραιώς βραβεύτηκε ως η καλύτερη 

τράπεζα για το ΄14,  πέρασε και αυτή τα στρες τέστ.   

Δηλαδή η Επιτροπή έκανε όλη αυτή την δουλειά που της τάξατε.  

Είδε όλες τις  λεπτομέρειες,  όλα τα στοιχεία και αν μη τι  άλλο γι΄ αυτό 

ψήφισε ομόφωνα. Όπως ομόφωνα πήρατε τις  αποφάσεις σας για το  

χρονικό διάστημα και για τους όρους και για τον ορισμό της Επιτροπής 
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σαν  Δημοτικό Συμβούλιο πήραμε,  έτσι ομόφωνα καταλήξαμε και σαν 

Επιτροπή.  

Τώρα εάν εσείς ,  το  Δημοτικό Συμβούλιο,  θέλετε να τοποθετηθείτε 

διαφορετικά,  εμείς  μια φορά μετά από αυτή την άψογη και θέλω να 

ευχαριστήσω τους συναδέλφους και τις  δυο παρατάξεις  της 

αντιπολίτευσης και τους υπηρεσιακούς παράγοντες,  την φέραμε σε 

πέρας και σας την εισηγηθήκαμε στο  Δημοτικό Συμβούλιο.  

Φυσικά το  Δημοτικό Συμβούλιο,  κύριε Πρόεδρ ε,  πάντα απαντά 

και θέλω να πω κάτι τελευταίο στον λόγο μου, ότι  επειδή πράγματι δεν 

έχω δει  προηγούμενο να αμφισβητηθεί η γνωμοδότηση της Επιτροπής,  

σε όσες αποφάσεις προσπάθησα να ανατρέξω,  έχω να πω ότι  θα πρέπει 

τότε το  Δημοτικό Συμβούλιο να σκεφτεί  έναν άλλο τρόπο να το κάνει ,  

να κάνει  αυτή την διαδικασία,  γιατί  με αυτή την λογική εάν εμείς  

πάρουμε μια διαφορετική απόφαση σήμερα, θα έρθει  ο δεύτερος,  ο 

τρίτος ή ο τέταρτος και θα πει  κάτι  άλλο και πάει  λέγοντας.  Αυτό δεν 

θα τελειώσει ποτέ.   

Δηλαδή, έτσι φαντάζομαι όταν μια πάγια τακτική βγάζει  ένα 

καλό αποτέλεσμα, φαντάζομαι γι΄ αυτό τον λόγο το Δημοτικού 

Συμβουλίου και το σημερινό πήρε αυτή την απόφαση και ακολούθησε 

αυτή την διαδικασία,  η οποία επανέρχομαι και λέω ότι  εθιμικό δίκαιο 

πλέον,  είναι ένα έθιμο εδώ στον Δήμο με διαφάνεια να 

αποσφραγίζονται οι  προσφορές ενώπιον της Επιτροπής,  να 

αριθμούνται,  να μονογράφονται από όλα τα μέλη της Επιτροπής και 

εφόσον καταλήγουμε στο συμπέρασμα να το προτείνουμε στο  

Δημοτικό Συμβούλιο.   

Όσες αποφάσεις είδα παλαιές,  κύριε Πρόεδρε,  έτσι είναι η 

διαδικασία.  Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γιαννακίδης και μετά ο κ.  Χρυσανθίδης.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Εγώ μια απορία έχω γιατί  πραγματικά δεν τα γνωρίζω τα θέματα. με 

πρόβαλε,  συγνώμη δεν θυμάμαι το όνομά του ,  ο πρώτος ομιλών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Μανουσίδης είναι.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Και δεν γνωρίζω και θα ήθελα να μου πείτε,  την στιγμή που ανοίξατε 

τις  προσφορές από τον νόμο είχατε δικαίωμα να κάνετε ένα 

τηλεφώνημα, ας πούμε και να πείτε στις  δυο τράπεζες και στην 

Συνεταιριστική και στην Αττικής ότι  εμείς  ζητήσαμε δυο χρόνια,  μας 

στείλατε για ένα.  Αυτό με ενδιαφέρει.  Εάν νομικά, βάσει νόμου 

δηλαδή, είχατε αυτό το δικαίωμα να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά και 

να πείτε αυτό το πρόβλημα;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Συνάδελφοι εγώ πραγματ ικά δέχομαι όλες τις  παρατηρήσεις και όλους 

τους προβληματισμούς.  Σας λέω όμως ποια ήταν η διαδικασία που 

ακολουθήσαμε.  Όχι τώρα, σήμερα και από άλλους συναδέλφους στο 

παρελθόν.  Σφραγισμένες προσφορές ανοίξαμε,  πώς εμείς  θα 

ρωτήσουμε κάποιον για να διευκρινίσουμε κάτι  που είναι ρητώς 

αναφερόμενο; Ρητώς αναφερόμενα είναι όλα αυτά.  

 Τα επιτόκια που έδωσαν οι  τράπεζες λένε,  ας πούμε,  ότι  μέχρι 

τότε σου προσφέρουμε επιτόκιο.  Αλλιώς να σας πω κάτι;  Δεν θα την 

κάναμε αυτή την διαδικασία.  Θα ερχόμασταν μια μέρα ε δώ και θα 

λέγαμε ότι  αποφασίζουμε αυτό.  Κατευθείαν,  κύριε Πρόεδρε,  δεν θα 

χρειαζόταν.   
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 Την κάνουμε αυτή την διαδικασία και φαντάζομαι όλοι σας την 

θέλατε και την ψηφίσατε ομόφωνα για να έρθει  κάποιος και μας 

κατηγορήσει ότι  υπάρχει  κάποια αδιαφάνεια.  Για λόγους διαφάνειας 

επομένως και με την εμπειρία του παρελθόντος φαντάζομαι οι  

συνάδελφοι που υπηρέτησαν το  Δημοτικό Συμβούλιο,  καταλήξαμε εδώ 

που καταλήξαμε.  Φυσικά πάντα το ανώτατο όργανο είναι το  Δημοτικό 

Συμβούλιο,  το οποίο μπορεί να κρίνει  όλες τις  πτ υχές του θέματος.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

 Πάντως απάντηση σε αυτό που ρώτησα δεν πήρα όμως.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όταν είναι σφραγισμένες οι  προσφορές,  σας λέω, σας τα είπα και κατ΄ 

ιδίαν νομίζω όταν με ρωτήσατε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν μπορούσες να πάρεις τηλέφωνο εκείνη την ώρ α;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Μα πως θα πάρεις,  κύριε Πρόεδρε,  αφού αποσφραγίζονται ενώπιον 

όλων των μελών της Επιτροπής; Με τις  προσφορές σφραγισμένες,  τις  

αποσφραγίζει  ο ταμίας.  Τις υπογράφουμε,  τις  μονογράφει.  Θα 

αρχίσουμε να παίρνουμε τηλέφωνα;  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Πρόεδρε να διευκρινίσω δεν το θέλω έτσι.  Εγώ ρωτάω εάν γίνεται 

νομικά, αυτό ρωτάω. Βάσει νόμου εάν έχει  το δικαίωμα …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Βάσει της διαδικασίας που ακολουθήσαμε και ακολουθεί ο Δήμος 

χρόνια,  δεν γινόταν να πάρω τηλέφωνο σε κάποιον.  Θα ήταν,  κύριε 

συνάδελφε να σας το πω πιο καθαρά; Θα ήταν επιλήψιμο από μέρους 

μας και τους αιρετούς και τους υπηρεσιακούς παράγοντες να 
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αρχίσουμε να κάνουμε τηλέφωνα στο Α ή Β πιστωτικό ίδρυμα. Μιλάμε 

για πιστωτικά ιδρύματα με νομικές υπηρεσίες.  Εάν κάτι  δεν το 

χειριστούμε σωστά μπορείτε να αντιληφθείτε τι  έννομες συνέπειες 

μπορεί να έχει  αυτό για όλους μας.  Και για τα μέλη της Επιτροπής και 

για όποιον τυχόν ασχοληθεί με το ζήτημα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Χρυσανθίδη.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  μαζί  με τον κ.  Αντιδήμαρχο συ μμετέχουμε στην 

Οικονομική Επιτροπή. Στην Οικονομική Επιτροπή διεξάγονται οι  

διαγωνισμοί όπου υπάρχουν από νομοθετικής πλευράς κατοχυρωμένες 

οι  Επιτροπές οι  οποίες έχουν σχετικό χαρακτήρα. Στους διαγωνισμούς 

αυτούς,  σε κάποιους διαγωνισμούς ο νομοθέτης δίν ει  το δικαίωμα 

στους συμμετέχοντες να φέρουν συμπληρωματικά στοιχεία για να 

δώσουν διευκρινήσεις.   

 Ερχόμαστε λοιπόν σε μια Επιτροπή,  η οποία διορίζεται από το 

Δ.Σ. με συγκεκριμένα κριτήρια για να αποφασίσει,  τα οποία βέβαια η 

απάντηση δεν δόθηκε στο ερώτημα του κ.  Φωτιάδη, διότι  έχουμε εδώ 

16 κριτήρια,  εάν λήφθηκαν όλα υπόψη με ίδια βαρύτητα και η 

φερεγγυότητα αναφέρεται για δυο τράπεζες,  δεν ξέρω εάν αναφέρονται 

και άλλες τράπεζες και εάν υπάρχει και άλλο χαρτί ,  τέλος πάντων 

επανέρχομαι στο θέμα μας,  σε μια Επιτροπή στην ερώτησή μου, σε μια 

Επιτροπή που είναι πιο χαλαρή σε σχέση με την Επιτροπή 

Διαγωνισμού που είναι τελείως διαφορετικά.  Εκεί ο νομοθέτης δίνει  

την δυνατότητα να φέρουν συμπληρωματικά στοιχεία.  Να ζητηθούν 

διευκρινήσεις.   
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 Σε αυτή την Επιτροπή δεν θα μπορούσαν, όταν ξέραμε κιόλας 

εμείς  ότι  με την συγκεκριμένη τράπεζα έχουμε μια συνεργασία τόσων 

χρόνων και εάν θυμάμαι καλά και πέρυσι πάλι είχε γίνει  κάτι  

παρόμοιο,  δυο χρόνια,  λοιπόν δεν θα μπορούσαμε αυτό που είπε ο κ.  

Γιαννακίδης,  με απλά λόγ ια,  να διευκρινίσουμε το θέμα αυτό την 

στιγμή που σας είπα σε περιπτώσεις Επιτροπών θεσμοθετημένες δίνει  

την δυνατότητα ο νομοθέτης;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Λέω, κύριε Πρόεδρε με πολύ απλά λόγια στον συνάδελφο, γιατί  έτυχε 

να είμαστε μαζί σε μια από αυτές τις  Επιτρο πές τα προηγούμενα 

χρόνια,  ότι  έτσι πάντα γινόταν.  Η διαδικασία αυτή θεωρήθηκε άψογη 

από το  Δημοτικό Συμβούλιο και ακολουθούνταν.  Δεν έχω να αντιλέγω 

κάτι εγώ για την συνεργασία με την Τράπεζα των Σερρών.  

Εγώ προσέχω τα λόγια μου. Ούτε για διαγωνισμό μίλ ησα. Είπα 

αυτή την διαδικασία κατά εθνικό δίκαιο ακολουθούσε ο Δήμος.  Έτσι 

όπως μας ορίσατε από το  Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα ελέγξαμε όλα 

αυτά τα δεδομένα με πολύ προσοχή όλοι οι  συνάδελφοι και τους 

ευχαρίστησα γι΄ αυτό και εκεί  καταλήξαμε.  Δεν έχουμε κά τι  να 

αντιλέγουμε για τους προβληματισμούς σας.  Σας λέμε με πολύ απλά 

λόγια ότι  όπως γινόταν πάντα αυτή η διαδικασία για λόγους 

διαφάνειας.   

 Εάν για παράδειγμα, δηλαδή σκέφτομαι και θα σκεφτώ φωναχτά, 

δηλαδή εάν παίρναμε κάποια άλλη τράπεζα για να της πού με ότι  η 

πρώτη τράπεζα δίνανε καλύτερο επιτόκιο από εσένα, μήπως έχεις  να 

δώσεις κάτι  καλύτερο; Θα ήταν αυτό θεμιτό;  

 Δεν θα μπορούσε,  εφόσον είναι μια χαλαρή Επιτροπή, εάν μας 

θέλατε να ήμασταν μια χαλαρή Επιτροπή να μας το λέγατε από την 
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αρχή, θα κάναμε  μια πλειοδοσία,  θα παίρναμε την μια ή την άλλη 

τράπεζα και θα την ρωτούσαμε ότι  μήπως έχεις  να προσφέρεις κάτι  

καλύτερο γι΄ αυτό το θέμα ή για το άλλο;  

 Μα σας λέω με ειλικρίνεια ότι  εμείς  κάναμε το καλύτερο δυνατό 

όπως μας τάξατε.  Ποιος λέει  το αντίθετο ; Δεν έχω να αμφισβητήσω 

ούτε αυτά που ανέφερε ο Πρόεδρος,  να αμφισβητήσω εννοώ την 

Τράπεζα των Σερρών, ούτε να μπω σε αυτή την λογική. Προσέχω πάρα 

πολύ τα λόγια μου όπως μας τάξατε σαν  Δημοτικό Συμβούλιο αυτό 

πράξαμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ :  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είμαστε σε φάση ερωτήσεων τώρα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η Επιτροπή, όταν λέμε θυμικό δίκαιο,  το θυμικό δίκαιο σημαίνει  ότι  

δεν υπάρχει νόμος.  Η συγκεκριμένο Επιτροπή και το  ΄12 υπήρξε μια 

άλλη προσφορά ή οποία άλλαξε και ορθώς άλλαξε.  Άλλαξε.  Μπορούσε 

λοιπόν η Επιτροπή αυτή στην συγκεκριμένη περίπτωση να κάνει  

κάποια διαδικασία διαμορφωτική της άποψής της χωρίς να σημαίνει  

ότι  αυτό θα ήταν σε βάρος ουδενός πιστωτικού ιδρύματ ος όταν 

διαβλέπει το προφανές.  Με αυτή την έννοια.  Και πολύ δε περισσότερο, 
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όπως ορθώς παρατήρησε ο κ.  Χρυσανθίδης,  σε Επιτροπές και 

διαγωνισμούς που προβλέπονται στάδια και ποινές,  υπάρχει  η 

δυνατότητα της συμπλήρωσης.   

 Πολύ δε περισσότερο και φαίνεται ό τι  το πρακτικό αυτό δεν 

επιδόθηκε στα τραπεζικά ιδρύματα για να ασκηθεί κάποια προσφυγή.  

Άρα λοιπόν και κακώς βέβαια τοποθετούμαστε πολύ στην 

Επιτροπή, γιατί  δεν είναι το αποφασιστικό όργανο, θεωρώ λοιπόν ότι  

αφενός μεν και η Επιτροπή είχε την πλήρη δυνατ ότητα, όπως το 

ομολογεί  και ο κ.  Γαλάνης,  εθιμικό δίκαιο,  κάνουμε ότι  θέλουμε μέσα 

στα  πλαίσια των δυνατοτήτων μας και βέβαια το  Δημοτικό 

Συμβούλιο,  το οποίο θα αποφασίσει έχοντας υπόψη του όλα τα 

γεγονότα αυτά.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Η Επιτροπή δεν μπορεί να κάνει  ότι  θέλει .  Η Επιτροπή με πολύ 

προσοχή, εννοώ ότι  αυτή την διαδικασία ακολουθούνταν στο παρελθόν 

και αυστηρά την ακολουθήσαμε.  Όχι με χαλαρό τρόπο. Αυστηρά εννοώ 

τα μέλη της Επιτροπής,  θα τα ξαναπώ άλλη μια φορά πήραν τις  

προσφορές,  τις  πήρε ο ταμίας,  τ ις  έβαλε στο χρηματοκιβώτιο,  τις  

άνοιξε όταν συνήλθαμε,  τις  αποσφράγισε,  τις  υπέγραψε και όλα τα 

μέλη της Επιτροπής και τις  αρίθμησε,  άρα ακολουθείται ένα τυπικό  

όπως βλέπετε.  Χρόνια,  όχι  τώρα. Και έβγαλε το συμπέρασμα 

βλέποντας όλα τα δεδομένα, όπως τα ό ρισε το  Δημοτικό Συμβούλιο 

και κατέληξε και όπως σας είπα με τις  προηγούμενές μου σκέψεις 

ήλεγξε και το θέμα της φερεγγυότητας και έκανε σκέψεις και γι΄ αυτό.  

Επομένως γι΄ αυτό σας γνωμοδοτήσαμε με αυτό το αποτέλεσμα.  

Και στο παρελθόν,  όταν έγινε το ΄12 η Επιτροπή είχαν δοθεί  για 

δυο χρόνια επιτόκιο,  ένα επιτόκιο για όψεως και ένα επιτόκιο για 
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προθεσμιακή κατάθεση και αξιοποιήσαμε το επιτόκιο για προθεσμιακή 

κατάθεση. Το 5,5%. Τώρα δεν υπήρχε επιτόκιο για προθεσμιακή 

κατάθεση και το ένα επιτόκιο το όψεως της Τράπεζας των Σερρών ήταν 

ρητώς αναφερόμενο για ένα χρόνο.  

Είδαμε και της Αττικής ότι  είναι και αυτό για ένα και 

θεωρήσαμε,  σας το λέω με ειλικρίνεια,  ότι  προφανώς δεν υπάρχει η 

δυνατότητα προσφοράς για τον δεύτερο χρόνο. Οι άλλες τράπεζες ήδη 

είχαν προσφέρει για τον δεύτερο χρόνο και έτσι σκεφτήκαμε.   

Με ειλικρίνεια σας λέω τα πράγματα πώς έχουν.  Όπως φαντάζομαι και 

εσείς  με ειλικρίνεια μιλάτε.  Αυτό έχω να σας πω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε απλά θα ήθελα και εγώ να δευτ ερολογήσω, όχι  τώρα, 

θα μου πείτε εσείς  πότε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ας ξεκινήσουμε τις  τοποθετήσεις,  θα σας δώσω τον λόγο.  Παρακαλώ. 

Ο κ.  Φωτιάδης,  ο κ.  Μηλίδης,  ο κ.  Βασίλης Τερζής.  Ο κ.  Τσαλίκογλου, 

η κυρία Καλώτα. Να μην προσπεράσουμε κανέναν.  Αυτά.  

 Ξεκινάμε από  τον κ.  Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι έθεσα δυο ερωτήματα, απάντηση, 

βεβαίως δεν πήρα. Το πρώτο ερώτημα θα το ξανά θέσω. Εάν δηλαδή, 

τοποθέτηση κάνω με δικανικό τρόπο. Κάνω ένα ερώτημα. Εάν δηλαδή 

ο διαγωνισμός γίνεται σε δυο φάσεις.  Εάν γίνεται σε δυο φάσεις,  

δηλαδή εάν η Επιτροπή λειτουργεί  με εθιμικό δίκαιο ή όπως πως σε 

δυο φάσεις,  δηλαδή ελέγχει  πρώτα την επάρκεια,  εάν δηλαδή η 
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Τράπεζα Ελλάδος έχει  εισηγηθεί και θα έπρεπε να το είχατε για όλες 

τις  τράπεζες.   

 Το δεύτερο είναι η δ ιετία.  Το έτος.  Τα έτη που ζητήσαμε.  Διότι  

μπαίνει  ένα θέμα εδώ και σας ρώτησα εάν είναι ποινή αποκλεισμού. 

Δεν μου απαντήσατε.   

 Κάνατε αναφορά στα 16 σημεία.  Τα 16 σημεία έπονται.  Εάν 

λοιπόν εδώ πραγματικά η Επιτροπή βεβαίως και χωρίς δόλο και κανείς  

δεν  σας κατηγορεί ότι  είχατε δόλο. Πρωτόγνωρη διαδικασία.  

Πράγματι,  πρωτόγνωρη. Μπαίνει  η απορία.  Θα έπρεπε να ζητήσετε 

διευκρινήσεις ή είναι απαγορευτικές;  Είναι απαγορευτικές;  Θα έπρεπε 

να το είχατε διατυπώσει.  Θεωρείτε δεδομένο ότι  είναι απαγορευτικές;   

Είναι ένα θέμα κύριε εισηγητά.  

 Είπα, γιατί  δεν είναι ο κύριος νομικός μας εδώ; Τι λέει  η νομική 

υπηρεσία; Θεωρείτε ότι  μπορείτε να σηκώσετε εσείς  το βάρος από 

μόνος σας; Δεν θα έπρεπε να είναι εδώ; Τι λέει  ο γραμματέας; Τον 

επικαλείστε συνεχώς.  Είναι εδώ. Τι λέει  ο γραμματέας; Για άλλα 

θέματα ο γραμματέας.  Γιατί  απουσιάζει  σήμερα η νομική υπηρεσία; 

Διότι  εδώ μπαίνει  ένα τεράστιο θέμα. Από την μια έχουμε το κοινό των 

Σερρών, των Σερραίων, έχουμε όλα αυτά που είπε η εκπροσώπηση εδώ 

και έχουμε εδώ μια ευθύνη εμείς ,  πρώτον για την φύλαξη των 

χρημάτων του Δήμου. Σαφέστατα δεν κάνατε αναφορά για την Τράπεζα 

την Συνεταιριστική,  εάν πήρατε αυτό που πήρατε προς διαβεβαίωση 

από την Τράπεζα Ελλάδος και πρέπει να το διευκρινίσετε γιατί  έμεινε 

μια μικρή εντύπωση και το δεύτερο είναι,  εάν εμείς  όλοι,  στα μάτια 

όλων των συναδέλφων δέστε,  υπάρχει  μια σύγχυση. Πώς θα 

αποφασίσουμε;  
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 Η πρότασή μας,  κύριε Πρόεδρε,  είναι πολύ συγκεκριμένη. Το 

θέμα είναι να αποσυρθεί,  να το δει  ο εισηγητής,  να το δει  με την 

νομική υπηρεσία,  να το  επεξεργαστεί  και να κάνουμε ένα έκτακτο  

Δημοτικό Συμβούλιο,  αξίζει  τον κόπο, ανάμεσα στις  δυο γιορτές,  διότι  

σήμερα νομίζω, έτσι όπως είμαστε σε διάταξη κινδυνεύουμε να 

κάνουμε λάθος.  Όπως και να αποφασίσουμε.  Και ενδεχομένως να 

έχουμε και άλλου είδους,  σήμερα δεν το βάζει  κανείς ,  να έχουμε και 

άλλου είδους θέματα και αντιλαμβάνεστε τι  λέω.  

 Όμως τα σημεία που ανέφερα κ.  εισηγητά με την μορφή 

ερωτήσεων που δεν πήρα απάντηση, με την μορφή όμως ζωντανών 

θεμάτων τα οποία χρήζουν διευκρίνησης από πλευράς σας ,  παρακαλώ 

να τα απαντήσετε και να μας δώσετε τα φώτα σας,  μιας και λείπει ,  

ξαναλέω και γραμματέας βεβαίως πρέπει να κάνει  . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  αγαπητοί εκπρόσωποι 

της Τράπεζας,  θεωρώ ότι  η κατάθεση των χρηματικών ταμειακών 

υπολοίπων του Δήμου εντόκως σε πιστωτικό ίδρυμα είναι εξόχως 

σημαντικό θέμα, γιατί  αφορά χρήματα των δημοτών. Και βέβαια,  δεν 

πρόκειται στην περίπτωσή μας για ένα ευκαταφρόνητο ποσό. 

αναφέρθηκε ότι  είναι γύρω στα 5,5 εκατ.  ευρώ.  

 Επομένως, καθήκον κάθε δημοτικής αρχής είναι να διασφαλίσει  

με τον καλύτερο και πλέον επωφελή τρόπο τα χρήματα αυτά δεδομένου 

ότι  υπάρχει  ανάγκη μέχρι το τελευταίο ευρώ.  

 Εμείς ως  Δημοτικό Συμβούλιο πάντοτε στηρίζουμε τις  τοπικές 

δομές σε όλους τους τομείς,  έτσι ώστε να μπορούμε να εκπληρώσουμε 
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τους βασικούς στόχους οποιαδήποτε δημοτικής αρχής και όλου του 

Δημοτικού Συμβουλίου που είναι η καλύτερη παροχή υπηρεσιών 

αφενός και βέβαια με την ανάπτυξη της καταπολέμησης της ανεργίας.   

 Την προηγούμενη διετία,  ίσως και πιο μπροστά, επιλέχθηκε το 

πιστωτικό ίδρυμα το οποίο είχε,  πληρούσε τους όρους της διακήρυξης 

αλλά ήταν και συμφερότερη προσφορά.  

 Κατά την γνώμη μου  η Συνεταιριστική Τράπεζα, αναφέρομαι 

στην συγκεκριμένη επειδή μίλησαν οι  εκπρόσωποί της ,   αλλιώς όποιοι  

εκπρόσωποι δεν είχα κανένα λόγο,  κανένα πρόβλημα να μιλήσω για 

όλες τις  τράπεζες.  Η Συνεταιριστική Τράπεζα λοιπόν κατά την γνώμη 

μου είναι μια αξιόπιστη τράπεζα. Πρέπει όμως να δούμε κάποια 

γεγονότα. Πολύ επιγραμματικά θα πω.  

 Στις 14 Νοεμβρίου,  την απόφαση 852, πήραμε ομόφωνη 

απόφαση, ομόφωνη ως  Δημοτικό Συμβούλιο για την κατάθεση, για την 

συγκρότηση Επιτροπής να αξιολογήσει,  καταρχήν να γίνει  πρόσκληση 

ενδιαφέροντος.  Ορίσαμε Επιτροπή 5μελή και βέβαια αναθέσαμε ώστε η 

υπηρεσία,  η ανάλογη  υπηρεσία του Δήμου να στείλει  την πρόσκληση 

στα πιστωτικά ιδρύματα.  

 Έγινε όλη αυτή η διαδικασία,  όπου εκεί  βέβαια αναφερόταν 

σαφώς, στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναφέρομαι,  για τα 

δυο έτη της προσφοράς.  Είναι εδώ η απόφαση, την έχουν δει  και 

θεωρώ πως είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η επισήμανση.  

 Η 5μελης Επιτροπή, όπως αναφέρθηκε και όπως έχω την 

πληροφόρηση, αξιολόγησε όλες τις  προσφορές και επέλεξε ομόφωνα 

αυτή που πληρούσε τους όρους αλλά και ήταν και η συμφερότερη. 

Κάποιες τράπεζες,  αναφέρθηκαν, δεν ανταποκρίθηκαν σε ένα βασικό 
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όρο της πρόσκλησης αυτά τα δυο χρόνια.  Βεβαίως μας δόθηκαν 

ορισμένες εξηγήσεις.  Αυτό είναι προς συζήτηση.  

 Εκείνο το οποίο θα ήθελα να επισημάνω και νομίζω ότι  πολύ 

σωστά το επισήμανε και ο κ.  Φωτιάδης,  είναι ότι  θα  ήθελα εδώ και τον 

νομικό μας σύμβουλο, διότι  εδώ ο κ.  Γαλάνης με όλο τον σεβασμό 

στην ιδιότητά του ως δικηγόρο μιλάει ως Αντιδήμαρχος Οικονομικών, 

δεν μιλάει ως νομικός σύμβουλος του Δήμου. θα έπρεπε,  πραγματικά, 

να είναι εδώ να δώσει μια εξήγηση. Δεν είμ αστε όλοι νομικοί.  Η 

απόφαση είναι πολύ σοβαρή και δεν ξέρω κατά πόσο ο Γενικός 

Γραμματέας μπορεί νομίζω να έχει  άποψη αλλά κυρίως ο νομικός μας 

σύμβουλος.   

 Αυτή την στιγμή δεν θέλω να συνεχίσω. Εάν χρειαστεί  θα μιλήσω 

στην δευτερολογία μου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία Καλώτα.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Κατά μεγάλο μέρος έχω  καλυφθεί από τον  κ.  Μηλίδη,  πραγματικά ως 

πολίτης ,  ως κάτοικος του Δήμου Σερρών  και ως ελεύθερος 

επαγγελματίας που δραστηριοποιούμαι  βασική  αρχή μου είναι ότι   τα 

χρήματα πρέπει να μείνουν σε τράπεζα  των Σερρών. Υπάρχει όμως μια 

διαδικασία η οποία έχει  γίνει ,  δεν θα την επαναλάβω  για να μην  σας 

κουράζω,   συμφωνώ και  όπως είπαν και οι  δύο πριν από  εμένα 

συνάδελφοι  ότι  θα ήθελα μία επίσημη τοποθέτηση  της νομικής 

υπηρεσίας του Δήμου  για τη νομιμό τητα της διαδικασίας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Τερζής.   

Κος ΤΕΡΖΗΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 17 Η Σ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014  

Κύριε πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,   αξιότιμες κυρίες και κύριοι  και 

εκπρόσωποι  του πιστωτικού  ιδρύματος της Συνεταιριστικής 

Τράπεζας,  βρισκόμαστε εδώ να πάρουμε μια από τις  πιο σημαντικές 

αποφάσεις μέσα σε αυτή την ολιγόμηνη θητεία αυτού του δημοτικού  

συμβουλίου.  Ένα ουσία,  λοιπόν,   του νομικού συμβούλου  του Δήμου  

και φαντάζομαι ότι  και εσείς  ως παρατάξεις  θα κάνατε κάποια προ 

σύσκεψη για το σημερινό  Δημοτικό Συμβούλιο,  έτσι κάναμε και εμείς ,  

επειδή έχουμε νέα δεδομένα και κάποια στοιχεία  από τον  εκπρόσωπο 

τον νομικό  της τραπέζης αλλά και από τον Πρόεδρο.  

 Συμφωνώ απόλυτα με την πρόταση του κ.  Φωτιάδη  να αποσυρθεί 

το θέμα   και εάν ο Κώδικας Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου 

μας  το έχει  αυτό εξασφαλίσει ,   μπορούμε να το κάνουμε σαν θέμα την 

Παρασκευή που έχουμε το επόμενο   Δημοτικό Συμβούλιο.   Για να 

ενημερωθούμε  και εμείς   και από τον νομικό σύμβουλο του Δήμου  

και πιθανόν σε μια νέα προ σύσκεψη που θα κάνουμε και οι  

παρατάξεις   και η δική μας παράταξη.  

  Αυτή είναι η  τοποθέτησή μου και συμφωνώ  με την  τοποθέτηση 

του κ.  Φωτιάδη γιατί  πλέον εδώ έχουμε κάποια καινούργια δεδομένα, 

δεν εξετάζω το ηθικό  μέρος  ότι   είναι η τράπεζα μας,   είναι μια 

τράπεζα με μια συμφερότερη προσφορά για τον Δ ήμο.  Έγω  την 

ονομάζω τράπεζα  Α,  τράπεζα  Β, τράπεζα Γ.    Υπεισέρχομαι δηλαδή 

στο αριθμητικό,  στο λογιστικό πλέον  θέμα.  Και όχι  μόνο στο ηθικό.  

Βέβαια,  ως Σερραίος και εγώ θα ήθελα αυτή η τράπεζα που θα έχει  τις  

καταθέσεις του χρηματικού υπολείπου του  Δήμου να είναι η 

Συνεταιριστική Τράπεζα αλλά από εκεί  και μετά εδώ δεν εξετάζουμε 

μόνο το ηθικό μέρος αλλά το λογιστικό και το πρακτικό.   



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 17 Η Σ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014  

 Η τοποθέτησή μου είναι μιας και σε δυο μέρες θα έχουμε νέο  

Δημοτικό Συμβούλιο,  ας έρθει  εκεί .  Άμεσα, σε δυο μέρες.  Να 

προλάβουμε και εμείς  ως μέλη να ενημερωθούμε καλύτερα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Τσαλίκολγου Δημήτρης .  

Κος ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

Έχω καλυφθεί.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε καλυφθεί.  Δεν υπάρχει άλλος.  Παρακαλώ κ.  Δήμαρχε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Διαδικαστικά  σχετικά με την παρουσία του νομικού συμβούλου ή του  

γενικό γραμματέα, τη γνώμη του νομικού συμβούλου  την  ζητάμε   

όταν  υπάρχει διχογνωμία ή  όταν  ένα θέμα  είναι θολό. Το θέμα εδώ 

είναι ξεκάθαρο. Δόθηκε εντολή, εμείς  την δώσαμε την εντολή το  

Δημοτικό Συμβούλιο  σε μια Επιτροπή  που εμε ίς  την συστήσαμε,  εμείς  

της είπαμε με ποιους όρους θα κάνει  τη διαδικασία,  η διαδικασία ήταν 

άψογη, διαφανέστατη και ομόφωνη. Για ποιο πράγμα να κληθεί ο 

νομικός σύμβουλος να πει  τι  ή ο Γενικός Γραμματέας;   Για μια 

διαδικασία που δεν αμφισβητήθηκε από καν ένα μέλος της Επιτροπής; 

Μια διαδικασία που γίνεται  επί  χρόνια για να αποδίδει  δικαιοσύνη, 

διαφάνεια και αντικειμενικότητα; Τι να μας πει  ο νομικός σύμβουλος; 

Νομικό σύμβουλο καλούμε όταν υπάρχει διχογνωμία,  όταν υπάρχει 

κάτι  το θολό. Εδώ έχουμε μια ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής.   

 Η Επιτροπή δηλαδή εάν μας πει  κανένας ότι  έσφαλε σε κάτι ,  να 

βγει  να το πει  ή πρέπει να μιλήσουν και τα άλλα μέλη της Επιτροπής.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Δευτερολογία.  Όποιος θέλει  να δευτερολογήσει.  Συγνώμη, παρέκαμψα 

τον Αντιδήμαρχο. Παρακαλώ κ.  Γαλάνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Σύντομος θα είμαι αλλά αυτό που κυρίως με διακρίνει  είναι ο 

προσεκτικός τρόπος που διατυπώνω τα πράγματα, όπως φαντάζομαι 

λίγο ως πολύ όλοι οι  συνάδελφοι.  Καλά είναι δυνατόν να τίθεται 

τέτοιο θέμα; Ποιος από εμάς εδώ δεν θέλει  να στηρίξει  την τράπεζα 

της πόλης μας και του Νομού μας; Αλλά με αυτή την λογική τότε το  

Δημοτικό Συμβούλιο δεν θα έπρεπε να μας ορίσει  Επιτροπή.  

Εγώ δεν προεδρεύω στην Επιτροπή, στην Επιτροπή είναι ο κ.  Ηλίας 

Αναστασιάδης,  η κυρία Δέσποινα Ιλανίδου, αυτ ή την φορά. Τα 

προηγούμενα χρόνια ήταν κάποια άλλοι συνάδελφοι.  Τι μας ορίσατε 

κύριε Πρόεδρε; Τι μας ζητήσατε να πάρουμε τις  προσφορές όπως 

γινόταν και για το παρελθόν; Να τις  αποσφραγίσουμε,  να τις  

υπογράψουμε,  να τις  αριθμήσουμε; Γιατί  μας το κάνατε αυτό ;  

Εμείς σας  φέραμε ένα πόρισμα. Φυσικά εσείς  είστε το ανώτατο 

όργανο να αποφασίσετε αλλά δεν μου αρέσει και θα το πω τώρα με 

ειλικρίνεια,  να υπάρχουν κάποιοι  εδώ που να θέλουν να φανούν ότι  

είναι πιο θετικά διακείμενη στην τράπεζά μας,  εννοώ του Νομού μα ς,  

στην Τράπεζα δηλαδή των Σερρών, περισσότερο από κάποιους άλλους.   

Εγώ βλέπετε δεν εκφράζομαι συναισθηματικά γιατί  εμείς  στην 

Επιτροπή ξέρουμε τι  περάσαμε όταν είδαμε αυτά τα έγγραφα, όπως τα 

είδαμε.  Εμείς που το αντιληφθήκαμε και εκείνη την ώρα, μετά τι ς  

υπογραφές που έπεσαν από τον ταμία,  τον διευθυντή οικονομικών για 

την αρίθμηση τι  θα μπορούσαμε να κάνουμε; Όπως γινόταν παγίως εδώ 

στον Δήμο.  
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Εάν θέλατε από την αρχή να κάνατε κάτι  άλλο, θα έπρεπε το  

Δημοτικό Συμβούλιο να πράξει αναλόγως. Μας βάλατε σ ε μια 

διαδικασία,  εμείς  την τηρήσαμε,  από εκεί  και πέρα φυσικά εσείς  είστε 

που θα αποφασίσετε αλλά εγώ θα ήθελα πραγματικά, έχει  δίκαιο ο κ.  

Δήμαρχος και ο κ.  Ηλίας Αναστασιάδης να τοποθετηθεί και η κυρία 

Ιλανίδου, γιατί  μέχρι τώρα σηκώνω το βάρος μόνος μο υ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καθ υπέρβαση του Κανονισμού όμως κ.  Αναστασιάδη.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ναι βέβαια,  καθ υπέρβαση γιατί  . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και πολύ σύντομος.  Είστε μέλος της Επιτροπής,  γι΄ αυτό σας δίνω τον 

λόγο.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Επειδή η απόφαση ήταν ομόφωνη έκρινα ότι  ο κ.  Γαλάνης εκφράζει  το 

σύνολο, όμως εμείς  αυτό το οποίο κάναμε ήταν να εκτελέσουμε εντολή 

την οποία πήραμε από το  Δημοτικό Συμβούλιο.  Και έχω την 

πεποίθηση ότι  την εκτελέσαμε άψογα. Και μάλιστα με ιδιαίτερο κόπος 

ο καθένας κατά μόνας στο σπίτ ι  του αλλά και μέσα στην παλαιά 

αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου,  όπου μια -μια 

προσφορά γραμμή –γραμμή θα μπορούσα να πω και δεν υπερβάλω εδώ 

πέρα, κυριολεκτώ, κάναμε αντιπαραβολές για να δούμε τι  συμφέρει 

στον Δήμο; Ποια από τις  τράπεζες είνα ι αυτή η οποία υπολείπεται σε 

κάτι  είτε,  τέλος πάντων κάτι  περισσότερο καταθέτει  προς αξιολόγηση;  

 Και κρίναμε ότι  ναι μεν η κεφαλαιακή επάρκεια,  ούτως ή άλλως 

σε μεγάλες τράπεζες έχουν τα κρας τεστ,  όπως ξέρετε και έχουν την 

κεφαλαιακή επάρκεια μας προβλημάτισε . .  
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Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Και αυτό κ.  Φωτιάδη, μας προβλημάτισε ιδιαίτερα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Φωτιάδη μην διακόπτετε σας παρακαλώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Το είχατε μπροστά σας;  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Είχαμε μπροστά μας την πρόσφατη απόφαση της κυβέρνησης,   της 

Τράπεζας της Ελλάδος,  η οποία έδινε σε αυτούς τους οργανισμούς που 

αναφέρονται ότι  έχουν την κεφαλαιακή τους επάρκεια.  Αλλά αυτό το 

οποίο μας προβλημάτισε περισσότερο ήταν το εξής:  ναι μεν 

αξιολογήσαμε και είδαμε με ιδιαίτερη προσοχή, όπως σας είπα,  η κάθε 

τράπεζα τι  προσφέρει,  όλες,  μηδεμιάς εξαιρουμένης,  όμως στο βασικό 

που εσείς  μας δώσατε εντολή…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ως  Δημοτικό Συμβούλιο.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ως  Δημοτικό Συμβούλιο διετία,   την εντολή αυτή εσείς  μας την 

δώσατε,  δεν ήταν δική μας απόφαση. Λοιπόν,  αυτό το θεωρήσαμε ως 

ξεχωριστό και το λάβαμε ιδιαίτερα σοβαρά υπόψη. Δεν νομίζω ότι  θα 

πρέπει να πω κάτι.  Εάν χρειαστεί  θα πω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν να προχωρήσουμε στην δευτερολογία;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Ιλανίδου δεν μου ζητήσατε τον λόγο.  Παρακαλώ.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Νομίζω όλη η διαδικασία έγινε άψογα. Όταν είδαμε τις  δύο τράπεζες η 

μεν Συνεταιριστική γράφει «διατήρηση του προτεινόμενου επιτοκίου 

έως 31-12-15», η δε Αττικής γράφει «Το επι τόκιο θα ισχύει  για ένα 

χρόνο» και μάλιστα το λέει  και με μαύρο και τον τονίζει  τον ένα 

χρόνο, το συζητήσαμε μεταξύ μας και λέμε ότι  τώρα τι  κάνουμε; Αυτοί 

θέλουν ένα χρόνο, δεν θέλουν περισσότερη συνεργασία; Τι να 

κάνουμε; Το σκεφτήκαμε.  Να πάρουμε τηλέφω νο μπορούμε; Το 

συζητήσαμε μεταξύ μας.  Είπαν ότι  δεν γίνεται.  Οι προσφορές ήταν 

κλειστές,  ανοίγουν,  αλίμονο. Μήπως δακτυλογραφήθηκε κάτι  λάθος;  

Μα δεν γίνεται.  Θα μας πει  και άλλος το επιτόκιο δακτυλογράφησε 

λάθος.  Εάν αρχίσουμε να λέμε ότι  μήπως γράψατε κάτι  λάθος,  άλλος 

θα πει  το επιτόκιο και επομένως καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι  δεν 

πρέπει να πάρουμε τηλέφωνα.  

 Η διαδικασία ήταν ανοικτή,  υπήρχαν και υπάλληλοι άλλοι μέσα, 

ήταν όποιος ήθελε την άκουγε,  μας έβλεπε,  δεν ήμασταν κρυμμένοι 

κάπου που να θέλουμε κάπου κάτι  να κρύψουμε,  κάτι  να κάνουμε.  

Μπορούσε να έρθει  ο οποιοσδήποτε να παρακολουθήσει.  Ήταν μέσα 

στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου της δημαρχίας.  Δεν βρίσκω 

κανένα ψεγάδι,  δεν βρίσκω τίποτα. Όπου και εάν μας ψάξετε,  όπου και 

μας κοιτάξετε δεν  βρίσκουμε κάτι .   

 Εγώ πιστεύω αυτό που λένε ότι  πράγματι έκαναν λάθος στην 

δακτυλογράφηση. Ναι αλλά από πίσω ακολουθούν δυο υπογραφές.  Δεν 

διάβασε η κυρία Ψαρογιάννη και η κυρία Δέβρα ένα κείμενο που 

δακτυλογράφησε κάποιος υπάλληλος; Δηλαδή τρεις  εμπλέκον ται στο 
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λάθος εδώ. Και στεναχωριέμαι που τρία μάτια δεν το είδαν.  Ας πω 

όμως ότι  και πάλι έγινε λάθος,  ήθελα όμως να ρωτήσω τον νομικό μας 

σύμβουλο, να τον ρωτήσω τον κ.  Αμαξόπουλο ή την κυρία Τσινίκα,  

μπορούμε εκ των υστέρων εάν πράγματι αφού λένε ότι  έχο υν απόφαση 

του Δ.Σ.  τους προγενέστερο που τους δίνει  για δυο χρόνια,  

δακτυλογραφήστε για δυο χρόνια την απόφαση, μπορούμε να 

στηριχθούμε εκεί  επάνω; Να μας πει  ο νομικός σύμβουλος.   Γιατί  είναι 

κάτι  πρωτόγνωρο από ότι  λέτε και εσείς .  Εγώ πρώτη φορά είμαι σε 

αυτή την Επιτροπή και από ότι  λέτε τα προηγούμενα χρόνια δεν 

άλλαξε η απόφαση, γιατί  είχε λεχθεί  κάτι  ότι  άλλαξε η απόφαση η 

προηγούμενη. Δεν άλλαξε ποτέ.  Εγώ πρώτη φορά μπήκα σε αυτό το 

πράγμα.  

 Λοιπόν,  όσο για τα 16 σημεία,  τα είχαμε πιάσει ένα –ένα.  Η 

αλήθεια είναι ότι  από τράπεζα σε τράπεζα αυτά είχαν αποκλίσεις .  Εάν 

καθόμασταν να δούμε τα 16 σημεία,  οι  τράπεζες θα έπεφταν πολύ 

πίσω. Δηλαδή η βαρύτητα που δώσαμε ήταν …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μοσχολιέ επιτέλους σταματήστε να μιλάτε μεταξύ σας.   Στο πιο 

σοβαρό θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου και πιάνετε κουβέντα μεταξύ 

σας.  Και άλλοι συνάδελφοι.  Σας παρακαλώ πάρα πολύ.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Η βαρύτητα που δώσαμε ήταν στο επιτόκιο.  Βέβαια υπήρχαν 16 

σημεία.  Δεν είχαν όμως όλα την ίδια βαρύτητα. Παραδείγματος χάρη, 

ζητήσαμε επιτόκιο προθεσμιακών καταθέσεων τριών, έξι  και δώδεκα 

μηνών. Άλλη τράπεζα έδωσε. Τώρα να συγκρίνω την Πειραιώς; Έδωσε 

95 . .προθεσμιακή κατάθεση. Η Εθνική έδινε 1,90,  1,95.  Η 
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Συνεταιριστική λέει  με την μέγιστη δυνατή απόδοση, δίχως να 

διευκρινίζει  ποια  θα είναι αυτή η μέγιστη δυνατή απόδοση;  

 Άλλη τράπεζα λέει  ότι  το eurobord εκείνης της στιγμής είναι 1,5 

επιπλέον.  Εδώ η Συνεταιριστική δεν διευκρινίζει  ποια είναι αυτή η 

μέγιστη δυνατή απόδοση; Τίνος επιτοκίου; Που;  

 Μετά υπήρχε κάποιος άλλος όρος που έλεγε για καταναλωτικά 

δάνεια του προσωπικού. Η Συνεταιριστική εδώ δεν μας λέει  τίποτα.  

Άλλες τράπεζες μας λένε ότι  θα είναι έκπτωση μιας ποσοστιαίας 

μονάδας.  Αυτά όμως δεν τα λάβαμε καν υπόψη. Δεν πηγαίναμε πια στο 

προσωπικό να πάρουν προσωπικό δάνεια,  εά ν πάρουν στεγαστικό 

δάνειο και τα λοιπά. Δεν πήγαμε καν εκεί .  Δηλαδή όλα τα 16 σημεία 

δεν τα δώσαμε βαρύτητα.  

 Είπαμε ότι  δεν μας απαντάει εδώ η Συνεταιριστική,  δεν πειράζει  

το παρακάμπτουμε γιατί  κυρίως η Συνεταιριστική δεν απαντούσε.  Εάν 

δείτε η προσφορά της Συνεταιριστικής στην αρχή, άμα δείτε την 

προσφορά των άλλων τραπεζών είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή 

απαντάνε σε όλα τα σημεία.  Οι άλλες τράπεζες απαντούν σε πάρα 

πολλά σημεία,  σε όλα τα σημεία και πολύ αναλυτικά και μάλιστα 

έχουμε προσφορά ακόμα και για κλάδους υγείας και τα λοιπά, για 

ασφάλειες αυτοκινήτων, ακόμα και για πράγματα που δεν τα 

ζητούσαμε μέσα ξεφεύγουμε.   

 Εδώ στα δεκάξι σημεία ακόμη, γιατί  η Συνεταιριστική είναι η 

τράπεζά μας,  θέλουμε την Σερραϊκή τράπεζα. Εγώ προσωπικά, όχι  εγώ 

προσωπικά, όλοι μας,  δεν νομίζω ότι  θα βγει  κάποιος έξω και θα πει  

ότι  δεν θέλει  να στηρίξει  την τράπεζα εδώ. Αύριο εάν η 

Συνεταιριστική δεν στηρίξει  τον καταστηματάρχη των Σερρών τι  θα 

κάνουμε; Δεν υπάρχει κανένας,  εδώ στα μάτια όλων το βλέπω που να 
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μην θέλει  αυτή  την τράπεζα αλλά να μας πει  και ο νομικός μας 

σύμβουλος,  αυτό που λέει  ο νομικός σύμβουλος της Συνεταιριστικής 

εάν ισχύουν,  επειδή είναι προγενέστερο το Δ.Σ. τους.  Τους ορίζει .  Και 

εδώ τρία άτομα βλέπουν,  δυο δεν διόρθωσαν. Δεν είδαν την 

δακτυλογράφηση; Άλλος έκανε λάθος.  Δεν ξέρω εάν γίνεται.   

 Εγώ εκεί  το ρωτήσαμε,  είπαν ότι  δεν μπορούμε να 

τηλεφωνήσουμε,  δεν μπορούμε να διευκρινίσουμε,  είχαμε υπογράψει 

όλες τις  προσφορές φύλλο –φύλλο, όλα σφραγισμένα, όλα νομιμότατα. 

Δεν ξέρω. Ας μας διευκρινίσει  κάποιο ς και εάν νομίζετε ότι  κάτι  

μπορεί να γίνει ,  εγώ δεν ξέρω, εγώ να μας τινάξετε ανάποδα πιο άψογο 

πράγμα δεν είδα.  Ούτε ψεγάδι είδα ούτε ένα . .να κουνηθεί.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε.   

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Τόσο έντιμο πράγμα δεν είδα.  Πιστεύω ότι  έγινε λάθος,  πιστεύω ό τι  

από τα τρία άτομα έγινε κάπου λάθος,  εάν κάτι  νομίζετε ότι  μπορεί να 

διορθωθεί εγώ είμαι η πρώτη που θα πω ότι  ας διορθωθεί,  αρκεί να 

μην κάνουμε όμως κάτι  που αύριο θα μας κρεμάσουν κάποιοι  άλλοι.   

 Και για την φερεγγυότητα ήθελα να πω επίσης,  ότι  εγώ δεν είδα 

αφερεγγυότητα. Είδαμε την φερεγγυότητα των δυο τραπεζών. Οι δυο 

που ήταν πολύ κοντά. Η Εθνική και χαίρομαι που η Εθνική δεν το 

παίρνει  γιατί  θα λέγατε ότι  ήμουν υπάλληλος της Εθνικής,  . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι κυρία Ιλανίδου.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Όχι,  όλα θα λεγόταν στον Σερραϊκό κόσμο που ζούμε.  Μάλιστα είχα … 

την Επιτροπή και μου είπε ο κ.  Φωτιάδης να μπω και του είπα ότι  όχι ,  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 17 Η Σ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014  

δεν θέλω να μπω γιατί  εάν τυχόν προηγείται η Εθνική θα μου πουν 

τίποτα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κανένας δεν θα σας προσάψει τίποτα.  Μην ανησυχείτε.   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Και μου είπε ότι  εσύ είσαι αυτή που τα ξέρεις .  Και λέω ότι  άντε ας 

μπω, τι  θα μου πουν; Ξέρω εδώ που ζούμε φοβόμαστε και την σκιά 

μας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ίσα –ίσα ένας λόγος παραπάνω που ήσασταν πρώην τραπεζικός 

υπάλληλος και μπήκατε στην Επιτροπή.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Γι΄ αυτό μπήκα μετά.  Αλλά και ευτυχώς που δεν είναι η Εθνική…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για όνομα του Θεού.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Δεν ξέρω τι  θα έλεγαν όμως. Κάποιοι  μπορεί να έλεγαν ότι  πήγα 

συνεννοήθηκα, άνοιξα,  έκλεισα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε κυρία Ιλανίδου.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Επειδή πράγματι την απόφαση θα την πάρει το  Δημοτικό Συμβούλιο 

και μόνο το  Δημοτικό Συμβούλιο,  εμείς  κάναμε μια αγγαρεία,  τα 

βάλαμε κάτω, δουλέψαμε, καθίσαμε,  τα μετρήσαμε,   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Μην επαναλαμβάνεστε.  Τελειώστε το.   

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Την απόφαση θα την πάρει  Δημοτικό Συμβούλιο,  εάν νομίζετε και εάν 

νομίζει  ο δικηγόρος μας ότι  μπορούμε να στηριχθούμε στην απόφαση 

του Δ.Σ. τους ότι  άλλα ήθελαν να γράψουν και άλλα έγραψαν, το μόνο 

που εάν μπορούμε να σταθούμε.   

 Από εκεί  και πέρα, δεν βρίσκω τίποτα μεμπτό.  Σε μας δεν βρίσκω 

τίποτα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δευτερολογία.   

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Μισό λεπτό.  Για την φερεγγυότητα, είδαμε μόνο την φερεγγυότητα των 

τραπεζών που ήταν οι  πρώτοι που προηγούνταν.  Τις υπόλοιπες 

φερεγγυότητες δεν τις  είδαμε.  Στην τράπεζά τους μπορούμε να τα 

ελέγξουμε όλα. Εάν θέλετε να φέρουμε όλες τις  φερεγγυότητες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δευτερολογία συνάδελφοι από τους προλαλήσαντες;  Ο κ.  Τερζής και 

κανείς  άλλος;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και εγώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Κύριε Τσαλίκογλου και κύριε Τερζή έχετε τον λόγο.  Κύριε 

Τερζή.  

Κος ΤΕΡΖΗΣ:  

Διευκρινιστικά δεν προσλάβω εννοείται το κύρος και την αξιοπιστία 

της Επιτροπής,  της 5μελούς αυτής Επιτροπής που είχε ως έργο να 
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κάνει όλη αυτή την διαδικασία.  Προς Θεού μέσα στην Επιτροπή αυτή 

είναι και τρία  αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.   

 Από εκεί  και μετά μου δίνεται η εντύπωση ότι  ερχόμαστε εδώ να 

επικυρώσουμε τυπικά εμείς  μια διαδικασία,  μια γνωμοδοτική 

διαδικασία της Επιτροπής.  Εάν είναι έτσι ψηφίζω ναι στην απόφαση 

της Επιτροπής.   

 Από εκεί  και μετά θα ρωτήσω και τους εκπροσώπους της 

τραπέζης,  όποιο και να είναι το αποτέλεσμα σήμερα εδώ θα πρέπει να 

γίνει  καταλογισμός ευθυνών μεταξύ των προσώπων που συντάξανε 

αυτή την προσφορά. Για να μην ρίχνουμε μόνο τις  ευθύνες σε εμάς.  

Γιατί  δεν είναι μόνο ηθικό το λάθος.  Αυτό το λάθος θα στοιχίσει  5,5 

εκατ.  ευρώ περίπου ένα πιστωτικό ίδρυμα που αφορά τους Σερραίους.   

 Πρέπει να γίνει  λοιπόν καταλογισμός ευθυνών, γιατί  άκουσα πριν 

από τον δικηγόρο ότι  κάναμε ένα λάθος,  τι  να κάνουμε; Να τον 

κρεμάσουμε;  

 Αυτά τα λάθη στοιχίζουν 5,5 εκατ.  αυτή την στιγμή στην 

Συνεταιριστική Τράπεζα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Τσαλίκογλου επειδή δεν μιλήσατε …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είχε ζητήσει τον λόγο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  σωστά είχε ζητήσει τον λόγο,  είχε καλυφθεί.  Άρα μπορεί να 

δευτερολογήσει.  Γραμματέα το δίκαιο είναι αυτό.  Παρακαλώ κ.  

Τσαλίκογλου.  

Κος ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  
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Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  θα 

ήθελα να σταθώ σε αυτό που είπε ο Πρόεδρος της Συνεταιριστικής 

Τράπεζας ότι  η Επιτροπή είναι άτυπη πριν.  Άτυπη η Επιτροπή δ εν 

είναι.  Ορίστηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  Εμείς σαν  

Δημοτικό Συμβούλιο την ορίσαμε και αυτό που είπε ο κ.  Τερζής για να 

μας φέρει την απόφαση και να την επικαιροποιήσουμε.   

 Έπειτα επειδή μιλάμε ότι  τα λεφτά των Σερραίων πρέπει να πάνε 

στην τράπεζα των Σερραίων, για τα λεφτά γίνονται πόλεμοι.  Δεν 

χωράνε συναισθηματισμοί ότι  πρέπει να πάνε.  Πρέπει να καλυφθούν.   

 Κάνατε λόγο για αφερεγγυότητα κυρία Ιλανίδου. Από ότι  

κατάλαβα μέσα στην Επιτροπή σας καταλήξατε ότι  κάποιες τράπεζες 

που απορρίψατε  δεν ήταν τόσο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λάθος συμπέρασμα βγάλατε.  Δεν είπε αυτό η κυρία Ιλανίδου. Σας 

επαναφέρω. Ξεχάστε το αυτό.  Δεν είπε κάτι  τέτοιο η κυρία Ιλανίδου. 

Μην βάζετε λόγια που δεν είπε.   

Κος ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

Για τα 16 σημεία τα οποία λέμε,  κάτω από τα 16 σημεία έχει  και την 

εντολή ότι  είναι και για δυο χρόνια.  Από την στιγμή που ζητάμε για 

δυο χρόνια και φέρνουν για ένα,  δεν βλέπω τον λόγο να ξανά δούμε τις  

προσφορές.   

Δηλαδή, ας υποθέσουμε ότι  δεχόμαστε αυτό που λέει  η Συνε ταιριστική 

Τράπεζα, την επόμενη εβδομάδα εάν έρθει  η Πειραιώς θα κάνουμε 

πάλι το ίδιο;  Και μετά από ένα μήνα ξανά; Δηλαδή από  Δημοτικό 

Συμβούλιο θα γίνουμε Επιτροπή Δημοπρασίας;  Κάπως έτσι;   
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Αυτό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε μετά τ ις  τοποθετήσεις των συνάδελφων που ήταν στην 

Επιτροπή περισσεύει λόγος για μένα.  Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Χατζηδημητρίου κάτι  ήθελα να πει .   

Κος ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ:  

Πρώτα από όλα να διευκολύνω λίγο γιατί  είπαμε πολλά, σας 

κουράσαμε πολύ, δεν θα έπρεπε να φτάσουμε σε αυτή την διαδικασία 

που δεν θα έπρεπε,  ούτως ή άλλως τα χρήματα να είναι τώρα στην 

τράπεζα των Σερραίων γιατί  είχαμε κάνει  την καλύτερη προσφορά.  

 Δεν υπάρχει καμία από τις  τράπεζες που μπορείτε να την 

αξιολογήσετε εσείς .  Τις τράπεζες τις  αξιολο γεί  η Τράπεζα της 

Ελλάδος.  Όποια είναι ανοικτή σημαίνει  ότι  έχει  αξιολογηθεί,  είναι 

φερέγγυα και υπάρχει.  Τελειώσαμε με αυτό.  Μην το συζητάτε,  μην το 

ψάχνετε,  δεν υπάρχει τράπεζα που δεν παίρνει  χαρτί  από την Τράπεζα 

της Ελλάδος και θα μπορούσε να εμφανιστ εί  σε σας.  Είναι λάθος και 

μόνο που το συζητάτε.   

 Τελείωσε.  Όποια τράπεζα είναι ανοικτή αυτή την στιγμή 

σημαίνει  ότι  έχει  δείκτες,  είναι φερέγγυα, μπορεί να συμμετέχει  σε 

διαγωνισμούς.   Για να κλείνουμε με αυτό.   

 Ως προς την συνέχεια,  επειδή εσείς  αποφασ ίζετε εννοείται ότι  

δεν ψέγουμε σε κάτι  την Επιτροπή. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι  για 

την Επιτροπή. Η Επιτροπή τυπικά μπήκε σε μια διαδικασία,  ορθώς την 

έκανε όπως την έκανε,  εμείς   τώρα φυσικά έχοντας το παράπονό μας 
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θα θέλαμε η Επιτροπή να  σηκώσει το τηλ έφωνο και να πει  ότι  εντάξει  

παιδιά,  μήπως έγινε κάποιο λάθος γιατί  συζητάμε για δυο χρόνια,  εσείς  

γιατί  λέτε για ένα χρόνο; Αλλά αυτό ας το αφήσουμε,  δέχομαι αυτό 

που λέει  ο δημοτικός σύμβουλος ο κ.  Τερζής,  ότι  τα χρήματα δεν έχουν 

χρώμα και τώρα εδώ να μ ιλήσουμε για την ουσία.   

 Η ουσία είναι ότι  από την στιγμή που αποφασίζετε εσείς  έχουμε 

το δικαίωμα να κάνουμε παράσταση και εμείς  και όλες οι  υπόλοιπες 

τράπεζες εδώ ενώπιόν σας προκειμένου να σας επηρεάσουμε την λήψη 

αποφάσεως ή της απόφασης που πρόκειται  να βγάλετε.  Είναι δικαίωμά 

μας.  Εσείς θα αποφασίσετε.  Η Επιτροπή αυτό που είπε,  το είπε και 

τελείωσε.   Το παίρνετε,  το λαμβάνετε υπόψη, το δέχεστε,  δεν το 

δέχεστε αλλά εκεί  τελειώνει η Επιτροπή.  

 Εδώ θα μπορούσαν να έρθουν όλες οι  τράπεζες,  γιατί  ξέρουν 

όλοι οι  τράπεζες το τι  έχει  συμβεί και θα μπορούσαν να έρθουν να 

υποστηρίξουν την θέση τους.  Από την άλλη η Επιτροπή και η κάθε 

Επιτροπή γίνεται για ένα μόνο λόγο και για έναν και μόνο σκοπό. Να 

κερδίσει  ο Δήμος,  εξασφαλίζοντας φυσικά τα χρήματα, που αυτό τ ο 

λύσαμε,  τα χρήματα θα είναι εξασφαλισμένα σε όποια τράπεζα και να 

πάνε,  να εξασφαλίσει  ο Δήμος το μεγαλύτερο δυνατόν κέρδος.  Αυτός 

που θα κάνει  την καλύτερη πρόταση και εμείς  σας λέμε και φαινόταν 

και από την προσφορά για τον έναν χρόνο, φαίνεται και τώρ α και με το 

υπόμνημα που σας έχουμε καταθέσει,  ότι  σας κάνουμε την καλύτερη 

προσφορά και πρέπει εσείς  να πάρετε μια άλλη απόφαση τώρα. Επειδή 

οι  τράπεζες είπαμε ότι  είναι φερέγγυες όλες,  να απεμπολήσετε 60.000 

ευρώ. Να πείτε ότι  δεν τα θέλουμε.   

 Το λάθος διορθώθηκε.  Το ζήτημα λύθηκε.  Κρίθηκε.  Ότι να και να 

έχει  συμβεί.  Ξεχάστε ότι  είναι η τράπεζα, γιατί  αυτό που ξέρετε,  
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επειδή είμαι πολύ δικηγόρος,  το έχω στο πετσί μου αυτό το πράγμα,  

έχω βρεθεί  πολλές φορές στο  Δημοτικό Συμβούλιο,  δεν έχει  αγαπώ 

την τράπεζα των Σερραίων αλλά όταν έρχεται η ώρα και είμαι στο 

μεταίχμιο ή αγαπώ τον τόπο μου και έρχεται η ώρα στο μεταίχμιο να 

πάρω μια σοβαρή πολιτική απόφαση φεύγω από την άλλη και κρύβομαι 

πίσω από μια άτυπη Επιτροπή. Αυτό δεν υπάρχει.  

 Έχει ο καθένας από εσάς την ευθύνη του σαν δημοτικοί 

σύμβουλοι ατομικά ο καθένας και η Επιτροπή έκανε πολύ καλά την 

δουλειά της,  γιατί  εκεί  υπήρχε μια πρόταση είναι λάθος.  Τελειώσαμε 

με αυτό.  Το λάθος διορθώθηκε.  Ξέρετε όλοι ότι  ήταν 2% για δυο 

χρόνια.  Αυτό είναι γνωστό. Ξέρετε όλοι ότι  ο Δήμος θα χάσει 60.000 

ευρώ, ξέρετε όλοι ότι  κάνουμε την καλύτερη προσφορά. Μπορούσαν 

να έρθουν και άλλες τράπεζες εάν θέλουν να διορθώσουν την 

προσφορά τους.  Δεν ήρθε καμία να διορθώσει,  2% είπαν.   

 Η τράπεζα που επιλέξατε είπε 2% την πρώτη χρ ονιά,  95 την 

δεύτερη και εμείς  σας λέμε 2% και 2%. Δεν αλλάξαμε κάτι .  Έγινε 

λάθος το 16,  15 και το διορθώνουμε εδώ. Θα μπορούσαν να έρθουν οι  

άλλες οι  τράπεζες να διορθώσουν τα επιτόκιά τους άμα θέλανε 

πραγματικά τα χρήματά σας.    

 Εμείς τα θέλουμε γιατί  ε ίναι χρήματα Σερραίων, τα θέλουμε γιατί  

θα πάνε στην τράπεζα των Σερραίων. Δεν κρυβόμαστε,  ήρθαμε και 

ζητήσαμε συγνώμη. Δεν τα χρειαζόμαστε τα λεφτά σας για να 

σωθούμε.  Η τράπεζα σας λέω ότι  πάει  πάρα πολύ καλά. Δεν χρειάζεται 

τα χρήματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε κ.  Χατζηδημητρίου.   

Κος ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ:  
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Τελειώνω. Γιατί  ακούστηκαν πολλά και πρέπει να απαντήσω σε όλα. 

Συζητούσαμε ένα μισάωρο και ακούγαμε για το θέμα της 

φερεγγυότητας και να σας πω την αλήθεια…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  όχι ,  νομίζω ότι  το θέμα φερεγγυότητας  δεν τέθηκε σε αυτό το 

τραπέζι .   

Κος ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ:  

Είναι φερέγγυα, η φερεγγυότερη. Έχει την καλύτερη προσφορά. Εάν 

δεν μας επιλέξετε χάνετε 60.000 ευρώ. Εάν ήθελα κάποιος να σας 

πάρει μπορούσε να έρθει  να δώσει εδώ πέρα συν 60.000. Εσείς 

αποφασίζετε.  Η Επιτροπή ότι  και να είπε …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγη  ησυχία σας παρακαλώ συνάδελφοι.   

Κος ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ:  

Τελείωσε.  Είναι στο  Δημοτικό Συμβούλιο η απόφαση. Σας ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Δήμαρχε.  Και κλείνουμε το θέμα εδώ και μπαίνει  σε ψηφοφορία.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  σύμβουλοι,  θα ξεκινήσω με το θέμα 

του νομικού συμβούλου. Νομικό σύμβουλο, επαναλαμβάνω και πάλι,  

καλούμε ή ξέρω εγώ ζητάμε την βοήθεια του Γενικού Γραμματέα του 

Δήμου όταν κάτι  δεν είναι ξεκάθαρο, όταν κάτι  είναι θολό. Ή εάν 

κάποιος νόμος μας μπερδεύει κάπου.  

 Εδώ πρόκειται για ξεκάθαρη απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου.  Το  Δημοτικό Συμβούλιο πήρε μια απόφαση για να γίνει  

μια διαδικασία διάφανη, αντικειμενική και δίκαιη και τι  είπε;  

Ομόφωνα το  Δημοτικό Συμβούλιο,  πρόσκληση εκδήλ ωσης 
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ενδιαφέροντος,  να κληθούν όλες οι  τράπεζες να καταθέσουν τις  

προσφορές τους,  θα κριθούν βάσει 16 σημείων, ορίζουμε αυτή την 

Επιτροπή, ονόμασε την Επιτροπή, αυτή η Επιτροπή θα κάνει  την 

διαδικασία.   

 Έκανε την διαδικασία η Επιτροπή. Υλοποιήθηκε η απόφα ση του 

Δημοτικού Συμβουλίου.  Ποιος νομικός σύμβουλος να μας πει  τι ;  Είναι 

απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που υλοποιούμε.  Είναι τόσο 

ξεκάθαρα τα πράγματα.  

 Μίλησαν τα μέλη της Επιτροπής.  Άψογη διαδικασία.  Διαφανή, 

δίκαιη,  αντικειμενική.  Δεν υπάρχει το παραμι κρό ψεγάδι.  Τι να μας πει  

ο νομικός σύμβουλος σε ένα επόμενο  Δημοτικό Συμβούλιο; Δεν 

τίθεται θέμα ούτε αναβολής ούτε απόσυρσης του θέματος αυτού, διότι  

είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο. Υλοποιούμε μια απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου.   

 Η Επιτροπή έκανε πολύ καλά την  δουλειά της,  κανένας δεν την 

αμφισβητεί ,  όλοι λένε ότι  πολύ καλά έκανε την δουλειά της,  αλλά τι ;  

Είναι δυνατόν να εξετάσουμε τώρα μια εκπρόθεσμη πρόταση της 

τράπεζας την οποία ασφαλώς συμπαθούμε και αγαπούμε όλοι;  Δεν θα 

κάνουμε εδώ πλειοδοσία αγάπης.   

 Λοιπόν,  υπάρχει μια εκπρόθεσμη πρόταση. Τώρα μάλιστα 

εγγράφως την κατέθεσαν. Σήμερα στις  15:00΄ η ώρα το μεσημέρι.  

Είναι δυνατόν να γίνει  συζήτηση στην βάση αυτής της εκπρόθεσμης 

πρότασης που κατέθεσε η Συνεταιριστική Τράπεζα;  

 Και ποιος αποκλείει  από εσάς ,  κάθε μέρα πηγαίνουμε στον 

Εισαγγελέα, μια ανώνυμη καταγγελία να γίνει;  Μια ανώνυμη 

καταγγελία.  Κάθε λίγο είμαστε για ανώνυμες καταγγελίες.  Μια 

ανώνυμη καταγγελία στον Εισαγγελέα, κύριε Εισαγγελέα το  Δημοτικό 
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Συμβούλιο πήρε μια απόφαση και έρχεται σε αντ ίθεση με την ομόφωνη 

αυτή απόφαση που πήρε.  Αποφάσισε κάποια πράγματα και ήρθε μετά,  

δεν ξέρω για κάποιους λόγους,  για ποιους λόγους,  πήρε αντίθετη 

απόφαση με αυτά που αποφάσισε την πρώτη φορά. Και να είστε 

βέβαιοι  ότι  θα γίνει  αυτό.   Δεν υπάρχει περίπτωση  στην εποχή που 

ζούμε να μην υπάρξει κάποια καταγγελία και θα τρέχουμε σωρηδόν 

στον Εισαγγελέα.  

 Και σας λέω εγώ και το άλλο. Άντε παίρνουμε το ρίσκο, δεν μας 

ενδιαφέρει ο Εισαγγελέας,  αδιαφορούμε και παίρνουμε μια απόφαση 

αντίθετη με την προηγούμενη απόφασή μας.   Δεν δημιουργούμε κακό 

προηγούμενο; Δηλαδή σε όποια διαδικασία θα γίνεται θα έρχονται και 

θα μας  λένε οι  δεύτεροι και οι  τρίτοι   ότι  ξέρετε ξέχασα το ένα,  

ξέχασα το άλλο, ξανά κάντε την διαδικασία.  Ξανά κάντε την 

διαδικασία από την αρχή.  

 Θα είμαστε σοβαρό  Δημοτικό Συμβούλιο εάν ενεργήσουμε έτσι;   

 Τα χρήματα του Δήμου δεν είναι δικά μας χρήματα να τα πάμε 

όπου θέλουμε χωρίς να λογαριάζουμε κανέναν,  χωρίς να λογαριάζουμε 

κανένα και χωρίς διαδικασίες.  Ορίσαμε μια διαδικασία και 

προσπαθούμε να διασφαλίσουμε τα χρήματα του Δήμου με τον 

καλύτερο τρόπο.  

 Όσον αφορά για την ζημιά ότι  θα ζημιωθεί ο Δήμος 60,  70,  ξέρε 

εγώ πόσα χιλιάρικα, 80,  τέλος πάντων, αυτή η ζημιά είναι δυνητική.  

Δεν είναι υπαρκτή. Ποιος μας λέει  ότι  για δυο χρόνια θα έχουμε 

συνέχεια 5 εκατ.;  Μπορεί να υπάρξει ένα διάστημα που να έχουμε 

50.000.  Το αποκλείει  κανείς;  Είναι  δυνητική,  δεν είναι  υπαρκτή η 

ζημιά.   
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Και για να δούμε μια ζημιά ή ένας όφελος,  τελειώνω πρόεδρε,  

για να δούμε μια ζημιά ή ένα όφελος,  εάν υπάρχει ζημιά ή ένα όφελος ,  

η ζημιά ή ένα όφελος είναι συνάρτηση ενός συνόλου ποσοτικών και 

ποιοτικών χαρακτηριστικών και όχι  μόνο ενός χαρακτηριστικού. Και 

νομίζω είναι πολύ σαφές αυτό που λέω.  

Για να δούμε,  εάν δώσουμε σε κάποιον να μας το αναλύσει το 

πράγμα και να πάρει όλα τα κριτήρια και όλους τους παράγοντες,  να 

δούμε τελικά πότε υπάρχει ζημιά και πότε υπάρχει όφελος;  

 Όμως κακώς στεναχωρηθήκαμε.  Ξέχασαν. Εδώ χάνονται 

διαγωνισμοί  για το τίποτα,  για μια τρίχα.  Γιατί  ο άλλος ξέχασε να 

βάλει ένα κόμμα χάνονται διαγωνισμοί.  Τι να κάνουμε; Έτσι είναι.  Δεν 

μπορούμε να τους ακυρώνουμε,  να έρχεται ο άλλος να μας λέει  ότι  

ξέχασα να βάλω το ένα,  ξέχασα να βάλω το άλλο, τώρα ξανά κάντε τα 

από την αρχή. έχουν δικαίωμα ένστασης.  Μπορούν να κάνουν ένσταση, 

να πάνε στα ανώτερα θεσμικά  όργ ανα και εκεί  ότι  πουν τα ανώτερα 

θεσμικά όργανα.  

 Άλλωστε,  όλα αυτά τα χρόνια γινόταν η ίδια διαδικασία και ήταν 

σεβαστή από όλους αυτή η διαδικασία.  Πώς θα την κάνουμε στραπάτσο 

τώρα εμείς;   

 Και ασφαλώς κανένα παράπονο δεν έχουμε από την 

Συνεταιριστική Τράπεζα. Συνεργαστήκαμε όλα αυτά τα χρόνια με πάρα 

πολύ καλό τρόπο. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι.  Όμως τι  να 

κάνουμε; Εδώ πολλές φορές σε διαγωνισμούς,  το ξέρετε όλοι το ζούμε,  

μπορούν να έρθουν φίλοι μας,  μπορεί να έρθει  ο αδελφός μας,  ο 

ξάδελφος μας,  ο πατέρας μας και να χάσει έναν διαγωνισμό γιατί  δεν 

έβαλε ένα σημείο που έπρεπε να βάλει.  Τι  να κάνουμε; Έτσι είναι η 

διαδικασίες.  Αυτή ήταν μια διαδικασία την ορίσαμε εμείς .  Ήταν σαν 
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ένας διαγωνισμός κανονικός.  Εμείς τώρα τι  θα έρθουμε,  να 

μουντζώσουμε τον εαυτό μας;  

 Όλοι την αγαπάμε την Συνεταιριστική Τράπεζα, όλοι όλα αυτά τα 

χρόνια την βοηθήσαμε,  όμως οι  διαδικασίες είναι διαδικασίες,  πρέπει 

να είναι σεβαστές εάν θέλουμε αυτό το  Δημοτικό Συμβούλιο να έχει  

κύρος και αξιοπιστία.   

 Αυτά είχα να πω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι ολοκληρώθηκε.  Υπάρχουν δυο 

προτάσεις.  Μια του κ.  Φωτιάδη, ο οποίος ζητά να αποσυρθεί το θέμα 

και μια η εισήγηση της υπηρεσίας,  το πρακτικό της Επιτροπής,  η 

επιλογή δηλαδή του πιστωτικού ιδρύματος προς . .του χρημα τικού 

υπολοίπου.  

 Ξεκινάμε την ψηφοφορία.  Στο πρακτικό της Επιτροπής.  Ο κ.  

Γαλάνης,  ναι.  Ο κ.  Μυστακίδης ναι με την εισήγηση. ναι,  ναι,  ναι .   

Κος ΤΕΡΖΗΣ:  

Μετά την επεξήγηση του Δήμαρχου αποσύρω την πρότασή μου για να 

…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Τερζής.   

Κος ΤΕΡΖΗΣ:  

Και ψηφίζω την γνωμοδότηση της υπηρεσίας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Της Επιτροπής.  Το πρακτικό της Επιτροπής ψηφίζετε και εσείς .  Ναι ο 

κ.  Χατζημαργαρίτης,  ναι,  ναι .  Ναι ο κ.  Χρήστος Γρηγοριάδης.   Ναι ο 

κ.  Δούκας.  Η κυρία Καλώτα ναι,  το πρακτικό της Επιτροπής,  ναι ο κ .  

Μηλίδης,  ναι ο κ.  Αναστασιάδης Ηλίας.  
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 Παρακαλώ κύριε Γιαννακίδη; Παρών ο κ.  Γιαννακίδης.  Η κυρία 

Γεωργούλα παρούσα. Την πρότασή σας να αποσυρθεί.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όπως το διατυπώσατε.  Να αποσυρθεί και να έρθει  με τον νομικ ό 

σύμβουλο. Το ίδιο και η κυρία Ιλανίδου. Το ίδιο και εσείς .  Ο κ.  

Μερετούδης το πρακτικό της Επιτροπής.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Χωρίς άλλες διευκρινήσεις.  Ο κ.  Γρηγοριάδης Παναγιώτης ναι το 

πρακτικό της Επιτροπής,  ναι ο κ.  Καδής,  να ι η κυρία Αρβανίτη,  ναι ο 

κ.  Γκότσης,  ναι ο γραμματέας,  ναι και ο Πρόεδρος.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 861/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο επόμενο θέμα. Θέμα δωδέκατο.    

 

ΘΕΜΑ 12ο  

Λήψη εκ νέου απόφασης περί καθορισμού ενιαίου συντελεστή  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 17 Η Σ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014  

 τέλους ακίνητης περιουσίας.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Παρότι,  κύριε Πρόεδρε,  σε όλους τους Δήμους σε όλης της Ελλάδας η 

επέκταση του ήδη υφισταμένου τέλους στις  υπόλοιπες Τοπικές και 

Δημοτικές Κοινότητες δεν έχριζε της υποχρεώσεως να περάσει στην 

Οικονομική Επιτροπή, ωστόσο εδώ μας ζητήθηκε να γίνει  αυτό το 

πράγμα.  

 Πρόκειται για την ίδια απόφαση ουσιαστικά, την λαμβάνουμε εκ 

νέου,  έχει  περάσει από την Οικονομική Επιτροπή,  τα μέλη της 

Οικονομικής Επιτροπής που μειοψήφησαν από την αντιπολίτευση στο  

Δημοτικό Συμβούλιο όταν είχε έρθει  το θέμα πάλι οι  συνάδελφοί  μου 

είπαν τα ίδια,  δηλαδή μειοψήφησαν. Η εισήγηση είναι εδώ η ίδια όπως 

ήταν και την προηγούμενη φορά.  Ότι στις  Δημοτικές Κοινότητες και 

στις  Τοπικές Κοινότητες του Δήμου μας εκτός τις  Τοπικές Κοινότητες 

Αναγέννησης,  Άνω Καμήλας,  Βαμβακιάς,  Μονοκκλησιάς,  Προβατά και 

Άνω Βροντούς,  παντού υπάρχει 0,35,  σε αυτές που ανέφερα υπάρχει 

0,30 και μόνο στην Τοπική Κοινότητα Ορεινής 0,25.  

 Η πρόταση που είχε γίνει  και την προηγούμενη φορά είναι για να 

πάνε όλοι στο αυτό,  0,35.  Η εισήγηση είναι και πιο αναλυτική, οι  

συνάδελφοι είχαν πει ,  είχαν κάνει  τις  προτάσεις τους από το 

προηγούμενο  Δημοτικό Συμβούλιο για να μην ταλαιπωρείται το σώμα, 

είχαν πει  να κατέβει στο 0,25,  επομένως εγώ εισηγούμαι πάλι άλλη μια 
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φορά το ίδιο,  έχει  περάσει από την Οικονομική Επιτροπή και κα λώ 

τους συναδέλφους.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν δεν έχει  κάποιος ερώτηση; Ναι,  η κυρία Καλώτα να ρωτήσει και 

μετά πάμε σε τοποθετήσεις.   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Επομένως τώρα πρέπει να πούμε τις  τοποθετήσεις μας στην ουσία.  

Αυτό.  Απλά γιατί ,  συγνώμη δεν σας …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ζητήθηκε  να περάσει και από την Οικονομική Επιτροπή. Παρότι είναι 

επέκταση.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Η διαδικασία πάει ανάποδη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Εμείς την είχαμε φέρει κατευθείαν Δημοτικό Συμβούλιο γιατί  ήταν 

επέκταση. Δεν επιβάλλαμε νέο τέλος.  Ήταν επέκταση του ίδιου τέλους.   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Εντάξει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γάτσιο;  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ήθελα να τονίσω μόνο, κύριε Πρόεδρε,  ότι  είναι,  το είχα πει  και την 

άλλη φορά αλλά αφού είναι θέμα θα το ξαναπώ, είναι καλό πράγμα να 

αντιμετωπίζουμε ενιαία,  με ένα ενιαίο τέλος όπως βάζουμε εδώ. 

Βεβαίως εμείς  έχουμε την πρότασή μας και από την άλλη φορά αλλά 

και την άλλη φορά είπα και τώρα λέω, δεν αντιμετωπίζεται ενιαία μια 

κατάσταση που σε κάποιους χώρους,  τέλος πάντων είτε Τοπικές 
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Κοινότητες είτε Δημοτικές στην πόλη υπάρχει μείωση, δηλαδή τα 

χρήματα που πληρώνουν δεν φτάνουν ούτε καν για το ρεύμα τους και 

σε κάποιους άλλους που έχουν πλεόνασμα τους βάζουμε τους ίδιους 

φόρους συνεχώς.  Δεν μπορεί να συμβαίνει  αυτό το πράγμα. Πρέπει 

τουλάχιστον να δούμε για ποιο λόγο έχουμε διαρροή σε ορισμένα 

τέτοια  ζητήματα. Και εάν θέλετε μπορώ να σας πω παραδείγματα που 

τα θυμάμαι και από την προηγούμενη φορά.  

 Βλέπω τώρα ανεβάζετε συνεχώς.  Γιατί  να πάει στο 35; Να πάει 

στο 25.  Δυνητικό είναι.  35 με 25.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Έχει επιβληθεί;   Είναι από το 0,25 μέχρι το 0,35.  Εμείς το πάμε στο 

ανώτερο όριο.   

 Εμείς η πρότασή μας είναι όπως και την προηγούμενη φορά να το 

πάμε …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Υπάρχουν όμως χώροι,  υπάρχουν χωριά τα οποία έχουν πλεόνασμα από 

το ρεύμα. Πλεόνασμα και υπάρχουν χωριά και από το ΤΑΠ. Πώς δεν 

έχει;  Από εκεί  τους παίρνουμε,  από εδώ τους παίρνουμε,  από παντού 

τους παίρνουμε,  τους σφηνώνουμε και πουθενά δεν δίνουμε 

ανταποδοτικά τίποτα σε αυτούς;  Δεν γίνονται αυτά τα πράγμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει,  ισχύει  η πρότασή σας.  Η πρότασή σας ήταν να κατεβούν όλοι 

στο 0,25 και καταγράφεται.  Όπως και την προηγούμενη φορά.  
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 Μπαίνει  σε ψηφοφορία το θέμα. Ναι ως έχει  η εισήγηση. Ναι,  

ναι,  ναι .  Μεγαλομύστακας,  ναι.  Ο Δούκας ναι,  ο κ.  Τερζής ναι,  ναι  η 

κυρία Καλώτα, ο κ.  Γιαννακίδης; Νομίζω και εσείς  είχατε πει  να 

κατέβει στο 0,25.  Το ίδιο η κυρία Γεωργούλα, το ίδιο ο κ.  Γάτσιος,  το 

ίδιο ο κ.  Χρυσανθίδης,  το ίδιο ο κ.  Φωτιάδης,  το ίδιο η κυρία 

Ηλιοπούλου το 0,25.  Ο κ.  Μερετούδης ως έχει  η εισήγηση. Ο κ.  

Γκότσης όπως έχει  η εισήγηση, ο γραμματέας όπως έχει  η εισήγηση 

και ο Πρόεδρος ως έχει  η εισήγηση.  

Εγκρίνεται βάσει του 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: 862/2014)  

25664   31-12-2014  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο επόμενο το δέκατο τρίτο.   

 

ΘΕΜΑ 13ο  

Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ.  έτους 

2014  

 για την αποδοχή χρηματοδότησης από τον ΟΠΑΠ και πληρωμή  

σχετικών δαπανών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποσό 27.460,45 ευρώ, είναι αυτό το ποσό.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ναι,  κύριε Πρόεδρε από τον ΟΠΑΠ. Ήρθε η χρηματοδότηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ήρθε η χρηματοδότηση και πρέπει να γίνει  η αποδοχή της 

χρηματοδότησης για να πληρωθεί ο εργολάβος.  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: 863/2014)  

25359   18-12-2014  

…………………  

 

Ομοίως για την ενίσχυση κωδικών εξόδων  652  23 -1-2015  

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    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 864/2014)  

25359   18-12-2014  

…………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δέκατο τέταρτο.   

 

ΘΕΜΑ 14ο  

Ενημέρωση και λήψη απόφασης για την λήξη εκκαθάρισης  

της Κ.Ε.Π.Σ. Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  το δέκατο τέταρτο θέμα αυτό που αφορά την 

Κ.Ε.Π.Σ. αποσύρεται λόγω του ότι  …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Πρόεδρε η κυρία Γεωργοστοπούλου ήταν έγκυος και γέννησε πριν 

λίγες μέρες και ο έτερος κύριος …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο έτερος ορκωτός . .  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Ένα λεπτάκι να πω το όνομά του,  Τσαμανίδης Γρηγόριος,  μου είπε ό τι  

είχε ανειλημμένες υποχρεώσεις στην Κοζάνη. Θα το φέρουμε το θέμα 

ξανά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα το φέρουμε σε επόμενη συνεδρίαση.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Θεώρησα, κύριε Πρόεδρε,  θα είναι καλά να είναι και αυτοί εδώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Βέβαια,  φυσικά. Η ΚΕΠΣ είναι ένα θέμα που ταλάν ισε τον Δήμο 

χρόνια.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Είναι οι  ανέλεγκτες χρήσεις.   

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.  

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ  

(ΠΡΑΚ. 27)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο πέμπτο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 15ο  

Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας:  

α) Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου ΔΕ Σερρών του  

Δήμου Σερρών και  

β) Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου ΔΕ Σκουτάρεως  

του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Δούκας Γ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Με εισηγητή τον  Αντιδήμαρχο Πρασίνου κ.  Δούκα. Παρακαλώ κ.  

Δούκα ο λόγος σε σας.   

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Μήπως περνάει ομόφωνα για να μην πω τίποτα, κύριε Πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε να κάνει  εισήγηση ο κ.  Δούκας;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  αγαπητοί συνάδελφοι ήρθε ή ώρα να 

κάνουμε την μελέτη για το πράσινο της Δ.Ε. Σερρών. Να πούμε και το 

δεύτερο, της Δ.Ε. Σκουτάρεως.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Γιατί  το άλλο υπογράψαμε για την Δημοτική Ενότητα Μητρουσίου 

πρόσφατα ή θα την υπογράψουμε μάλλον τώρα και την Δημοτική 

Ενότητα του Λευκώνα έχουμε υπογράψει πριν από δυο μήνες,  θα πάμε 

του χρόνου τον Αύγουστο.  

 Αυτή την φορά η μελέτη αυτή έγινε για δυο χρόνια.   Τα ποσά δεν 

άλλαξαν,  απλά προστέθηκαν κάποιοι  χώροι στην Δημοτική Ενότητα 

Σερρών και στην Δημοτική Ενότητα Σκουτάρεως,  γι΄ αυτό εάν θα τα 

δείτε,  θα είναι λίγο αυξημένα. Κατά τα άλλα δεν αλλάζει  τίποτα,  είναι 

ίδια.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  
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Γύρω στα 5 με 10 χιλιάρικα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Δέχομαι αυτό που λέτε,  κύριε Πρόεδρε,  δέχομαι.  Δεν έχω τίποτα άλλο 

να πω. Ίδια είναι όπως και τις  άλλες φορές.  Απλά θα είναι για δυο 

χρόνια.  Ο ένας ο διαγωνισμός των Σερρών θα είνα ι διεθνής,  ο άλλος 

θα είναι ανοικτός.  Για δε την προμήθεια των υλικών αρδευτικού και 

φυτικού, θα είναι με απευθείας ανάθεση.  

 Εάν θέλετε κάτι  να ρωτήσετε;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις.  Κύκλος ερωτήσεων. Η κυρία Καλώτα. Ο κ.  Χασαπίδης.  

Σηκώστε τα χέρια,  εγώ σημειώνω. Ο γραμματέας σημειώνει.  Άλλος 

ερώτηση; Ουδείς.  Η κυρία Καλώτα έχει  τον λόγο.  Ο κ.  Χασαπίδης.   

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Εάν έχει  αλλάξει στην μελέτη η έκταση την οποία ή παραμένουμε πάλι 

στα παλαιά; Γιατί  διαπιστώνουμε κάθε χρόνο και νέες ανάγκες.  Αυτές 

οι  νέες ανάγκες που εξυπηρετούνται πολλές φορές και από τον 

εργολάβο, μέσα από δημόσιες σχέσεις αυτές οι  ανάγκες που 

δημιουργούνται στην πορεία εντάσσονται στην νέα μελέτη;  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Οι νέες ανάγκες εντάσσονται στην νέα μελέτη για δυο χρόνια.  

Υπάρχουν στην πόλη των Σερρών οι  νέες αστικές αναπλάσεις που 

έγιναν,  μπαίνουν και αυτές όλες στο τμήμα Πρασίνου μέχρι . .  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  
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Για ένα χρόνο τα είχε ο εργολάβος που τα έκανε.  Τώρα περνάνε στο 

δικό μας το τμήμα, οπότε οι  ανάγκες  μεγάλωσαν. Η αύξηση των χώρων 

στην Κουμαριά και στην Κάτω Καμήλα.  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Γενικά μπαίνουν.   

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Ναι,  ναι όλα μπαίνουν.  Αρκεί ο Πρόεδρος να δηλώσει,  να πάρει ένα 

τηλέφωνο στο Τμήμα Πρασίνου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία Καλώτα.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Θα ήθελα να ρωτήσω εάν αυτά τα ποσά που είναι μεγάλα, αρκετά 

μεγάλα σε εποχή λιτότητας ενώ ο Δήμος δεν θέλει  να διαθέσει αλλού 

χρήματα, περιλαμβάνουν όλα τα έργα; Απλά θα ρωτήσω, κουρέματα, 

κλαδέματα, ραντίσματα, ποτίσματα, χώματα; Ή θα αρχίσουμε μετά συν 

ακόμα αυτό,  συν ακόμα αυτό;  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Όλα ότι  περιλαμβάνει και όλα αυτά φαίνονται και είναι στην μελέτη.   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Όλα δηλαδή. Δηλαδή δεν θα βγει  κάτι  άλλο γι΄ αυτά τα έργα.  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Στα δεντράκια που υπάρχουν μέσα τα πάρκα μέχρι 2 μέτρα πρέπει να 

είναι,  κλαδεύονται από κάτω. Είναι στην υποχρέωση του εργολάβου.  

Κα ΚΑΛΟΤΑ:  

Είναι όλες οι  εργασίες μέσα.  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Όλα, όλα.  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τα κλαδέματα στα μεγάλα δέντρα;  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Όχι,  όχι .  Δεν έχουμε καμία δουλειά.   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Εγώ σας είπα γενικά.  Με συγχωρεί τε,  δεν είμαι ειδικός.   

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Μέχρι δυο μέτρα τα δέντρα κλαδεύονται από κάτω. Από πάνω δεν 

κλαδεύονται.   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Τότε αυτό θα γίνει  από άλλη υπηρεσία;  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Άλλη υπηρεσία,  βγαίνει  δημοπρασία . .  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Άλλο …  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Εκεί απαιτείται μηχάνημα πλέον,  γερανός.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ανυψωτικά μηχανήματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  τοποθετήσεις επί  του θέματος συνάδελφοι;   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει κ.  Μηλίδη κάντε την.  Τι να πω τώρα; Κάντε την,  κάντε την 

την ερώτηση.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  
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Για το ποσό για τον Δήμο πρώην Σκουτάρεως μιλάμε για 151.000…  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

156.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

156. Και λέμε για αρδευτικό και φυτικό υλικό 24.600. Αντίστοιχα ενώ 

μιλάμε για ένα ποσό 521.000 για τον Δήμο Σερρών, για το αντίστοιχο 

αρδευτικό υλικό και φυτικό μιλάμε για 29.000. Νομίζω υπάρχει μια 

αναντιστοιχία.  Είναι πιο μεγάλες οι  ανάγκες εκεί;  Γιατί  υπάρχει  τέτοια 

μεγάλη διαφορά για το αρδευτικό και φυτικό υλικό; Με 156, 24.600. 

Με 521.000, 29.000.  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Κύριε Μηλίδη αυξήσαμε λίγα τα αρδευτικά και τα  υλικά που 

παίρνουμε για την πρώην Δημοτική Ενότητα Σκουτάρεως και μειώσαμε 

κατά πολύ στην πόλη, γιατί  πιστεύουμε ότι  δεν θα χρειαστούμε πολύ. 

Γι΄ αυτό.   

 Δηλαδή στην πόλη των Σερρών είχαμε 34.000 για ένα χρόνο, 

πάμε 68 για δυο χρόνια και τα πήγαμε 29.  Μπο ρούσαμε να το κάνουμε 

και το κάνουμε.  Στην Δημοτική Ενότητα Σκουτάρεως που έπρεπε λίγο 

να αυξηθεί,  το αυξήσαμε.  Είναι για δυο χρόνια.  Το 8 δεν το κάναμε 16 

και εμείς  το πήγαμε 24,  γιατί  έπρεπε να το αυξήσουμε.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Λέω ότι  ήταν 8 και δεν το πήγαμε 16 για δυο χρόνια,  το πήγαμε 24.  Το 

πήγαμε περισσότερο από όσο έπρεπε.  Ενώ των Σερρών το 34 έπρεπε να 

το κάνουμε 68 για δυο χρόνια,  εμείς  το κατεβάσαμε κιόλας,  το κάναμε 

29. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Τοποθετήσεις υπάρχουν επί του θέματος; Ομόφωνα ναι 

συνάδελφοι;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με δημοπρασία γίνεται εκτός από το φυτικό υλικό.  Εσείς λέτε όλα, τα 

πάντα με δημοπρασία.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καταγράφεται.  Όλο το ποσό με δημοπρασία.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όλες οι  εργασίες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  όλες οι  εργασίες.  Εντάξει .   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Όλες οι  εργασίες να συμπεριληφθούν στην μελέτη δημοπρασίας,  το δε 

κηπευτικό υλικό,  το χώμα να το μεταφέρουν τα δικά μας οχήματα.  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Κύριε Πρόεδρε δεν μίλησε κανείς  για χώμα εδώ. Μιλήσαμε για 

αρδευτικό υλικό.  Άρδευση και αγορά φυτών. Γι΄ αυτό μιλάμε.  Και δεν 

μπορεί να πάει έτσι γιατί  η υπηρεσία προτείνει  ότι  πρέπει να γίνεται 

με απευθείας ανάθεση για να τα παίρνει  όποτε τα χρειάζεται.  Ενώ ο 

διαγωνισμός για την πόλη των Σερρών, την Δημοτική Ενότητα των 

Σερρών θα είναι διεθνής,  ενώ για τον Δήμο Σκουτάρεως θα είναι 

ανοικτός διαγωνισμός.  Τα άλλα με απευθείας ανάθεση.  
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Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τώρα είμαι υποχρεωμένος να απαντήσω. Επειδή έγινε επί  της δικής 

μου τοποθέτησης,  μπορεί αξιότιμε να κάνεις  διαγωνισμό ο οποίος θα 

σου δίνει  την δυνατότητα να προμηθευτείς  και τα φυτά και όλα όποτε 

εσύ θέλεις .  Θα υποχρεώσεις τον εργολάβο να τα έχει  όποτε εσύ 

ζητήσεις.  Αυτό το κάναμε στην Νομαρχία και συμβαίνει .  Εάν θέλεις  ν α 

το κάνεις  αλλιώς είναι άλλη σου πρόταση. Άρα λοιπόν μην κρίνεις  την 

δική μου.  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Απλά είπα εγώ ότι  δεν αναφέρθηκα σε χώμα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εμείς στην Νομαρχία…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μόνο αυτό είπε κ.  Φωτιάδη. Δεν έκρινε την πρότασή σας.   

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Καλά κάνετε κ.  Φωτιάδη και το προτείνετε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για το χώμα μίλησε μόνο, δεν έγκρινε την πρότασή σας.  Δεν υπάρχει 

θέμα χώματος δηλαδή.  

 Άρα ολοκληρώθηκε το θέμα και μπαίνει  σε ψηφοφορία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν το είδα όντως κύριε.  Γραμματέα εσύ το είδες;  Ούτε εγώ το είδα.  

Παρακαλώ κ.  Αναστασιάδη, δεν θέλω να σας παρακάμψω. Για όνομα 

του Θεού.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να απευθύνεστε στον γραμματέα να σας καταγράφει.  Εάν δεν 

απευθύνεστε τι  να σας πω;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι γραμμένος ο κ.  Αναστασιάδης; Γιατί  να μιλήσει;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε είναι γραμμένος; Μπορώ να πω το ίδιο και εγώ, ότι  

σήκωσα το χέρι και δεν με είδατε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Και θα παρακαλούσα να σηκώνετε ψηλ ά το χέρι.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πρόεδρε εάν τίθεται τέτοιο θέμα διαδικασίας,  να …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Σε παρακαλώ πάρα πολύ τώρα. Είναι μερικά πράγματα που θα πρέπει 

να τα πούμε.   

 Λαμβάνοντας υπόψη τα ποσά κρίνουμε ότι  είναι ιδιαίτερα υψ ηλά 

ποσά για το πράσινο.  Εμείς θέλουμε την συντήρηση του πρασίνου, 

αλλά θα πρέπει εδώ να λάβουμε υπόψη μας και την υπάρχουσα 

οικονομική κατάσταση του Δήμου, που σημαίνει  ότι  θα πρέπει να 

αναζητούμε την καλή και την καλύτερη και την πιο προσφορότερη 

λύση για τον Δήμο.  
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 Βέβαια βλέποντας τα ποσά που αγγίζουν τις  500.000, κρίνουμε 

ότι  είναι υπερβολικά πολλά. Όμως εδώ τονίζουμε αυτό το οποίο 

τονίστηκε και προηγουμένως. Κάθε τι  θα πρέπει να γίνεται στην 

διαδικασία της δημοπρασίας και μάλιστα μέσα στην λογική του  

λογαριασμού τάξεως.   

 Τι σημαίνει  αυτό; Εγώ βάζω την διαδικασία,  το ποσό δεσμεύεται 

και από εκεί  και πέρα κάθε φορά το χρησιμοποιώ όποτε το χρειαστώ. 

Όμως αυτό έχει  ένα όφελος για τον Δήμο. Ποιο είναι το όφελος; Την 

έκπτωση από την όλη διαδικασία.  Που σημ αίνει  τι ;  Ναι μεν πετυχαίνω 

αυτό που θέλω, συγχρόνως όμως πετυχαίνω και τι  άλλο; όφελος στον 

Δήμο. Γιατί  να μην το λάβουμε υπόψη μας αυτό και να πάμε σε 

απευθείας αναθέσεις;  Είναι ένας εύκολος τρόπος.  Αλλά αυτός ο 

εύκολος τρόπος συμφέρει τον Δήμο; Κρίνουμε  πως όχι .   

 Ναι,  στα πράσινα,  να τα αγοράσουμε.  Η διαδικασία είναι 

λαθεμένη και δεν μπορούμε να την δεχθούμε αυτή και θα πρέπει να το 

τονίσουμε και μάλιστα κάνουμε και συγκεκριμένη πρόταση πως.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλος κανείς  που δεν τον είδαμε που σήκωσε χέρι και  θέλει  να πάρει 

τον λόγο να τοποθετηθεί;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δευτερολογία.  Από τους προλαλήσαντες κ.  Αναστασιάδη μήπως θέλετε 

να δευτερολογήσετε κιόλας; Όχι.  Λοιπόν,  το θέμα ολοκληρώθηκε και 

μπαίνει  σε ψηφοφορία.  Ως έχει  η εισήγ ηση. Ναι,  ναι,  ο κ.  Δούκας 

φυσικά ναι.  Ο κ.  Μοσχολιός;  Την πρότασή σας.  Γραμματέας 

κατέγραψες την πρόταση; Ναι.  Η κυρία Γεωργούλα, ναι.  Την πρότασή 
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σας κ.  Φωτιάδη.  Την εισήγηση ο κ.  Μερετούδης,  ο κ.  Καδής.  Ο κ.  

Γκότσης,  ο γραμματέας και ο Πρόεδρος.   

Έγκριση μελέτης για την εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας:  

α) Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου ΔΕ Σερρών του  

Δήμου Σερρών  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 865/2014)  

…………………  

 

Έγκριση μελέτης για την εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας:  

β) Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου ΔΕ Σκουτάρεως  

του Δήμου Σερρών.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 866/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δέκατο έκτο.   
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ΘΕΜΑ 16ο  

Παράταση της μελέτης με τίτλο: ¨Μεταγραφή της κυρωμένης  

 Πράξης Εφαρμογής Αλημπέκιοϊ της πόλεως Σερρών στο  

Εθνικό Κτηματολόγιο¨ .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ χρειάζεται μια.  Κύριε Μυστακίδη κάντε την εισήγηση.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Δίνουμε εκ νέου παράταση γιατί  για μερικές ιδιοκτησίες,  έξι  με οκτώ 

ιδιοκτησίες τώρα τελεσιδίκησαν και βγήκαν αποφάσεις από το 

Δικαστήριο,  γι΄ αυτό και δώσαμε την παράταση. Προτείνουμε την 

παράταση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μέχρι 30-6-2015. Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

. .  Οικισμός Αγίου Αθανασίου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπορεί να το λέτε,  συμφωνώ μαζί μας αλλά εάν γράψουμε Αγίου 

Αθανασίου πάει στον αέρα. Να το ξέρετε αυτό.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

2015, το διευκρίνισα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Λέω εγώ ότι  υπογράψανε και δεν το είδαν.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Εγώ το διόρθωσα. Εγώ το διόρθωσα. Για να δείτε,  όχι  τώρα το 

διόρθωσα, όταν ήλεγχα τα θέματα. 2015. Και για να μην θεωρηθεί ότι  

κάνω παραποίηση εγγράφου το έγραψα με μολύβι.  Είναι 

καταγεγραμμένο εδώ. Οπότε θα γραφτεί  στην απόφαση 30 -6-2015.  

 Παρακαλώ επί του θέματος πάντα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εμείς δεν θα ψηφίσουμε νέα παράταση γιατί  θε ωρούμε ότι  εκεί  τα 

πράγματα πήγαν πάρα πολύ αργά και θεωρούμε ότι  ο εργολάβος θα 

έπρεπε να επισπεύσει επιτέλους,  γιατί  οι  άνθρωποι έχουν κουραστεί .   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριε Φωτιάδη δεν είναι θέμα εργολάβου. Ο εργολάβος ήταν έτοιμος.  

Περιμέναμε τις  αποφάσεις για έξω από τα οικόπεδα. Τώρα βγήκαν οι  

αποφάσεις,  τώρα τελεσιδίκησαν  για έξι  με οκτώ οικόπεδα. Τώρα τις  

τελευταίες ημέρες.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μέσα στον Δεκέμβριο;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

 Ναι,  μέσα στον Δεκέμβριο και στον Νοέμβριο.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Άμα είναι μέσα στον Δεκέμβριο;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Δεν μπορούσε να γίνει  διαφορετικά.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έτσι ακριβώς είναι κ.  Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Να ψηφίσουμε τότε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθέτηση επί του θέματος; Παρακαλώ κ.  Γιαννακίδη.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Τώρα, κ.  Μυστακίδη αυτή η πράξη εφαρμογής,  εάν δεν κάνω λάθος,  

έχει  ξεκινήσει το 2000; Κρατάει 13 χρόνια; Και δεν έχει  ολοκληρωθεί 

ακόμα η καταχώρηση αυτής της πράξης,  η διαδικασία καταχώρησης 

στο Κτηματολογικό Γραφείο Σερρών. Κάνω λάθος;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Έχει καταχωρηθεί.  Ζητήσανε κάποια νέα στοιχεία.  Αυτά έκανε ο 

μελετητής,  κάποιες διορθώσεις που γίνανε μέχρι στιγμής και τώρα 

είναι αυτές οι  τελευταίες.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Ναι,  κυρώθηκε το 2008 αλλά εγώ βλέπω από τότε πάμε από παράταση 

σε παράταση. Τέσσερις δημοτικές αρχές έχουν περάσει,  …Μωυσιάδης,  

Βλάχος,  Αγγελίδης και ακόμα το θέμα είναι ανοικτό.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

 Είναι μια ιδιαίτερη περιοχή και υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

 Ιδιαίτερη περιοχή, θα σας πω όμως γιατί  είναι ιδιαίτε ρη περιοχή και 

που είναι το πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει,  το πρόβλημα είναι ότι  

έχουμε εκεί  τους κατοίκους σε ομηρία.  Δηλαδή οι  άνθρωποι δεν 

μπορούν να αγοράσουν, δεν μπορούν να μεταβιβάσουν.  Δεν μπορούν 

να κάνουν συναλλαγές και μετά γι΄ αυτό κάνουν αυθαίρ ετες ενέργειες 

εκεί .   
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Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Εμείς ακολουθούμε…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Δήμαρχε να ολοκληρώσω όμως, γιατί  δημιουργήθηκε αυτό το 

πρόβλημα; Γιατί  τώρα έγινε εκεί  μια μελέτη στα χαρτιά,  ενώ ήταν μια 

διαμορφωμένη κατάσταση. Προέβλεψαν, ας πούμε,  για παράδειγμα 

σχολεία την στιγμή μάλιστα που σχολείο υπάρχει λίγο πιο πάνω στην 

Σιγής,  για πάρκινγκ,  για πράσινο χώρο, που υπάρχουν δίπλα τα 

στρατόπεδα και θα μπορούσαν έτσι αυτοί οι  άνθρωποι να βολευτούν.  

Και επειδή δεν μπορούν να  καλύψουν τις  οικιστικές τους ανάγκες,  

μπαίνουν σε αυτή την διαδικασία να κάνουν παρανομίες.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Προφορικά μου διαβεβαίωσαν σήμερα ότι  μέχρι τον Ιανουάριο από την 

Αθήνα θα έχει  τελειώσει.  Παρόλα αυτά εγώ θα πάω να συναντήσω 

αυτή την υπάλληλο. Μου είπε μάλιστα ότι  δεν χρειάζεται να έρθετε.  

Μέχρι τον Ιανουάριο θα έχει  τελειώσει η υπόθεση. Θα δούμε.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Εν πάση περιπτώσει,  επειδή βλέπω ότι  αυτή η μελέτη περισσότερα 

προβλήματα δημιούργησε παρά έλυσε και επειδή εντάξει ,  μπορεί να το 

λέτε εσείς  αλλά κρατάει αυτή η κατάσταση χρόνια και πηγαίνουμε από 

παράταση σε παράταση, εμείς  ως Διάβαση Πεζών έχουμε να κάνουμε 

μια συγκεκριμένη πρόταση.  

 Προτείνουμε λοιπόν γρήγορα να κατοχυρωθεί στο Κτηματολογικό 

Γραφείο των Σερρών και οποιαδήποτε μετά τ ροποποιητική μελέτη να 

την αναλάβουν οι  υπηρεσίες σας,  έτσι ώστε να μπορέσουμε και αυτούς 
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τους ανθρώπους εκεί  να τους απελευθερώσουμε.  Όσοι είναι νόμιμοι να 

μπορούν να κάνουν άνετα την δουλειά τους.  Και οτιδήποτε πρόβλημα 

προκύπτει  να μπορεί με μια τροποπο ιητική μελέτη να λύνεται.   Γιατί  

δεν βλέπω, άμα το πάμε έτσι θα κάνουμε άλλα δεκαπέντε χρόνια για να 

κατοχυρωθεί.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλος κανείς;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Θα ζητήσει μετά από αυτές τις  αλλεπάλληλες και συνεχείς  παρατάσεις 

και βελτίωση του Πινακίου Αμοιβής;  Θα προκύψει δηλαδή σε βάρος 

του Δήμου διαφορά; Αυτό το εξάμηνο που ζητάει;  Γιατί  τώρα 

βλέπουμε εδώ τις  αποφάσεις,  κ.  Μυστακίδη,  είναι του ΄13.Αυτές που 

αναγράφονται είναι του ΄13.  Άρα έχουμε έναν ολόκληρο χρόνο που 

είμαστε σε αργία.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

 Η αμοιβή είναι ανάλογα με το εμβαδόν.  Δεν αλλάζει  το εμβαδόν,  

απλώς περιμέναμε να ξεκαθαριστούν σε κάποιες περιοχές μερικές 

υποθέσεις δικαστικά. Δεν θα αλλάξει η αμοιβή. Εκτός εάν μιλάτε για 

την αύξηση του συντελεστή Λ που κάθε εξάμηνο αναπροσαρμόζεται,  

αλλά είναι πολύ μικρή η αύξηση. Η αύξηση του συντελεστή Λ  είναι 

πολύ μικρή.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Για το συντελεστή λ μιλώ.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Είναι πολύ μικρή.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εδώ του δίνουμε ένα εξάμηνο. Εάν είναι τρία οικόπεδα, τέσσερα . .  
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Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Δεν μπορούσαμε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να του δώσουμε ένα μήνα, γιατί  να του δώσουμε έξι  μήνες;   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Τόσο απαιτείται.  Μπορεί να γίνει  και πιο νωρίς.  Μπορεί να τελειώσει 

πιο νωρίς,  αλλά δεν τίθεται θέμα χρηματικό,  γιατί  σας λέω ότι  σε ένα 

εξάμηνο το Λ αυξάνεται πάρα  πολύ λίγο.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Ένα δίμηνο χωρίς πρόσθετη απαίτηση.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Είναι άνευ αντικειμένου. Δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά οικονομική.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πάει αυτοδίκαια γ ιατί  ο νόμος είναι ισχυρότερος από την απόφασή 

μας.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Εφόσον δεν είναι στην υπαιτιότητα του μελετητή. Αλλά σας λέω και 

πάλι,  πάλι επαναλαμβάνω ότι  η αύξηση με το Λ είναι ελάχιστη.  

Αμελητέα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωράμε σε ψηφοφορία.  Ως έχει  η εισήγη ση. Ναι,  ναι,  ναι  ο κ.  

Γαλάνης.  Ναι ο κ.  Γρηγοριάδης.  Ναι ο κ.  Αραμπατζής.  Ναι,  ναι.  Κύριε 
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Χασαπίδη; Ναι.  Ναι.  Ο κ.  Δούκας,  ναι.  Ο κ.  Μοσχολιός ναι.  Ναι ο κ.  

Μηλίδης,  ναι ο κ.  Ηλίας Αναστασιάδης.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Την πρότασή μας κύριε Πρόεδρε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ μιλάμε για την μεταγραφή. Για την παράταση…  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

…να προχωρήσει η διαδικασία καταχώρησης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι λοιπόν.  Όχι η κυρία Γεωργούλα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ναι με πίεση για …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Ναι με πίεση όσο το δυνατόν συντομότερα. Ναι ο κ.  Γκότ σης,  

ναι ο κ.  γραμματέας,  ναι και ο Πρόεδρος.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 867/2014)  

…………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δέκατο έβδομο.   
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ΘΕΜΑ 17ο  

Τροποποίηση:  

α) εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο ΟΠ 91 του  

 Δήμου Σερρών,  

β) ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Π. 703 στην περιοχή  

¨Αγ. Αναργύρων¨  (Π.Ε. 5) του Δήμου Σερρών και  

γ) ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Π. 858 στην  περιοχή  

¨Σιγής –  Νέα Κηφισιά¨  (Π.Ε.7) του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας κ.  Μυστακίδης.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Αυτές οι  υποθέσεις είναι,  αφορούν αιτήσεις δημοτών που θέλουν 

τροποποίηση του σχεδίου τελικά προς όφελος ενός ατόμου, πράγμα το 

οποίο δεν γίνεται ειδικά στις  πράξεις  εφαρμογής όπου ζητάνε μείωση 

του πλάτους του δρόμου, άλλος ζητάει μείωση του προκηπίου και η 

Επιτροπή των μηχανικών που τα εξέτασε είναι αρνητική.  

 Έτσι έρχεται το θέμα. Είμαστε αρνητικοί και στα τρία.  Και στις  

τρεις  τροποποιήσεις.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Στην εισήγηση δεν είχαμε της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής το πρακτικό 

ούτε και το πρακτικό των υπαλλήλων που συστήθηκε,  της Επιτροπής.  

Πρώτον.   
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 Δεύτερον,  για έναν που ξέρω εγώ τότε που ήμουνα στην 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής υπήρχε αναφορά με απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου,  παλαιότερη βεβαίως,  ο οποίος του έδινε την δυνατότητα 

να κτίσει  και τώρα έρχεται το σχέδιο μεταγενέστερα και του λέει  ότι  

δεν υπάρχει εδώ πέρα, γκρεμίζεται η όλη κατάσταση. Αυτό δεν πρέπει 

να το δούμε;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Αυτό να το εξηγήσω, μιλάτε για τους Αγίους Αναργύρους.    

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ναι.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Ήταν μια περίπτωση όπου δεν είχε κυρωθεί το σχέδιο,  έβγαζε μια 

πρασιά η οποία έτεμνε το ισόγειο το οποίο είχε,  με άδεια βεβαίως,  δεν 

είχε εγκριθεί  όμως, δεν είχε κυρωθεί το σχέδιο και αυτός έβγαλε άδεια 

για άλλο όροφο και εφόσον δεν είχε κυρωθεί το σχέδιο μπορούσε να 

κτίσει  στο υπάρχον.  Και αυτό έκανε,  δεν σεβάστηκε το προτεινόμε νο 

δηλαδή. Έβγαλε νόμιμα άδεια,  έκτισε τον δεύτερο όροφο αλλά μετά 

όταν κυρώθηκε το σχέδιο φαίνεται  η οικοδομική γραμμή να κόβει 

αυτό το σπίτι .  Αυτό σημαίνει  ότι  μετά από εκατό χρόνια,  ξέρω εγώ άμα 

θα το κατεδαφίσει,  πρέπει να συμμορφωθεί με την νέα οικοδ ομική 

γραμμή. Αυτό συνέβη.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ναι,  αλλά αυτός αυτή την στιγμή έχει  προβλήματα. Δεν μπορεί να 

μεταβιβάσει.  Δεν μπορεί να το πουλήσει.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Κανένα πρόβλημα. Εφόσον υφίσταται νομίμως το κτίριο γιατί  δεν 

μπορεί να το μεταβιβάσει;   
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Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Τέλος πάντων, εγώ προηγουμένως διάβασα το θέμα εδώ και θυμάμαι 

επειδή πήραμε μια άλλη απόφαση στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και 

την έψαξα να την βρω και δεν υπάρχει,  λέω καλό είναι να μας στέλνετε  

τουλάχιστον τα πρακτικά της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ότι  σχετικό 

είχε,  όταν ψηφίσαμε δηλαδή και της Επιτροπής τις  γνωμοδοτήσεις.  Δεν 

τα έχουμε εδώ και δεν θυμάμαι και τι  ακριβώς ψήφισα τότε.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής δεν παίρνετε τα θέματα;  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Δεν είμαι Επιτροπή Ποιότητας Ζωής τώρα. Το ΄12 συζητήσαμε ή το 

΄13,  που να θυμάμαι τώρα. Εκεί είχαμε και τα θέματα και τις  

εισηγήσεις,  είχαμε και τα τοπογραφικά. Τώρα οι  συνάδελφοι εδώ που 

ξέρουν τι  ακριβώς έχει  γίνει  εκεί  πέρα; Εγώ δεν ξέρω που θυμάμαι ότι  

το συζητήσαμε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής γιατί  ήταν μια 

ιδιάζουσα περίπτωση εκεί  πέρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο φάκελος είναι ….  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ναι,  ο φάκελος είναι,  σε μας δεν είναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με αποφάσεις τα πάντα.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Πρόεδρε,  εγώ δεν αμφισβητώ ότι  δεν έχει  τοπογραφικά εκεί .  Εμείς δεν 

έχουμε εδώ στις  εισηγήσεις που έχουμε,  εμείς  δεν έχουμε όλα αυτά τα 

πράγματα και δεν μπορούμε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κοιτάξτε,  τα τοπογραφικά κ.  Γάτσιο…  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Άσε τα τοπογραφικά. Τι απόφαση πήρα εγώ. Σχετικό,  συνημμένο δεν 

πρέπει το πρακτικό της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής να υπάρχει μέσα;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

 Στην εισήγηση δηλαδή να γίνεται μνεία και στην απόφαση που πήρε η 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Το πρακτικό της απόφασης.  Μα πάντοτε,  τις  περισσότερες φορές 

έρχεται.  Τώρα δεν είναι σε αυτό εδώ. Στις  περ ισσότερες φορές είναι 

συνοδευόμενο.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Που λέμε ότι  συμφωνεί το Τοπικό Συμβούλιο ή η Επιτροπή Ποιότητας 

Ζωής ή Επιτροπή Διαβούλευσης ακόμα. Γενικά αυτό γράφεται στις  

εισηγήσεις.  Τώρα; Γενικά πάντως αυτό το θέμα σας λέω αφορά ένα 

άτομο κάθε αίτημα προς όφελος ενός ατόμου και δεν μπορούν,  η 

υπηρεσία είναι κάθετα αρνητική. Δεν θα κάνουμε τροποποίηση για το 

συμφέρον ενός και μόνο ατόμου και όχι  που αντίκειται και στις  

πολεοδομικές διατάξεις  συνήθως.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Μυστακίδη μια ερώτηση να υποβά λλω;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σαν Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής είχαμε ένα με δυο 

αιτήματα που άλλος ζητούσε μείωση του πεζοδρομίου ή για ίδιο 

όφελος.  Να μικρύνουμε τον δρόμο, να επεκταθεί και τα λοιπά. Οπότε 

ομόφωνα απορρίπταμε τέτοιες αποφάσεις.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  
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Τώρα για το συγκεκριμένο ομόφωνα η Επιτροπή, τότε ήμουνα εγώ 

Πρόεδρος,  αποφασίζει  και απορρίπτει  το αίτημα. Ομόφωνα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει εδώ. Να σας το δώσω.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

 Απορρίπτεται το αίτημα ως μη σύννομο. Γάτσιος,  Δρίγκα, Δούκας,  

Καλαϊτζίδης,  Μοσχολιός,  Χράπας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει το πρακτικό,  μπορείτε να το δείτε.  Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ίσως να μην έχω κατανοήσει ακριβώς αυτά τα οποία είπατε,  κ.  

Μυστακίδη.  Θα παρακαλούσα να με διαψεύσετε ή τέλος πάντων, να με 

διορθώσετε ή να επιβεβαιώσετε αυτό το  οποίο θέλω να πω.  

 Τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου.  Εάν κατάλαβα καλά εσείς  

λέτε πως δεν θα πρέπει να τροποποιήσουμε τα ήδη εγκεκριμένα 

ρυμοτομικά σχέδια Α, Β, Γ.  Έτσι δεν είναι;   

 Λοιπόν,  έτσι όμως έτσι όπως το θέτετε εάν πούμε ναι,  πάμε στην 

τροποποίηση των ρυμοτομικών σχεδίων. Εάν πούμε όχι ,  παραμένουν 

ως έχουν.  Τι από τα δυο τώρα;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Η εισήγηση είναι αρνητική.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι,  αλλά έτσι όπως είναι γραμμένο, άρα θα πρέπει να πούμε εμείς  όχι  

στην τροποποίηση. Έτσι δεν είναι;  Έτσι όπως είν αι διατυπωμένο 

πρόεδρε,  απλούστατα μπορεί να παρασύρει έναν αριθμό συναδέλφων 

σε μια λάθος απόφαση. Απλά πραγματάκια.  Λίγο να τα προσέχουμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν έχει  σημασία,  τώρα ψηφίζει  παρών.  

Τροποποίηση:  

α) εγκεκριμένου  ρυμοτομικού σχεδίου στο ΟΠ 91 του  

 Δήμου Σερρών,  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 868/2014)  

…………………  

 

Τροποποίηση:  

β) ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Π. 703 στην περιοχή  

¨Αγ. Αναργύρων¨  (Π.Ε. 5) του Δήμου Σερρών 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  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 869/2014)  

…………………  

 

Τροποποίηση:  

γ) ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Π. 858 στην περιοχή  
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¨Σιγής –  Νέα Κηφισιά¨  (Π.Ε.7) του Δήμου Σερρών.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 870/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ μην συνεχίζετε,  τελείωσε το θέμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ότι αλλάξαμε την απόφαση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καταγράφεται το παρόν ,  αλλά πάρε τον φάκελο. Δέκατο όγδοο.  

 

ΘΕΜΑ 18ο  

Τοποθέτηση περίφραξης στους κοινόχρηστους χώρους (παρκάκια)  

στην οδό Σιδηροκάστρου & Χατζηπανταζή 24.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει ομόφωνη απόφαση. Ναι στην οδό Σιδηροκάστρου, όχι  στην 

οδό Χατζηπανταζή 24.  Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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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: 871/2014)  

…………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο ένατο.   

 

ΘΕΜΑ 19ο  

Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας κατασκευής περίφραξης  

από ελαφρύ υλικό σε Δημοτικό χώρο (τμήμα Κεντρικού Πάρκου)  

με πρόσωπο στην οδό Μπεκιάρη, από την Κ.Ε.ΔΗ.Σ.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκ ότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ επειδή απαιτείται απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για να 

εγκριθούν.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Να πω;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι.  Απλώς εάν θέλετε…  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  
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Το έργο το έχει  κάνει  και το χρηματοδότησε η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. από δικά 

της,  ίδια έσοδα. Τώρα γιατί  έρχεται στο  Δημοτικό Συμβούλιο; Γιατί  

θα πρέπει να δώσουμε,  βέβαια τώρα λίγο αντίστροφα πήγαν τα 

πράγματα. Ενώ έκανε την δουλειά και ερχόμαστε εμείς  τώρα να 

πάρουμε απόφαση. Αλλά επειδή δεν είχαμε ενδιάμεσα  Δημοτικό 

Συμβούλιο,  γι΄ αυτό ο νόμος λέει  ότι  πρ έπει προηγουμένως να πάρουμε 

απόφαση για οποιαδήποτε κατασκευή σε κοινόχρηστο χώρο μικρής ή 

μεγάλης εμβέλειας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ερωτήσεις;  Ο κ.  Φωτιάδης.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι,  μια τοποθέτηση θα κάνω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθέτηση. Ερωτήσεις υπάρχουν; Όχι.  Τοποθετ ήσεις από τον κ.  

Φωτιάδη και από τον κ.  Γιαννακίδη.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και συμβούλιο είχαμε και έπρεπε να περάσει και μπορούσε να περάσει 

από το προηγούμενο και είχε αναδειχθεί  και η Διάβαση Πεζών είχε 

βάλει θέμα αισθητικής και η ερώτηση που πρέπει να απαντηθε ί και 

έπρεπε να μπει,  θα μείνει  αυτή η περίφραξη με σύρμα σε εκείνο το 

πάρκο εκεί  όταν θα τελειώσει η συγκεκριμένη εκεί  δράση μας μέσω 

Κ.Ε.Δ.Η.Σ.;   

 Θα μείνει  εκεί  μια προσθήκη, να μην την ονομάσω αλλιώς,  

έχουμε και τηλεόραση και θα την αφήσουμε; Εμείς κατ αλάβαμε όλοι 

ότι  αυτή η τοποθέτηση με το σύρμα έγινε για τις  ανάγκες αυτής της 

εκδήλωσης.  Νομίζω λοιπόν ότι  καλό θα είναι,  πριν ενεργήσει η 

Κ.Ε.ΔΗ.Σ.,  να έρθει  στο  Δημοτικό Συμβούλιο να συμβουλευτεί ,  να 
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βάλει και το θέμα εκεί  που πρέπει να το βάλει,  εννοώ  και στα άλλα 

όργανα του Δήμου και μετά να ενεργεί  και να μην τρέχει  εκεί  για τις  

ανάγκες της όποιας εκδήλωσης,  γιατί  αυτό έγινε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γιαννακίδης.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Δεν μπορεί να κάνει  ο καθένας ότι  θέλει  πρόεδρε.  Κύριε Γκότση. 

Δηλαδή αποφάσισε  ο Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. εκεί  να βάλει μια 

περίφραξη και το φέρνει  τώρα να το ψηφίσουμε; Είναι διαδικασίες 

αυτές;  Εάν το φέρνατε στην ώρα τους θα καταγγέλλαμε κάποια 

πράγματα. Κάνετε εκεί  μια ανοησία,  μας στοίχισε 1.500, δεν ξέρω, δεν 

άκουσα πριν,  δεσμεύεστε ότι  θα το ξηλώσει αυτό το πράγμα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Όχι;  Θα αφήσετε αυτό το αίσχος εκεί  πέρα; Εάν είναι δυνατόν δηλαδή. 

Σαν φυλακή είναι.  Πάτε λίγο μια ματιά ρίξτε του αυτή την ανοησία.  

Ήταν το βαρύ χαρτί  για το Κεντρικό Πάρκο να το εξ ωραΐσετε,  παχιά 

λόγια.  Τι εξωραϊσμός αυτό το χάλι το μαύρο; Βάλατε εκεί  περίφραξη 

σαν φυλακή το κάνατε.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Η περίφραξη αυτή η οποία,  επαναλαμβάνω, έγινε από την Κ.Ε.ΔΗ.Σ. 

είναι προσωρινή.  Στις  προσθέσεις του Δήμου είναι και θα περάσει και 

από Δημοτικά Συμβούλια και τα λοιπά, να γίνει  μια περίφραξη 

καλαίσθητη, μια περίφραξη την οποία ζητούν οι  γονείς  των παιδιών 

του Δημοτικού Σχολείου για την ασφάλειά τους.   
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 Αυτή, επαναλαμβάνω, είναι προσωρινή.  Στις  προθέσεις του 

Δήμου, της δημοτικής αρχής είναι να κάνει  κάτι  καλό, καλαίσθητο το 

οποίο θα ανταποκρίνεται και στον χώρο.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κοιτάξτε,  να συμπληρώσω σε αυτά που είπε ο Αντιδήμαρχος.  Στις  

προθέσεις μας είναι να γίνει  κάτι  καλό στο Κεντρικό Πάρκο.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτεις  σε παρακαλώ κ.  Γιαννακίδη.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα προηγηθεί,  φυσικά, αρχιτεκτονικός διαγωνισμός.  Έχουμε 

συνεννοηθεί με τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων για να γίνει  αρχιτεκτονικός 

διαγωνισμός για την πλατεία της Δημοτικής Αγοράς,  ας την πούμε 

έτσι,  για το Κεντρικό Πάρκο, για την πλατεία Ελευθερίας.   

Ήδη για την πλατεία της Δημοτικής Αγοράς είναι έτοιμος,  

νομίζω βγήκε στον αέρα, βγήκε στον αέρα ο αρχιτεκτονικός 

διαγωνισμός,  θα ακολουθήσει αρχιτεκτονικός διαγωνισμός και για το 

Κεντρικό Πάρκο.  

Η περίφραξη αυτή είναι απαίτηση και των δασκάλων του 1 ο υ  και 

του 7ο υ  Δημοτικού Σχολείου και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, 

διότι  σε εκείνον τον τεράστιο χώρο, εάν έχετε δει ,  έχουμε τοποθετήσει 

πριν από ενάμιση χρόνο, έχουμε τοποθετήσει δυο εστίες,  κάποια 

όργανα παιδικής χαράς,  είναι εκεί  η πίστα σκέιτμπορντ και τα λοιπά. 

Παίζουν τα παιδιά ποδόσφαιρο,  φεύγει  η μπάλα, πάει  στον δρόμο και ο 

ίδιος ο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων ζητάει να μπει περίφραξη.  
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Πέρα από την ασφάλεια των παιδιών προστατεύουμε τον χώρο 

και από το πάρκινγκ των αυτοκινήτων. Παρόλο που βάλαμε κάποια πι ,  

παρόλο που βάλαμε χώματα και τα λοιπά, σας λέω ότι  τα παραβιάζουν 

όλα. Μπαίνουν και πάλι.   

Η περίφραξη είναι προσωρινή μέχρι να μπορέσουμε να κάνουμε 

κάτι  πιο όμορφο. Κάτι πιο καλαίσθητο.  Και αυτό θα  το δούμε και με 

τον διαγωνισμό που θα βγει ,  τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό. Έτσι έχει  

το πράγμα.  

Να είστε βέβαιοι  οι  θα αντιδράσει και ο Σύλλογος Γονέων και 

Κηδεμόνων και οι  δάσκαλοι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δευτερολογία.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Ναι,  πολύ γρήγορα. Δεν είναι έ τσι γιατί  κάθομαι ακριβώς απέναντι .  

Δεν είναι καθόλου έτσι.  Μια χαρά έκαναν την δουλειά τους τα 

σαμαράκια και δεν έμπαινε κανένα αυτοκίνητο.  Τα αυτοκίνητα 

μπαίνουν από αλλού και εκεί  μπορούσατε να τον περιφράξετε τον 

χώρο.  

 Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Στο προηγούμενο θέμα, στην 

Χατζηπανταζή 24 το απορρίψατε γιατί  υπάρχει  πεζοδρόμιο.  Και σε 

εκείνο το σημείο υπάρχει πεζοδρόμιο που βάλατε τώρα περίφραξη. 

Γιατί  στην μια περίπτωση απορρίπτετε το αίτημα και στην άλλη βάζετε 

περίφραξη;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Παίζουν τα παιδιά ποδόσφαιρο κ.  Γιαννακίδη.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  
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Πολύ μακριά παίζουν τα παιδιά ποδόσφαιρο κ.  Δήμαρχε.  Πώς; Αφού 

απέναντι  κάθομαι τώρα.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μα το Χατζηπανταζή είναι ένα μικρό παρκάκι.  Εκεί είναι ένα 

ολόκληρο…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Η Χατζηπανταζή, τώρα δεν θέλω να πω, το θέλει  ιδιώτης.  Τώρα να μην 

επεκταθούμε.  Το θέλει  ιδιώτης.  Το ζητούσε ιδιώτης και νομίζω ένας 

ιδιώτης δεν μπορεί να λέει  στον Δήμο ότι  κάνε την περίφραξη για να 

περιφράξει το οικόπεδό του.  Ενώ στην Σιδηροκάστρου εκεί  στο 

παρκάκι που παίζουν,  πάλι το ίδιο που είναι μια πλατεία,  μια αλάνα 

που παίζουν τα παιδιά,  εκεί  θα γίνει  ξύλινη.  Νομίζω ότι  μέσα η 

εισήγηση το έχει .   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

 Γιατί  δεν βάλατε και εδώ μια ξύλινη να είναι κάτι  όμορφο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι προσωρινή.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Λες και θα βάλουμε κότες εκεί  και όχι  παιδί .  Και πέρυσι κάνατε.  Ένα 

κοτέτσι κάνατε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώθηκε το θέμα.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 Το έχουμε πει  ότι  αυτό το έκανε  η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. Η τεχνική υπηρεσία θα 

κάνει  κάτι  περικαλλές και καλαίσθητο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Το θέμα ολοκληρώθηκε και μπαίνει  σε ψηφοφορία.  Ναι,  όπως η 

εισήγηση. Ναι,  ναι,  ναι .  Όχι σαφέστατα ο κ.  Γιαννακίδης.  Όχι η κυρία 

Γεωργούλα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι και από εμάς διότι  το έργο έγινε και μετά …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι και από την παράταξη του κ.  Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως,  έτσι όπως το είπατε.  Ναι ο κ.  Γκότσης,  ναι ο γραμματέας,  ναι 

και ο Πρόεδρος.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 872/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη κύριοι ,  επανέρχομαι στο προηγούμενο θέμα. Το 17.  Στο β,  

«Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο ΟΠ 703  στην περιοχή Αγίων 

Αναργύρων», ο κ.  Γάτσιος με την κυρία ή μόνος τους;  Κ αι  η κυρία 

Δρίγκα  μειοψήφησαν.  
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Υπόψη: η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει  την απόρριψη ως μη 

σύννομου του αιτήματος τροποποίησης,  αφού αφενός δεν δικαιολογείται 

από καμία κοινή πολεοδομική ανάγκη και αφετέρου έχει  ως συνέπεια 

την κατάργηση του προκηπίου που δεν πρέπει  γ ια καμία αιτία 

εξυπηρέτησης μεμονωμένων συμφερόντων να μειώνονται.   

Το  Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τις  διατάξεις του άρθρου 

70, 1Α ,  3Ι ,  3852/2010 αποφασίζει  κατά πλειοψηφία ως μη σύννομο το 

αίτημα και μειοψήφησαν η κυρία Δρίγκα και ο κ .  Γάτσιος.   

 

Προς αποκατάσταση της αλήθειας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η ψήφος μας θα προσαρμοστεί  με βάση αυτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επειδή είναι και άλλα δεν μας είπε ο κ.  Γάτσιος ότι  για την περιοχή 

Αγίων Αναργύρων. Ωραία να καταγραφεί στο 17 Β, …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι,  στα άλλα ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι.  Στο Α και Γ,  ναι.  Εντάξει;  Σημειώθηκε; Ωραία.  Μισό λεπτάκι,  

προς αποκατάσταση της αλήθειας οφείλαμε να είμαστε σωστοί.   

 Πάμε στο εικοστό.   

 

ΘΕΜΑ 20ο  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 17 Η Σ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014  

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής των 

έργων:  

α) Συντηρήσεις δρόμων Τ.Κ. Άνω Βροντούς και  

β) Μελέτη –  κατασκευή –  χρηματοδότηση και παραχώρηση  

εκμετάλλευσης υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων στο Ο.Π. 181.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής των 

έργων:  

α) Συντηρήσεις δρόμων Τ.Κ. Άνω Βροντούς  

Εγκρίνεται βάσει του 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: 873/2014)  

…………………  

 

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής των 

έργων:  

β) Μελέτη –  κατασκευή –  χρηματοδότηση και παραχώρηση  

εκμετάλλευσης υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων στο Ο. Π. 181.  
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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: 874/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο εικοστό πρώτο. Να ζητήσω παρά ταση δέκα λεπτά πιθανόν 

και πιο λίγο.   

 

ΘΕΜΑ 21ο  

Διαγραφή οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους.  

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε;  Στο εικοστό πρώτο;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εδώ στο  εικοστό πρώτο μου κάνει  εντύπωση, πως συμβαίνει  …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Επειδή η υπηρεσία αυτά τα προσέχει  πάρα πολύ, είναι υποχρεωμένοι οι  

καταστηματάρχες να έρχονται με τους λογιστές τους γι΄ αυτό το 
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συγκεκριμένο αναφερόμενος στον νόμο φόρο ή τέλος και όταν 

προκύπτει  με δεδομένα από την Εφορία,  γιατί  εμείς  ελέγχουμε από την 

Εφορία,  δεν δεχόμαστε έτσι άκριτα αυτά που μας φέρνει  ο κάθε 

πολίτης ή ο κάθε καταστηματάρχης,  ελέγχουμε από την Εφορία πώς 

έχουν τα πράγματα και μόνο όταν τεκμηριωμένα από την Εφορία είναι 

έτσι τα διορθώνουμε.  Με πολύ προσοχή γίνονται αυτά.  Πάρα πολύ 

προσοχή.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αιτιολογήστε μου τότε με ποιο τρόπο, τόση χαλαρότητα γίνεται η 

βεβαίωση και έρχεστε μετά από τόσα χρόνια; Πώς έγινε η βεβαίωση 

δηλαδή; Δεν είδαν ότι  το κατάστημα δεν λειτου ργούσε; Με ποια 

δεδομένα;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Λέω ότι  είναι υποχρεωμένοι κανονικά τα καταστήματα από τον νόμο 

να έρχονται οι  ίδιοι .  Πολλές φορές δεν  έρχονται οι  ίδιοι ,  παίρνουμε 

τα στοιχεία από εκεί  που τα παίρνουμε και έρχονται διευκρινιστικά,  

γιατί  πολλές φορές έχουν διάφορες εργασίες με το ίδιο Α.Φ.Μ.,  

έρχονται διευκρινιστικά και μας λένε ότι  ξέρεις  εκεί  έκλεισα ή έκανα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Από που τα πήραμε τα στοιχεία;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εμείς από την Εφορία τα παίρνουμε τα στοιχεία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου )  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Πολλές φορές μας δηλώνουν λάθος στοιχεία οι  λογιστές τους.  Αυτό 

σας εξηγώ. Έρχονται και δηλώνουν λάθος στοιχεία και εκ των υστέρων 
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διορθώνονται.  Ελάτε.  Εγώ στην διάθεσή σας.  Νομίζω ότι  όλα αυτά 

λίγο ως πολύ όλοι τα βλέπετε και η υπηρεσία είν αι στην διάθεσή σας.  

Υπάρχει άψογη διαδικασία.  Δεν υπάρχει περίπτωση να έχει  γίνει  κάτι  

διαφορετικό.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν υπάρχει,   η υπηρεσία κάνει  τα νόμιμα. Δεν 

μπορεί να παρέμβει κανείς .  Και σας λέω, επειδή αυτή η διαδικασία στο 

παρελθόν,  για την οποία κάποιοι  θα λογοδοτήσουν για το παρελθόν 

στις  αρχές που πρέπει να λογοδοτήσουν,  εμείς  από το ΄11 και μετά τα 

βάλαμε όλα αυτά στην σειρά και όπου προέκυψαν κάποια ζητήματα 

διορθώνονται.   

 Είναι στην δ ιάθεσή σας η υπηρεσία να απαντήσει για το κάθε τι .  

Με πολύ προσοχή τα κάνουμε.  Να είστε σίγουροι γι΄ αυτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλο; Κάποια ερώτηση άλλη;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Είμαι στην διάθεσή σας να δείτε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπαίνει  σε ψηφοφορία το θέμα.   Ναι,  ναι,  ο κ.  Δούκας ναι,  ναι.  Κύριε 

Γάτσιο; Ναι.  Κύριε Χρυσανθίδη; Ναι.  Ο κ.  Φωτιάδης;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ναι,  με αυτές τις  επιφυλάξεις.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Η κυρία Ιλανίδου. Ναι με κάθε επιφύλαξη. Ο κ.  Γκότσης ναι,  ο 

γραμματέας ναι και ο Πρόεδρος ναι.   
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Διαγραφή οφειλετών από χρηματικούς καταλόγους κ.  Μαραγκού 

Ιωάννη  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 875/2014)  

…………………  

 

Ομοίως κ.  Νεαντζίδη  Ιωάννη.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 876/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό δεύτερο.  

 

ΘΕΜΑ 22ο  

Επιστροφή  χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα.  

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα  

 στους κ.  κ.  Καραβάσσου Φωτεινή κλπ.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτού νται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 877/2014)  

…………………  

 

Ομοίως στους κ.κ.  Κουτσουμαράκη Νικόλαο και λοιπούς.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούντα ι για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 878/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα εικοστό τρίτο.   

 

ΘΕΜΑ 23ο  
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Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας:  

α) του κ.  Δημάρχου κατά τους μήνες Νοέμβριο και  

Δεκέμβριο 2014,  

β) του αντιδημάρχου κ.  Γρηγοριάδη Παναγιώτη κατά το μήνα  

Δεκέμβριο 2014 και  

γ) της αντιδημάρχου κ.  Μπιτζίδου Σοφίας κατά τους μήνες  

Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2014.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μια ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Εδώ έχει  μια κίνηση ο Δήμαρχος στην Ξάνθη. Δεν περιγράφεται το 

αντικείμενο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  απαντήστε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Και επίσης ήθελα να θέσω ένα θέμα. Έρχονται κινήσεις,  κύριε 

Πρόεδρε στο παρελθόν τηρούσαμε μια άλλη διαδικασία.  Εγκρίναμε και 

ύστερα έρχονταν τα τιμολόγια.  Τώρα φτάσαμε αλλού νομίζω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν φτάσαμε αλλού. Εγκρίνουμε κινήσεις και μετά…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Δηλαδή εγκρίναμε για την Ξάνθη; Όχι.  Εγκρίναμε για το Βελιγράδι;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ο κύριος Δήμαρχος μόνο…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Συγνώμη ξανά ρωτάω.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Σας απαντώ. Ο κ.  Δήμαρχος μόνο έχει  δικαίωμα να μετακινηθεί και να 

έρθει  εκ των υστέρων το ζήτημα της μετακίνησής του.  Μόνο με τον κ.  

Δήμαρχο συμβαίνει  αυτό.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Στην πρώτη συνεδρίαση. Εδώ όμως έχουμε κινήσεις του Νοέμβρη, 

γιατί  είχαμε συμβούλιο και 3 Δεκέμβρη και έχει  μετακινήσεις που 

έγιναν τον Νοέμβρη. Γι΄ αυτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εκ του νόμου έχει  το δικαίωμα ο κ.  Δήμαρχος,  όπως ανέφερε…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εάν είναι κάτι  παράνομο θα κοπεί και από την Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση. Αλλά εάν περιμένει  ο κάθε Δήμαρχος να γίνει  πρώτα  

Δημοτικό Συμβούλιο για να πάει κάπου, δεν θα πάει ποτέ και δεν 

νομίζω ότι  αξίζει  να συζητάμε τώρα.  

 Στην ανάγκη ο Δήμαρχος θα κινείται και όποιος νομίζει  ότι  

υπάρχει  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Με ρωτήσατε και σας είπα όχι  ποτέ;  Όποτε θέλετε.  Με ρωτήσατε ποτέ 

κάτι  και σας είπα όχι ,  αρνήθηκα; Ρωτήσατε ποτέ και αρνήθηκα; Ότι 

θέλετε θα σας απαντήσω κα ι μάλιστα ειλικρινά χαίρομαι πολύ όταν 

δέχομαι ερωτήσεις.   Ρωτήστε ότι  θέλετε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ο σκοπός της επίσκεψής σας στην Ξάνθη.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Στην Ξάνθη. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε τρεις  φορείς,  η εταιρεία,  

εμείς ,  ο Σύλλογος Ξενοδόχων και ο Σύλλογος Μουσικοί Ορίζοντες 

θέσανε ένα αίτημα. Ένα αίτημα προκειμένου να τοποθετηθεί μια 

αναμνηστική πλάκα, μια πλάκα που να υπενθυμίζει  ότι  εδώ 

απαγχονίστηκε στις  Σέρρες ένας Σεΐχης,  ο Μπεντρεντίν.    

Ζητούν επίσης να γίνει  και μια ημερίδα.  Αυτό είναι το αίτημά τους.  Το 

πήγα στο Υπουργείο Εξωτερικών, διότι  προηγουμένως επικοινωνήσαμε 

με το Υπουργείο Εξωτερικών, τους είπαμε ότι  αυτό συμβαίνει  και 

θέλουμε να σας ρωτήσουμε να μας πείτε την άποψή σας και μας 

παρέπεμψαν στην Ξάνθη. Υπάρχει ένα γραφείο,  ένα τμήμα του 

Υπουργείου Εξωτερικών που ασχολείται με αυτές τις  υποθέσεις.  Ένα 

παράρτημα.  

 Καταθέσαμε το έγγραφό μας,  πήγαμε όλα τα χαρτιά,  καταθέσαμε 

και ένα έγγραφο και είπαμε ότι  θέλουμε την άποψή σας πάνω σε αυτό,  

διότι  εμείς  κινούμαστε στο εξής πλαίσιο.  Δεν θέλουμε να γίνει  τί ποτα 

εθνικά επιζήμιο,  αντιθέτως το κάθε ιστορικό γεγονός θέλουμε να το 

αξιοποιήσουμε προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και περιμένουμε 

την απάντηση από το Υπουργείο Εξωτερικών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτός ήταν ο λόγος της μετακίνησης.   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ελληνική υπηρεσία.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ελληνική υπηρεσία ασφαλώς.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Γνωρίζετε γιατί  το λέω αυτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είπαμε τον λόγο,  τελειώσαμε.  Τελειώσαμε.  Μην συνεχίζετε άλλο την 

συζήτηση. Εκτός θέματος.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Υπουργείο Εξωτερικών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εξήγησε τον λόγο ο κ.  Δήμαρχος.  Πά με παρακάτω. Το θέμα μπαίνει  σε 

ψηφοφορία.  Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ζητήσαμε διευκρινήσεις,  δεν υπάρχει θέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ.  Δημάρχου από 26 έως 28 

Νοεμβρίου 2014  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτού νται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 879/2014)  

…………………  
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Ομοίως του κ.  Δημάρχου στις 5 -12-14 και του κ.  Γρηγοριάδη 

Παναγιώτη Αντιδημάρχου και του κ.  Δημάρχου από 9  έως 10 

Δεκεμβρίου  

Εγκρίνεται βάσει του 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: 880/2014)  

…………………  

 

Ομοίως της Αντιδημάρχου κα. Μπιτζίδου  Σοφίας από τις 15 έως 17 

Δεκεμβρίου 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: 881/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό τέταρτο.   

 

ΘΕΜΑ 24ο  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 17 Η Σ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014  

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας:  

α) του κ.  Δημάρχου,  

β) του αντιδημάρχου κ.  Γρηγοριάδη Παναγιώτη,  

γ) της αντιδημάρχου κ.  Αγιαννίδου Σταυρούλας,   

δ) της αντιδημάρχου κ.  Μπιτζίδου Σοφίας και  

ε) του εντεταλμένου Δημ. Συμβούλου κ.  Καρπουχτσή Κων/νου  

κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2014.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

 

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του  

κ. Δημάρχου από 26 -28 Νοεμβρίου 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: 882/2014)  

…………………  

 

Ομοίως του Αντιδημάρχου κ.  Γρηγοριάδη Παναγιώτη στις 12 και 28 

Νοεμβρίου 2014  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 17 Η Σ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 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: 883/2014)  

…………………  

 

Ομοίως του κ.  Γρηγοριάδη Παναγιώτη στις  

Εγκρίνεται βάσει του 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: 884/2014)  

…………………  

 

Ομοίως της κ.  Αγιαννίδου Σταυρούλας Αντιδημάρχου στις 22 έως 

25 Νοεμβρίου 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: 885/2014)  

…………………  

 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 17 Η Σ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014  

Ομοίως της Αντιδημάρχου κ.  Μπιτζίδου Σ οφίας στις 13 -11-2014  

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: 886/2014)  

…………………  

 

Ομοίως του εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου κ.  Καρπουχτσή  

Εγκρίνεται βάσει του 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: 887/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό πέμπτο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 25ο  

Έγκριση καταβολής αποζημίωσης σε πρώην δημοτική  

υπάλληλο λόγω συνταξιοδότησης.  

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 17 Η Σ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014  

Ομόφωνα ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 888/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό έκτο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 26ο  

Έγκριση έκδοσης άδειας λειτουργίας υπηρεσιών διαδικτύου  

στον κ.  Παυλίδη Στέφανο του Χριστόδουλου, στην Τ.Κ. Καλών 

Δένδρων.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγη ησυχία σας παρακαλώ, δεν τελείωσε το συμβούλιο.  Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 17 Η Σ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 889/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και πριν λήξει  το  Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώνω το σώμα, γιατί  

είμαστε αρκετοί εδώ, την Παρασκευή στις  15:00΄ η ώρα εδώ το 

μεσημέρι για τον απολογισμό - ισολογισμό οικονομικού έτους 2013 και 

τότε θα πούμε καλές γιορτές.   

 Λήξη της συνεδρίασης.   

 

ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

………………………… 

……………… 

 

 

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

συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε. 

 

844-2014: Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του νεοκλασικού κτηρίου επί της οδού Αθ. 

  Αργυρού 3, ιδιοκτησίας Π.Ε. .Κ.Μ. στο Δήμο Σερρών.  

  Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

845-2014: Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό των Θεοφανίων 2015. 

  Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος 

 

846-2014: Έγκριση προβολής της πόλης των Σερρών μέσω της ιστοσελίδας   

  www.urbotour.com και έγκριση σχετικής δαπάνης. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

847-2014: Σύσταση επιτροπών για την προσωρινή και οριστική παραλαβή των έργων: 

  α) Τσιμεντόστρωση - ασφαλτόστρωση και κατασκευή πεζοδρομίων στην  

  τοπική  κοινότητα Βαμβακιάς 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 17 Η Σ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014  

 

848-2014: Ομοίως του έργου:  Επισκευή – συντήρηση του 1ου Γυμνασίου Σερρών 

 

849-2014: Ομοίως του έργου:  Ανακατασκευή πεζοδρομίων σε τμήματα των οδών Γ.  

  Παπανδρέου,  Εφόρων και Σολωμού 

 

850-2014: Ομοίως του έργου:  Εξυγίανση αγροτικών δρόμων σύνδεσης αγροκτημάτων  

  Λευκώνα-Μητρουσίου (β' φάση) 

 

851-2014: Ομοίως του έργου:  Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Τ.Δ. Σκουτάρεως. 

 

852-2014: Ομοίως του έργου:   Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων ΤΚ Καλών Δένδρων  

 

853-2014: Ομοίως του έργου:  Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λευκώνα    

 

854-2014: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κ.  

  Μακεδονίας, ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. και Δήμου Σερρών για την εφαρμογή   

  ολοκληρωμένου προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στην   

  Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, για το έτος 2015. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

855-2014: Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσίας είσπραξης του ανταποδοτικού τέλους 

  στην ΔΕΥΑ Σερρών για την εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος  

  καταπολέμησης κουνουπιών στην περιοχή του Δήμου Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

856-2014: Σύσταση οργάνων διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, καθορισμός 

  χρόνου έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου και αριθμού των θέσεων 

  υδρονομέων, για το έτος 2015. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

857-2014: Έγκριση αναγκαιότητας συνδρομητικής υπηρεσίας ενημέρωσης Πολεοδομικής 

  και κατασκευαστικής Νομοθεσίας και ψήφιση σχετικής πίστωσης. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

858-2014: Έγκριση προμήθειας οργάνων μετρήσεων εξοπλισμού στα πλαίσια της πράξης 

  ¨Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις δημοσίων ανοικτών χώρων στον Δήμο Σερρών¨. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 17 Η Σ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014  

859-2014: Έγκριση κατάργησης παγίου τέλους τσιμενταυλάκων στην Τ.Κ. Χριστός  

25842  31-12-2014 

 

860-2014: Ομοίως στην Τ.Κ. Καλών Δένδρων  23840    31-12-2014 

 

861-2014: Επιλογή πιστωτικού ιδρύματος προς κατάθεση του χρηματικού υπολοίπου του 

  Δήμου Σερρών. 

  Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

862-2014: Λήψη εκ νέου απόφασης περί καθορισμού ενιαίου συντελεστή τέλους  

  ακίνητης περιουσίας.                                                   25664 31-12-2014 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

863-2014: Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 για 

  την αποδοχή χρηματοδότησης από τον ΟΠΑΠ και πληρωμή σχετικών  

  δαπανών.                                                                          25358  18-12-2014 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  

 

864-2014: Ομοίως για την ενίσχυση κωδικών εξόδων                           652   23-1-2015 

 

 ΠΡΑΚ:  Ενημέρωση και λήψη απόφασης για την λήξη εκκαθάρισης της Κ.Ε.Π.Σ.  

  Δήμου Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος 

 

866-2014: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας: 

  α) Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου ΔΕ Σερρών του Δήμου Σερρών 

   

866-2014:  β) Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου ΔΕ Σκουτάρεως του Δήμου 

  Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Δούκας Γ. 

 

867-2014: Παράταση της μελέτης με τίτλο: ¨Μεταγραφή της κυρωμένης Πράξης  

  Εφαρμογής Αλημπέκιοϊ της πόλεως Σερρών στο Εθνικό Κτηματολόγιο¨. 

  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

868-2014: Τροποποίηση: 

  α) εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο ΟΠ 91 του Δήμου Σερρών 

  

869-2014: Ομοίως ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Π. 703 στην περιοχή ¨Αγ. Αναργύρων¨  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 17 Η Σ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014  

  (Π.Ε. 5) του Δήμου Σερρών  

 

870-2014: Ομοίως ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Π. 858 στην περιοχή ¨Σιγής – Νέα  

  Κηφισιά¨ (Π.Ε.7) του Δήμου Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

871-2014: Τοποθέτηση περίφραξης στους κοινόχρηστους χώρους (παρκάκια) στην οδό 

  Σιδηροκάστρου & Χατζηπανταζή 24. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

872-2014: Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας κατασκευής περίφραξης από ελαφρύ  

  υλικό σε Δημοτικό χώρο (τμήμα Κεντρικού Πάρκου) με πρόσωπο στην οδό 

  Μπεκιάρη, από την Κ.Ε.ΔΗ.Σ. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

873-2014: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων: 

  α) Συντηρήσεις δρόμων Τ.Κ. Άνω Βροντούς  

 

874-2014: Ομοίως του έργου: Μελέτη – κατασκευή – χρηματοδότηση και παραχώρηση  

  εκμετάλλευσης υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων στο Ο.Π. 181. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

875-2014: Διαγραφή οφειλετών από χρηματικούς καταλόγους κ. Μαραγκού Ιωάννη  

 

876-2014: Ομοίως κ. Νεαντζίδη Ιωάννη. 

 

877-2014: Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα στους κ. κ. 

Καραβάσσου Φωτεινή κλπ.  

 

878-2014: Ομοίως στους κ.κ. Κουτσουμαράκη Νικόλαο και λοιπούς.  

 

879-2014: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου από 26 έως 28 Νοεμβρίου 

2014 

 

880-2014: Ομοίως του κ. Δημάρχου στις 5-12-14 και του κ. Γρηγοριάδη Παναγιώτη 

Αντιδημάρχου και του κ. Δημάρχου από 9 έως 10 Δεκεμβρίου 

 

881-2014: Ομοίως της Αντιδημάρχου κα. Μπιτζίδου Σοφίας από τις 15 έως 17 

Δεκεμβρίου 2014 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 17 Η Σ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014  

 

882-2014: Ομοίως του εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου κ. Καρπουχτσή  

 

883-2014: Ομοίως της Αντιδημάρχου κ. Μπιτζίδου Σοφίας στις 13-11-2014 

 

884-2014: Ομοίως της κ. Αγιαννίδου Σταυρούλας Αντιδημάρχου στις 22 έως 25 

Νοεμβρίου 2014 

 

885-2014: Ομοίως του κ. Γρηγοριάδη Παναγιώτη στις  

 

886-2014: Ομοίως του Αντιδημάρχου κ. Γρηγοριάδη Παναγιώτη στις 12 και 28 

Νοεμβρίου 2014 

 

887-2014: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου από 26-28 

Νοεμβρίου 2014 

 

888-2014: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης σε πρώην δημοτική υπάλληλο λόγω  

  συνταξιοδότησης. 

  Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

889-2014: Έγκριση έκδοσης άδειας λειτουργίας υπηρεσιών διαδικτύου στον κ. Παυλίδη 

  Στέφανο του Χριστόδουλου, στην Τ.Κ. Καλών Δένδρων. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

890-2014: Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους ΄14. Προμήθειες 

λαμπτήρων ανά Δημοτική Ενότητα. Ψήφιση πιστώσεων ανά κωδικό εξόδων 

και επιλογή του τρόπου ανάθεσης.  

 

……………………….. 

………………. 

 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 17 Η Σ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  

 

 

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 Ηλίας        ……………….  

 

Αραµπατζής Θεόδωρος       ……………….  

 

Γαλάνης Στέργιος        ……………….  

 

Γάτσιος Αθανάσιος        ……………….  

 

Γάτσιος Ιωάννης        ……………….  
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Γεωργούλα Σουλτάνα       ……………….  

 

Γιαννακίδης ∆ηµήτριος       ……………….  

 

Γκότσης Ηλίας         ……………….  

 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης       ……………….  

 

Γρηγοριάδης Χρήστος       ……………….  

 

∆ούκας Γεώργιος        ……………….  

 

∆ρίγκα Χρυσούλα        ……………….  

 

Ηλιοπούλου Σταλακτή       ……………….  

 

Καδής Γεώργιος        ……………….  

 

Καλώτα Παναγιώτα        ……………….  

 

Καρπουχτσής Κωνσταντίνος      ……………….  

 

Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος                               ……………….  

 

Μεγαλοµύστακας Αναστάσιος      ……………….  
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Μερετούδης ∆ηµήτριος       ……………….  

 

Μηλίδης Θεόδωρος        ……………….  

 

Μοσχολιός Ζωγράφος       ……………….  

 

Μυστακίδης Παύλος        ……………….  

 

Σούζας Ζαχαρίας        ……………….  

 

Στεργίου Νικόλαος        ……………….

      

Τερζής Βασίλειος        ……………….  

 

Τσαλίκογλου ∆ηµήτριος       ……………….  

 

Φωτιάδης Στέφανος        ……………….  

 

Χαρίτος Χρήστος        ……………….  

 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος       ……………….  

 

Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης      ……………….  

 

Χράπας Παντελής        ……………….  

 


