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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2015 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήµερα την 15η του µηνός 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ του έτους 2015, ηµέρα της εβδοµάδος ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 

21:30 συνεδρίασε το Δηµοτικό Συµβούλιο Σερρών, σε ειδική συνεδρίαση, 

ύστερα από την αριθµ. 3/12-01-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του 

Δηµοτικού Συµβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δηµοτικούς 

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 Διοίκησης - 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 Δηµοτικών Συµβούλων, παρόντες ήταν 35, δηλαδή: 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

 

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος ΔΣ) 

Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.) 

Θεοχάρης Μιχαήλ (Γραµµατέας Δ.Σ.) 

Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα 

Αναστασιάδης Αντώνης 

Αναστασιάδης Ηλίας 

Αραµπατζής Θεόδωρος  

Γαλάνης Στέργιος 

Γάτσιος Ιωάννης 

Γεωργούλα Σουλτάνα 

Γιαννακίδης Δηµήτριος 

Γκότσης Ηλίας  

Γρηγοριάδης Παναγιώτης  

Γρηγοριάδης Χρήστος  

Δούκας Γεώργιος  

Δρίγκα Χρυσούλα  

Ηλιοπούλου Σταλακτή 
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Καδής Γεώργιος 

Καλώτα Παναγιώτα 

Καρπουχτσής Κωνσταντίνος 

Καρύδας Νικόλαος 

Μερετούδης Δηµήτριος 

Μοσχολιός Ζωγράφος  

Μπιτζίδου -Σαρακενίδου Σοφία 

Μυστακίδης Παύλος 

Ραµπότας Ευθύµιος 

Στεργίου Νικόλαος 

Τερζής Βασίλειος  

Τσαλίκογλου Δηµήτριος 

Φωτιάδης Στέφανος  

Χαρίτος Χρήστος  

Χασαπίδης Κωνσταντίνος 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης  

Χράπας Παντελής 

Χρυσανθίδης Βασίλειος  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

 

Γάτσιος Αθανάσιος 

Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος 

Μεγαλοµύστακας Αναστάσιος 

Μηλίδης Θεόδωρος 

Σούζας Ζαχαρίας. 

 

Οι Πρόεδροι των Συµβουλίων των Τοπικών και Δηµοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν 

σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρών δεν 

ήταν κανείς. 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., µετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του 

Δηµοτικού Συµβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήµαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, 

που κλήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. 

 

 Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.: 
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- Στεργίου Νικόλαος αποχώρησε λίγο πριν την έναρξη της συζήτησης των εκτός 

ημερήσιας διάταξης θεμάτων και επανήλθε κατά την διάρκεια της συζήτησης του 6ου 

θέματος της ημερήσιας διάταξης 

-Αναστασιάδης Αντώνης αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του 8ου θέματος της 

ημερήσιας διάταξης  

-Χατζημαργαρίτης Μαργαρίδης αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του 9ου θέματος της 

ημερήσιας διάταξης  

 

……………………………..……….. 

……………………..….. 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου 

Σερρών και της ΔΕΥΑ Σερρών για την εκτέλεση έργων πολιτικής 

προστασίας και ορισμός μελών της επιτροπής παρακολούθησης αυτής. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για την επιτροπή καθορισμού 

τιμήματος εκποιούμενων δημοτικών και κοινοτικών ακινήτων της παρ. 

5 του άρθρου 186 του Ν. 3463/2006. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 3ο: Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τον έλεγχο της αυθαίρετης 

βόσκησης. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 4ο: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής μικρών έργων των οποίων η δαπάνη 

δεν υπερβαίνει τα 5.869,41 €, έτους 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις 

της παρ. 2 του άρθρου 15 του Π.Δ. 171/1987 όπως τροποποιήθηκε με 

το Π.Δ. 229/1999. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 5ο: Ορισμός μέλους για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων 

  πρ/σμού άνω των 5.869,41 €, έτους 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις 
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  του άρθρου 16 του Π. . 171/1987 όπως τροποποιήθηκε με το Π. . 

  229/1999.  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.  

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση της υπ' αριθμ. 195/2014 απόφασης του .Σ. της ¨Κ.Ε.ΔΗ.Σ.¨ 

  με θέμα: ¨Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2014¨. 

  Εισηγητής: Ο πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. κ. Ραμπότας Ε. 

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση της υπ' αριθμ. 53/2014 απόφασης του .Σ. της ΔΗ.Κ.Ε. 

  ¨ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.¨ με θέμα: ¨Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2014¨. 

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

ΘΕΜΑ 8ο: Γνωμοδότηση για τον καθορισμό των οριογραμμών τμήματος του 

  ρέματος Αγίων Αναργύρων.  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.  

 

ΘΕΜΑ  9ο: Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών ¨Αποκομιδή απορριμμάτων Δ.Ε. 

Κ. Μητρουσίου του Δήμου Σερρών έτους 2015¨. 

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

 

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση του νέου κοινοτικού 

καταστήματος Κάτω Ορεινής Σερρών στον Όμιλο ΟΥΝΕΣΚΟ Σερρών. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ  11ο: Έγκριση παραχώρησης δημοτικών εκτάσεων για την κατασκευή του 

έργου: ¨Διευθέτηση χειμάρρου Καμενικίων Π.Ε. Σερρών. 

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης/υλοποίησης της πράξης: 

¨Προώθηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς των Βλάχων στις περιοχές 

των Σερρών και Konce¨. 

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

 

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου: ¨Επέκταση δικτύου 

πεζοδρόμων πόλης Σερρών έτους 2015¨. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: ¨Κατασκευή 

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

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 
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ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής των 

έργων: 

α) Συντηρήσεις οδικού δικτύου Δήμου Σερρών για το έτος 2012, 

β) Συντήρηση σχολικών μονάδων της Κοινότητας Ορεινής και 

γ) Εφαρμογή σχεδίου πόλεως στην περιοχή πράξης εφαρμογής  

Εργατικών Κατοικιών. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου: 

¨Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις οδικών αξόνων Δήμου Σερρών¨. 

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του αντιΔημάρχου κ. Μυστακίδη 

Παύλου κατά το μήνα Δεκέμβριο 2014. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 

ΘΕΜΑ 1Ο : Ανατροπή και αποδέσμευση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης Δήμου  

  Σερρών οικονομικού έτους ΄14.  

 

ΘΕΜΑ 2Ο : Αποδοχή ένταξης του προγράμματος Πρόγραμμα Στέγασης και Επανένταξης 

  Αστέγων στον Δήμο Σερρών προϋπολογισμού 103.440 ευρώ στο πλαίσιο του 

  προγράμματος Στέγαση και Επανένταξη του Υπουργείου Εργασίας.  

 

ΘΕΜΑ 3Ο : Αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου Σερρών για την πρόληψη και  

  αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες. 

  Συλλογική απόφαση ένταξης 055.  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

 

……………………… 
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3Η     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα ξεκινήσουμε με κάποιες ανακοινώσεως Έχει ξεκινήσει το Δημοτικό 

Συμβούλιο,  καθίστε στις  θέσεις σας.   

 Αλλαγή ημέρας και ώρας σχετικά με την βράβευση της 

αρχαιολόγου της κυρίας Κατερίνας Περιστέρη.  

 Λόγω των εκλογών, θυμάστε,  είδαμε πάρει απόφαση στο 

Δημοτικό Συμβούλιο  να γίνει  στις  25/1.  Λόγω των εκλογών  το 

μεταφέρουμε μία εβδομάδα πιο μπροστά,  δηλαδή την Κυριακή στις  18 

Ιανουαρίου στην αίθουσα των Αστεριών στις  12 το μεσημέρι.  

 Θα παρακαλούσα όλο το σώμα, όλοι μας να είμαστε παρόντες,  

διότι  η κυρία Κατερίνα Περιστέρη  πραγματικά μας έκανε ως 

Σερραίους  να αισθανόμαστε  όμορφα  με τις  ανασκαφές της και τα 

ευρήματά της.   

 Όσοι από εσάς,  θα είναι μια μεγάλη τιμή  γι α την αρχαιολόγο,  

οπότε καλό  θα είναι να είμαι παρών με το Δημοτικό Συμβούλιο .   

 

 Μια δεύτερη ανακοίνωση.  

 Διά του Προέδρου  από τον δημοτικό μας συμβούλιο του κ.  

Αντώνη Αναστασιάδη με θέμα: Την μη παραχώρηση της αίθουσας των 

Αστεριών για την πραγματοποίηση  ημερίδας  ή συνεδρίου για την 

δράση του Τούρκου Σεΐχη Μπεντρεντίν.   

Και φυσικά θα σας διαβάσω, το έχετε όλοι μπροστά σας,  το 

κάναμε μια φωτοτυπία να το έχετε όλοι μπροστά σας,  αυτό το κείμενο.  
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 Κύριε Πρόεδρε,   

Παρακαλώ το αίτημα  των κυρίων Δημούδη Δημητρίου και της 

κυρίας Γεωργιάδου Σοφίας προέδρων των παραπάνω εταιρειών, δηλαδή 

της Μελέτης και Έρευνας Ιστορίας των Σερρών και Πολιτιστικής 

Εταιρείας Μουσικοί Ορίζοντες,  αυτό αναφέρει ,  εντάξει  υπάρχει  και ο 

Σύλλογος Ξενοδόχων, που εκπροσωπούν τους εαυτούς  τους και 

ελάχιστους ομοϊδεάτες τους,  να μην παραχωρηθεί η αίθουσα του 

κινηματογράφου Αστέρια για την πραγματοποίηση ημερίδας ή συνεδρίου 

για την δράση του Τούρκου Σεΐχη Μπε ντκρεντίν.   

Τον Σεΐχη Μπεντρεντίν τον κρέμασαν οι  Τούρκοι αντίπαλοι του το 

1416 μ.Χ .  στην πόλη των Σερρών, ενώ η πόλη των Σερρών ζούσε την 

βαρβαρότερη σκλαβιά στις 19 Σεπτεμβρίου του 1383 από τους Τούρκους 

και εξαφάνιζαν το ελληνικό γένος.   

Εμείς οι  απόγονοι αυτών,  των αδικοχαμένων προγόνων μας που 

με πολύ μόχθο και φτώχεια κτίσαμε το θ έατρο Αστέρια,   δεν μας 

επιτρέπεται να το παραχωρήσουμε  ούτε γ ια την διοργάνωση  έστω και 

μιας ημερίδας  στους Τούρκους μισέλληνες και στον Αμερικανό 

Χιθλορόι καθηγητή πανεπιστημίου δίνοντας την εντύπωση ότι  ακόμα 

είμαστε ραγιάδες.    

Κάποιοι που επιθυμούν να τιμήσουν  τον Τούρκο Σεΐχη  Μπεντρεντίν,  

τον ονόμασαν κοινωνικό επαναστάτη και σοσιαλιστή,  προφανώς για να 

πετύχουν τα αλλότρια σχέδιά τους.   

Ενώ ο Σεΐχης Μπεντρεντίν  επεδίωκε να γίνει  πασάς και αυτός 

ήταν ο λόγος,  η αιτ ία για την οποία τον κρέμασαν,  οφ είλουμε να σας 

ενημερώσουμε για την αγανάκτηση και άρνηση των Πολιτιστικών 

Συλλόγων του Νομού Σερρών, οι  οποίοι εξέδωσαν ανάλογο ψήφισμα με 
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το οποίο απορρίπτουν την πραγματοποίηση συνεδρίου ή ημερίδας προς 

τ ιμήν του Σεΐχη  Μεντρεντίν.   

Οι Σύλλογοι αυτοί ε ίναι Αδελφότητα Μικρασιατών των Σερρών ο 

Άγιος Πολύκαρπος,  η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θρακικών Σωματείων, 

Σύλλογος Ποντίων Νομού Σερρών Η Εύξεινος Λέσχη,  Ένωση Κυπρίων 

Σερρών, Λύκειο Ελληνίδων Σερρών, Σύλλογος Ε βριτών Νομού Σερρών, 

Θρακική Εστία Σερρών, Πανηπειρωτικός Σύλλογος Νομού Σερρών, 

Πολιτιστικός και Λαογραφικός Σύλλογος Ποντίων Επταμύλων, 

Λαογραφικός Όμιλος Βλάχων και Φίλων Λαϊλιάς Νομού Σερρών.  

Να σεβαστείτε  τα εκατομμύρια των αδικοχαμένων Ελλήνων που 

σφάχτηκαν και πουλήθηκαν στα σκλαβοπάζαρα της Ανατο λής και τα 

μικρά παιδιά που τα έκαναν Γενίτσαρους αυτοί οι  αιμοδιψείς Τούρκοι.   

Κάνω αναφορά μόνο στα γεγονότα της Σμύρνης τον Αύγουστο του 

1922, Εκτέλεση του Μητροπολίτη Χρυσοστόμου  Σμύρνης με τον πλέον 

μαρτυρικό και απάνθρωπο τρόπο, σφαγιασμό των 399 ιερ έων σε σύνολο 

ιερέων 459 μόνο στην περιοχή της Σμύρνης,  ο ιστορικός Σολωμίδης το 

αναφέρει  αυτό,  επίσης τον Δεσπότη Μοσχονησίων Αμβρόσιο τον 

πεταλώσανε ως άλογο,  τον Δεσπότη Κυδωνιών Γρηγόριο τον έθαψαν 

ζωντανό, τον Δεσπότη Ικονίου Ζήλων τον αποκεφάλισαν στ ην κεντρική 

πλατεία προς παραδειγματισμό, τον Αρχιτζικάκη τον σούβλισαν ως 

άλλος Αθανάσιος Διάκος.   

Από τις  2.000 εκκλησίες της Μικράς Ασίας άλλες κάηκαν,  άλλες 

έγιναν τζαμιά,  στάβλοι και αποθήκες.  Την ίδια τύχη είχαν 800 

εκκλησίες στην Θράκη και άλλες τόσες στον Πόντο.   

Όλα αυτά από την ιστορική πηγή του Σολωμίδη.   



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 15 Η Σ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015  

11 

Δεν είναι αυτά αρκετά για να σκεφτείτε  και ποτέ να μην 

διανοηθείτε  να δώσετε την αίθουσα των Αστεριών στους Τούρκους 

καθηγητές της προπαγάνδας κατά του Ελληνισμού;  

Αυτά και μόνο τα γεγονότα δεν  επαρκούν για να μην 

παραχωρήσετε την αίθουσα των Αστεριών του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών στις 

εταιρείες που επιθυμούν να διοργανώσουν συνέδριο ή ημερίδα στην 

μνήμη του Σεΐχη Μπεντρεντίν;   

Αισθάνομαι την ανάγκη να αναφερθώ στην ιστορία της πόλης των 

Σερρών για να υπενθυμίσω ή να κάνω γνωστή την ιστορία της πόλης 

των Σερρών σε κάποιους που την ξέχασαν ή την αγνοούν.   

 

Λοιπόν,  δεν θα διαβάσω παρακάτω, γιατί  αναφέρεται σε ιστορικά 

γεγονότα που αφορούν την πόλη των Σερρών βέβαια και υπάρχει 

συνημμένο ένα ψήφισμα διαμαρτυρίας των φορέων και των Συλλόγων 

του Νομού Σερρών προς αυτή την κατεύθυνση.  

Αυτή την ανακοίνωση από τον κ.  Αντώνη Αναστασιάδη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μισή κουβέντα να πω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  χωρίς να το πλατειάσουμε κύριε Αντώνη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κάνω γνωστό κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί μου δημοτικοί σύμβουλοι 

ότι  το προεδρείο του ΔΗΠΕΘΕ στεγάζεται,  φιλοξενείται στα Αστέρια,  

δεν είναι κτίριο δικό τους.  Το κτίριο είναι κτίσμα των Σερραίων 

πολιτών και αυτό εκφράζεται μόνο από το Δημοτικό Συμβούλιο .  Μόνο 

εμείς  μπορούμε να πάρουμε απόφαση να παραχωρήσουμε αυτή την 
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αίθουσα, διότι  είναι ιδιοκτησία δική μας,  όχι  αυτοί που εκπροσωπούν 

το ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . ,  το Δ.Σ. .  Αυτό να γίνει  γνωστό, κύριε Πρόεδρε.   

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και πάμε σε ανακοίνωση. Έχετε εσείς  μια ανακοίνωση  κύριε Δήμαρχε; 

Εάν υπάρχουν από τους …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί του κειμένου χωρίς κανένα σχόλιο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στην δεύτερη σελίδα κάτω λέει  ότι  σε κάποιους,  ο κ.  Αντώνης 

Αναστασιάδης,  σε κάποιους που την ξέχασαν ή την αγνοούν.  Νο μίζω 

ότι  αυτό απευθύνεται προς σε μας,  προς …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σε κάποιους.  Σας παρακαλώ χωρίς άλλο σχόλιο.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν χρειάζεται συζήτηση. Όταν έρθει  το θέμα….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το κείμενο δεν θίγει  προσωπικά κανέναν.  Κάποιοι  πιθανόν να 

ξεχάσανε την ιστορία,  δεν αναφέρεται όμως εδώ στο Δημοτικό 

Συμβούλιο .   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ αναφέρομαι γενικά.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Τελείωσε το θέμα. Ο Δήμαρχος έχει  τον λόγο για να μια ανακοίνωση 

και μετά ακολουθεί όποιος θέλει  να πάρει τον λ όγο για να ανακοινώσει 

κάτι ,  εάν έχει .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  σύμβουλοι καταρχήν χρόνια πολλά, 

καλή χρονιά,  υγεία,  ευτυχία σε όλους σας και ας ευχηθούμε οι  

δραματικές μειώσεις της πολιτείας προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση να 

σταματήσουνε εδώ και όχι  μόνο να σταματήσουν αλλά να δώσουν 

κάποια χρήματα, διότι  οι  χρηματοδοτήσεις του κράτους προς την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση έχουν μεγάλη σχέση με την καθημερινότητα των 

Δήμων.  

 Θα ήθελα να κάνω μια ανακοίνωση σχετικά με το θέμα του κ.  

Χασαπίδη, ο οποίος,  όπως γνωρίζετε,  απέχει  από τα καθήκοντα του 

Προέδρου  της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. μετά την καταγγελία κάποιας υπαλλήλου της 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ.  

 Όπως γνωρίζετε μετά την καταγγελία της υπαλλήλου της 

επιχείρησης ο κ.  Χασαπίδης με δική του απόφαση απέχει  από τα 

καθήκοντα του Προέδρου  της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. προκειμένου να διευκολύνει 

την όλη έρευνα της καταγγελίας.   

 Επίσης γνωρίζετε ότι  εγώ μόλις πήρα στα χέρια μου την έγγραφη 

καταγγελία και το DVD τα έστειλα στον Γενικό Γραμματέα της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης.   

 Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στις  18 

Νοεμβρίου του ΄14 έστειλε την έγγραφη καταγγελία και το DVD στον 

εισαγγελέα και ζητά,  όπως γράφει στο έγγραφό του και το διαβάζω, 

την συνδρομή του εισαγγελέα για την διαπίστωση των 

καταγγελλομένων και μάλιστα επί λέξει  σ το έγγραφό του ο Γενικός 
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Γραμματέας για το DVD λέει:  εάν και αποτελεί  το μοναδικό 

αποδεικτικό στοιχείο,  ωστόσο δεν προκύπτουν από το περιεχόμενό του 

με σαφήνεια –ευκρίνεια οι  ισχυρισμοί της καταγγέλλουσας.   

 Και συνεχίζει  ο Γενικός Γραμματέας ο κ.  Καρούτζο ς.  Επειδή 

κατά την άποψη της υπηρεσίας μας η τέλεση ή μη της πράξης της 

σεξουαλικής παρενόχλησης επαφίεται αποκλειστικά στην κρίση των 

δικαστηρίων, παρακαλούμε να έχουμε τις  απόψεις σας προκειμένου να 

προχωρήσουμε στην κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας -παραπομπή 

στο πειθαρχικό όργανο του άρθρου 234 του Ν3852/2014, η οποία είναι 

σε εξέλιξη και διερευνάται.   

 Δηλαδή ο Γενικός Γραμματέας είπε ότι  το θέμα της σεξουαλικής 

παρενόχλησης δεν είναι δικό μας θέμα, είναι θέμα δικό σας,  του 

δικαστηρίου και πρέπει να μας πείτε,  εσείς  πρέπει να αποφανθείτε και 

μάλιστα πήραν θέση και για το DVD και είπαν ότι  δεν προκύπτει  με 

σαφήνεια –ευκρίνεια οι  ισχυρισμοί της καταγγέλλουσας .   

 Η Εισαγγελία Σερρών στο έγγραφο αυτό του Γενικού Γραμματέα 

της Αποκεντρωμένης απαντά, αυτά τα  έγγραφα θα σας τα δώσω 

αμέσως τώρα, στους αρχηγούς των παρατάξεων, η Εισαγγελία λοιπόν 

Σερρών στο έγγραφο αυτό του Γενικού Γραμματέα της 

Αποκεντρωμένης απαντά με το έγγραφο του εισαγγελέα στις  

171272014 και λέει  ότι  η ποινική δικογραφία που σχηματίστηκε κατά 

του κυρίου Χασαπίδη, κατόπιν εγκλήσεως της Σιμοπούλου 

Παρθενώπης βρίσκεται στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης στον 

Πταισματοδίκη Σερρών.  

 Δηλαδή ο Εισαγγελέας λέει  ότι  η πειθαρχική διαδικασία δεν είναι 

θέμα δικό μας,  το δικό μας θέμα είναι το ποιν ικό και αυτό βρίσκεται 

σε εξέλιξη.   
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Μετά από αυτό το έγγραφο του Εισαγγελέα προς την 

Αποκεντρωμένη ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης ο κ.  

Καρούτζος,  στέλνει  νέο έγγραφο προς τον Εισαγγελέα με ημερομηνία 8 

Ιανουαρίου του ΄15,  τώρα πρόσφατα, προχθές το  πήραμε σύμφωνα με 

το οποίο ζητά από την Εισαγγελία Σερρών τα εξής επί  λέξει .  Για την 

σχηματισθείσα ποινική δικογραφία σε βάρος του Χαραπίδη που 

βρίσκεται στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης στο 

Πταισματοδίκη Σερρών, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τ ην 

έκβαση αυτής καθώς και να μας αποστείλετε την σχηματισθείσα 

δικογραφία προκειμένου να διερευνήσουμε την περίπτωση ύπαρξης 

πειθαρχικών ευθυνών στο πρόσωπο του ως άνω αιρετού και την 

περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 236 του νόμου που 

υπάρχει.   

Πρέπει να επισημάνω και να πω ότι  το Πειθαρχικό Συμβούλιο της 

Αποκεντρωμένης είθισται σε αυτές τις  περιπτώσεις να περιμένει  την 

απόφαση του δικαστηρίου και μετά να παίρνει  απόφαση για το θέμα 

και αυτό είναι το σωστό, διότι  φανταστείτε το Πειθαρχικό Συμβού λιο 

να τιμωρήσει έναν αιρετό πριν το δικαστήριο βγάλει την απόφασή του 

και εν συνεχεία,  εάν το δικαστήριο αθωώσει τον αιρετό,  τι  γίνεται;  Θα 

υπάρξει μια αδικία,  γι΄ αυτό είθισται το Πειθαρχικό Συμβούλιο της 

Αποκεντρωμένης,  διότι  πήγα και εγώ εκεί  και ενημε ρώθηκα, είθισται 

από την στιγμή που εκκρεμεί ποινική δίωξη να περιμένει  την απόφαση 

την δικαστική, η οποία δικαστική απόφαση όμως καθυστερεί.  Αυτά τα 

ξέρετε.   

Επειδή λοιπόν ο κ.  Χασαπίδης με την δίμηνη αποχή του έχει  

διευκολύνει την όλη διερεύνηση του θέμα τος,  επειδή είθισται το 

Πειθαρχικό Συμβούλιο να μην παίρνει  αποφάσεις για τέτοια θέματα 
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πριν εκδοθεί δικαστική απόφαση και επειδή η έκδοση δικαστικής 

απόφασης θα  καθυστερήσει,  γι΄ αυτούς τους λόγους θεωρώ δίκαιο την 

διακοπή της αποχής του κ.  Χασαπίδη από τα καθήκοντα του Προέδρου  

και την επάνοδό του στην Προεδρεία της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.  

Εάν η απόφαση του δικαστηρίου και του Πειθαρχικού 

Συμβουλίου,  όταν ανακοινωθούν,  είναι καταδικαστικές για τον κ.  

Χασαπίδη, τότε ο κ.  Χασαπίδη θα παραιτηθεί.   

Αυτά είχα να ανακοινώσω σχετικά με το θέμα αυτό.  Τα έγγραφα 

θα δοθούν στους αρχηγούς και φυσικά ήδη έχουν δοθεί  και μπορούν να 

τα πάρουν και όλοι οι  δημοτικοί σύμβουλοι και τα ΜΜΕ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν υπάρχουν από κάποιο συνάδελφο ανακοινώσεις;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις εφόσον απαντήσουμε στην επερώτηση την οποία είχε 

υποβάλλει . .  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για το θέμα αυτό κ.  Φωτιάδη; Ναι.  βεβαίως.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Γνωρίζω ότι  υπάρχει  μια,  ένα έγγραφο, πώς να το ονομάσουμε,  ό χι  

καταγγελία,  ένα ψήφισμα εάν κρίνω από το περιεχόμενο από τους 

εργαζομένους στην Δ.Ε.Υ.Α. και συλλογική υπογραφών, 78 από το 

σύνολο των 85 και ήθελα να ρωτήσω τον Δήμαρχο, τι  θα κάνει  σχετικά 
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με αυτό το αίτημα των εργαζομένων; Διότι  φαίνεται,  σας είπα,  α πό τον 

αριθμό των συλλεγόντων  υπογραφών ότι  υπάρχει  ένα ζήτημα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Την απόφασή μου την πολιτική εγώ την έχω ήδη ανακοινώσει και ο κ.  

Χασαπίδης θα αρχίσει  να ασκεί τα καθήκοντά του από την Δευτέρα.  

 Όσον αφορά τις  υπογραφές των εργαζομένων, οι  υπογ ραφές των 

εργαζομένων εάν προσέξετε,  εάν διαβάσετε το κείμενο,  δεν το έχω 

μπροστά μου, όποιος το έχει  μπορεί να το διαβάσει,  λέει  ότι  κείμενο 

αυτό γιατί  ο κ.  Χασαπίδης,  ενώ απέχει  από τα καθήκοντά του πηγαίνει  

στην Δ.Ε.Υ.Α.Σ..  Αυτό λέει .  Και ανακατεύεται δ ήθεν με τις  υποθέσεις 

της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. Δεν λέει  τίποτα άλλο.  Εάν το διαβάσουμε αυτό λέει  το 

κείμενο.   

 Τέλος πάντων, αφού λένε αυτά που λένε,  τα οποία μάλιστα, τέλος 

πάντων δεν τα διαβάζω γιατί  δεν ξέρω τι  μπορεί να κάνει  ο κ.  

Χασαπίδης πάνω σε αυτά, δεν θα  ήθελα να το κάνει .   

 «Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι να επικρατεί  αναστάτωση στους 

κόλπους των εργαζομένων. Μάλιστα και ο ίδιος ο Πρόεδρος της 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ο κ.  Κωνσταντίνος Χασαπίδης αναγνωρίζοντας την 

έκρυθμη κατάσταση γνωστοποίησε στην επιχείρηση ότι  έχει  κώλυμα 

για την άσκηση των καθηκόντων του.   

 Επειδή παρά ταύτα ο Κωνσταντίνος Χασαπίδης έχει  καθημερινή 

παρουσία στην υπηρεσία,  ασκώντας δε όλες τις  αρμοδιότητες που 

προϊδεάζουν στην ιδιότητα και στα καθήκοντα του Προέδρου, επειδή 

διαταράσσεται η εύρυθμη λε ιτουργία της επιχείρησης,  για όλους τους 

ανωτέρω λόγους σας καλούμε όπως προβείτε σε κάθε νόμιμη ενέργεια 

για την επίλυση του ανωτέρου προβλήματος δίνοντας την αρμόζουσα 

λύση».  
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 Οι εργαζόμενοι λένε ότι  ο κ.  Χασαπίδης ενώ απέχει  δεν πρέπει 

να πηγαίνει  στην  Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και να μην ανακατεύεται με τα θέματα 

της Δ.Ε.Υ.Α.Σ..  Ο κ.  Χασαπίδης αυτό το τήρησε,  σας το διαβεβαιώνω 

με ευλάβεια.  Δεν ανακατεύτηκε σε τίποτα.  Εάν είναι δυνατόν όμως, 

είτε σαν δημοτικός σύμβουλος είτε σαν πολίτης δεν έχει  δικαίωμα να 

επισκέπτεται την Δ.Ε.Υ.Α.Σ.;  Για όνομα του Θεού.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Το συγκεκριμένο ψήφισμα, Δήμαρχε,  σας επιδόθηκε,  σας παραδόθηκε 

με την επιθυμία,  η οποία νομίζω είναι και γραμμένη επάνω, να 

μοιραστεί  στους συμβούλους.  Γιατί  δεν το κάνατε;  και το δεύτερο 

είναι,  όταν διαβάζετε ένα κείμενο,  να διαβάζετε όλο το κείμενο.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Που το λέει;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και οι  ευθύνες …  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Που το λέει  να μοιραστεί;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Σας το δώσανε για να το μοιράσετε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι.  Όχι.  Θα διαβάσω τι  λέει  «Προς την κ.  Δήμαρχο Σε ρρών και όλους 

τους δημοτικούς συμβούλους του Δήμου Σερρών». Δεν λέει  να το 

μοιράσω ή να το κοινοποιήσω. Εγώ κατάλαβα ότι  το έδωσαν σε μένα 

και σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους.  Και όταν εκ των υστέρων η 

γραμματέας μου είπε ότι  ξέρω εγώ, διαμαρτύρονται γι΄ αυτό το θέμα 

λέω ότι  εάν θέλουν ευχαρίστως να το μοιράσουμε.  Αλλά δεν μου το 
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ζήτησαν. Λέει  ότι  προς τον Δήμαρχο και όλους τους δημοτικούς 

συμβούλους.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη για την παρέμβασή μου. Βλέπετε ο κ.  Αναστασιάδης και 

άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι ή άλλοι φορείς πάντοτε απευθύνονται στο 

προεδρείο για να ανακοινώσω κάτι στο σώμα. Εδώ οι καθ΄ όλα 

σεβαστοί υπάλληλοι της επιχείρησης δεν μου το ανακοίνωσαν αυτό.  

Δεν είχα εγώ ένα αντίγραφο τέτοιο και πραγματικά και φυσικά θα το 

ανακοίνωνα στο σώμα, όπως είναι η υποχρέωσή μου.  

 Δηλαδή ποιος είναι ο θεσμικός ρόλος του Προέδρου  του 

Δημοτικού Συμβουλίου; Ο Δήμαρχος θα μου το φέρει εμένα;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Συγνώμη Πρόεδρε,  εάν το ζητούσαν έστω και από εμένα δεν υπήρχε 

….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μα έτσι όπως είναι γραμμένο.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Έτσι όπως είναι γραμμένο είναι ξεκάθαρο. Σημαίνει  στον Δήμαρχο και 

σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους.  Εγώ νόμιζα ότι  το έδωσαν σε 

όλους.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κοινοποίηση.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν υπάρχει κοινοποίηση, τίποτα.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω ότι  λύθηκε…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 15 Η Σ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015  

20 

Πρόεδρε μπορώ να έχω τον λόγο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η διαδικασία δηλαδή ήταν άστοχη εκ μέρους των εργαζομένων.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Νομίζω ότι  οι  εργαζόμενοι το δώσανε στο γραφείο του Δημάρχου  που 

έχει  άλλο πρωτόκολλο και άλλη διαδικασία  και το δώσανε στον 

προϊστάμενο τους και  όχι σε σας.  Και ο προϊστάμενος τους,  ο 

Δήμαρχος,  ζητήθηκε από αυτούς,  δεν ξέρω εάν το γράψανε σωστά ή 

δεν το γράψανε,  ζητήθηκε να το διανέμει,  τουλάχιστον,  στους 

αρχηγούς των παρατάξεων.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μια στιγμή, θα απαντήσω εγώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και το δεύτερο ξαναλέω, όχι  τι  εννοείτε όχι;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι,  δεν μου ζητήθηκε.  Καταρχήν δεν μου το φέρανε οι  ίδιοι .  Δεν μου 

το φέρανε οι  ίδιοι  και μου φέρανε αυτό το έγγραφο που λέει  ότι  προς 

τον Δήμαρχο και σε όλους τους δημοτικούς συμ βούλους.  Εάν μου 

ζητούσαν να το δώσω τι  είχα να φοβηθώ εγώ από αυτό το έγγραφο; 

Γιατί  να μην το δώσω; Λέει κάτι  κακό; Για ποιο λόγο να μην το δώσω;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Πάντως Δήμαρχε όταν διαβάζουμε ένα έγγραφο το διαβάζουμε στο 

σύνολό του και οι  ευθύνες είναι οι  όποιες για τους συντάκτες,  έτσι δεν 

είναι;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Βεβαίως,  θα το διαβάσω και από την αρχή.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όλο.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όλο, όλο.   

 Ψήφισμα των εργαζομένων.  

 Την 30η  Οκτωβρίου,  επειδή ήταν γνωστά αυτά γι΄ αυτό δεν τα 

διάβασα, γι΄ αυτό τον λόγο.  όλο.  Ότι θέλετε.  Εάν θέλετε να κάνουμε 

και συζήτηση επί του θέματος μαζέψτε υπογραφές,  βάλτε το και να το 

συζητήσουμε.  Να μάθει η Σερραϊκή  κοινωνία τι  συμβαίνει .   

 

 

Ψήφισμα των εργαζομένων.  

 

 Την 30η  Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους έλαβε χώρα περιστατικό 

σεξουαλικής παρενόχλησης από τον Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. κ.  

Κωνσταντίνο Χασαπίδη σύμφωνα με καταγγελία συναδέλφου 

εργαζομένης της επιχείρησης στο Σωματείο μας και υποβολής από 

μέρους της μηνύσεως ενώπιον του κ.  Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών 

Σερρών.  

 Το ανωτέρω καταγγελλόμενο περιστατικό καταγράφτηκε και από 

τις  κάμερες ασφαλείας.   
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 Κατόπιν τούτο το Σωματείο αποφάσισε ομόφωνα να 

συμπαρασταθεί στην καταγγέλλουσα  με την  υπ΄  αριθμόν τάδε απόφασή 

του.   

 Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι να επικρατεί  αναστάτωση, αυτό 

το διάβασα από εδώ και κάτω. Πιο μπροστά δεν διάβασα τα γεγονότα 

που τα ξέρατε.  Από εδώ και κάτω το διάβασα. Αυτό είναι το έγγραφο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  να προχωρήσουμε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι κύριε Πρόεδρε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν θα γίνει  συζήτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν θα γίνει  συζήτηση.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το θέμα έληξε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν θέλετε κάτι  μονολεκτικά να πείτε.   

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Θα πω δυο κουβέντες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.  Σύντομος σας παρακαλώ.  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Αυτή  η άθλια σκευωρία από κάποιους στήθηκε,  από κάποιους 

υποκινήθηκε,  από κάποιους υλοποιήθηκε και κάποιοι  την υιοθέτησαν 

και ενδεχομένως και να την καθοδήγησαν. Δεν θα επιτρέψω σε 

κανέναν να αφήνει να αιωρείται κάτι  εις  βάρος μου. Οι υπηρεσιακοί θα 
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λογοδοτήσουν στον Εισαγγελέα και αυτοί που πολιτικά προσπάθησαν 

να διαχειριστούν το  θέμα θα απολογηθούν σε λίγο καιρό στην κοινωνία 

των Σερρών.  

 Αυτό είχα να δηλώσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Απάντηση σε προφορική επερώτηση του κ.  Γιαννακίδη,  του 

επικεφαλή της Διάβασης Πεζών σχετικά με την καθυστέρηση 

διεξαγωγής του διαγωνισμού για την σίτιση τ ων μαθητών μου 

Μουσικού Σχολείου.   

 Ο κ. Δήμαρχος.  Παρακαλώ, κύριε Δήμαρχε,  απαντήστε στον 

συνάδελφο.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Καταρχήν,  κύριε Γιαννακίδη να πούμε ότι  ο διαγωνισμός έχει  

ξεκινήσει,  είναι σε εξέλιξη,   οι  ενδιαφερόμενοι προμηθευτές θα 

καταθέσουν τις  προσφορές τους από τις  21 Ιανουαρίου μέχρι 31 

Ιανουαρίου και το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει  4 Φεβρουαρίου.   

 Είναι εύλογο το ερώτημά σας για την καθυστέρηση. Για την 

καθυστέρηση που υπήρξε.  Έχω όμως να πω το εξής ενημερώνοντας το 

σώμα. Το ΄12,  ΄13 ξεκίνησε διαγωνισμός για την σίτιση του Μουσικού 

Σχολείου ο οποίος λόγω ενστάσεων απέβη άγονος.   

 Εν συνεχεία η αρμοδιότητα πάει στην Περιφέρεια και 

επανέρχεται η αρμοδιότητα αυτή στους δήμους στις  14 Απριλίου του 

΄14.  Λίγο δηλαδή πριν από τις  εκλογές.  Μεσολαβούν οι  εκλογές το 

καλοκαίρι,  ξέρετε που δεν μπορούσαμε να συνεδριάζουμε και να 

παίρνουμε αποφάσεις,  φτάνουμε στο φθινόπωρο και έρχεται νέος 

νόμος που λέει  ότι  οι  διαγωνισμοί πρέπει να γίνονται ηλεκτρονικά. 

Αυτό δημιουργεί  άλλη μια καθυστέρηση, διότι  οι  υπάλληλοι δεν 
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ήξεραν από ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς,  έπρεπε να ενημερωθούν και 

τα λοιπά και σε αυτή την καθυστέρηση προστέθηκε επίσης και το 

έγγραφο που έστειλε το λογιστήριο στο υπουργείο Εσωτερικών, 

σύμφωνα με το οποίο ρωτούσε εάν τα χρήματα της προηγούμενης 

χρονιάς,  του ΄12 -΄13,  εάν τα χρήματα αυτά με τα οποία ξεκίνησε να 

κάνει  τον πρώτο διαγωνισμό, εάν μπορεί να τα διαθέσει σε αυτόν τον 

διαγωνισμό.  

 Υπήρξε και καθυστέρηση και από το Υπουργείο και όταν το 

Υπουργείο απάντησε τέλος του Δεκέμβρη του ΄14,  αμέσως ξεκί νησε ο 

διαγωνισμός και τώρα ολοκληρώνεται.  

 Αυτά έχω να πω, δεν ξέρω εάν έχετε κάποια απορία κ.  

Γιαννακίδη ευχαρίστως.   

Και πρέπει να πω, για τα θέμα αυτό πρέπει να πω ότι  επειδή και 

εμένα μου φάνηκε ότι  υπήρξε καθυστέρηση, διέταξα προκαταρκτική 

εξέταση, έγινε μια τέτοια προκαταρτική έρευνα, ας την έχω δώσει κ.  

Γιαννακίδη,  την έχετε διαβάσει.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν μπορείτε.  Είναι επερώτηση απάντηση, τελειώσαμε.  Εφαρμόζουμε 

τον κανονισμό.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Επί της διαδικασίας.  Πριν  από τέσσερις συνεδριάσεις δια του κ.  

Χρυσανθίδη είχε βάλει το θέμα. Το θυμάστε; Και πήρε απάντηση 

διαφορετική από αυτά τα δεδομένα που προκύπτουν σήμερα. Από εσάς.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εγώ δεν απάντησα επί του θέματος.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτάκι σας παρακαλώ, επί  της δ ιαδικασίας.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Θέλετε να το βάλω ως ερώτηση;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση και θα απαντήσει ο Δήμαρχος.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Κάντε την ερώτησή σας.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

 Για χάρη της ουσίας κάποιες φορές θα πρέπει το τυπι κό να το 

αφήνουμε στην άκρη. Δηλαδή εγώ το αυτονόητο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

 Θα ρωτούσα τον Δήμαρχο πώς οι  υπόλοιποι Δήμοι που ακριβώς 

αντιμετώπιζαν τα ίδια προβλήματα  ήταν εντάξει  στην υποχρέωσή τους 

και ξεκίνησαν τον διαγωνισμό εγκαίρως; Αυτό αποδεικνύει  ότι  οι  

εξηγήσεις του κ.  Δημάρχου  δεν είναι πειστικές.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Διαβάστηκε στην αρχή ένα κείμενο το οποίο κατέθεσε ο κ.  

Αναστασιάδης Αντώνης.  Δεν νομίζω ότι  θα πρέπει να τοποθετηθούμε 

επί του κειμένου;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Όταν κάνουμε μια ανακοίνωση δεν μπορούμε να κάνουμε συζήτηση επί 

της ανακοίνωσης.  Εάν θέλετε κάποια διευκρινιστική ερώτηση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε,  επειδή το θέμα είναι ξεχωριστό και αντιλαμβάνεστε την 

σοβαρότητα του θέματος που έφερε ο κ.  Αναστασιάδης,  γι΄ αυτό είπα.  

Καλώς. Εντάξει .  Ο Κανονισμός ξέρω τι  λέει .  Ο Κανονισμός ξέρω τι  

λέει  αλλά να υπάρχει και απεμπλοκή από αυτά τα οποία συμβαίνουν 

γύρω μας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τα κινητά σας παρακαλώ συνάδελφοι βάλτε τα ή στο αθόρυβο ή 

κλείστε τα.  Πάμε στα εκτός ημερήσιας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ερωτήσεις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις.  Συγνώμη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ερώτηση προς τον Δήμαρχο. Μετά την επισήμανση της παράταξής μας 

τέσσερις συνεδριάσεις πίσω, για 65.000 υπόλοιπα στο ταμείο του 

Δήμου, τα οποία τελικώς,  κύριοι  συνάδελφοι,  είναι 200 και πλέον 

χιλιάδες ευρώ, η ερώτησή μου είναι η εξής:  πώς μπορεί να υπάρχουν 

υπόλοιπα χρήματα στο ταμείο και να μην τα γνωρίζει  ο δήμαρχος; Και 

πως μπορεί αυτά τα χρήματα να αφορούν ΄12,  ΄13,  να είναι από τότε,  

όταν εμείς  δεν είχαμε την αρμοδιότητα; Ποιος μας έδωσε τα χρήματα;  

 Προς σε σας κύριε Πρόεδρε,  έγινε συνεδρίαση στις  19712; 

Επειδή σας αρέσει το τυπικό.  Και με ποια αιτιολόγηση; Που 

στηρίχθηκε; Διότι  στο άρθρο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Μιλάμε για τον ισολογισμό.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ναι.  στο άρθρο 4 ,  εάν πάμε στον Κανονισμό το πρώτο που λέει  είναι 

ότι  το Δημοτικό Συμβούλιο  συνέρχεται σε δημόσια συνεδρίαση την 

συγκεκριμένη ώρα και ημέρα που ορίζεται στην πρόκληση. Και 

βεβαίως προς την γραμματεία,  η αποχώρηση η δική μου από την κυρία 

Ιλανίδου ήταν με απόσταση μισής ώρας.   

 Παρακαλώ και επεσήμανα ότι  θα γράφεται ακριβώς στο πρακτικό 

αυτό που συμβαίνει  και η δική μου αποχώρηση έγινε,  αφού είχα 

ρωτήσει τον Πρόεδρο, πόσο θα περιμένουμε; Σωστά; Και έφυγα και 

ρώτησα και μου είπε και 20 και εγώ έφυγα και μισή.  Η κυρία Ιλανίδου 

έφυγε 4:00΄,  η συνεδρίαση ξεκίνησε…  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Όχι,  έχω τα πρακτικά.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εν πάση περιπτώσει,  …  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εν πάση περιπτώσει  επανέρχομαι και δηλώνω, κύριε Πρόεδρε και 

ερωτώ εάν έγινε συνεδρίαση και που στηρίχθηκε η συνεδρίαση με 

έναρξη μια ώρα μετά από τον καθορισμένο χρόνο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως και θα απαντήσω, κ.  Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Επίσης,  κύριε Πρόεδρε,  μια ερώτηση. Γιατί  δεν τηρείτε τον 

Κανονισμό και ερχόμαστε στις  συνεδριάσεις χωρίς να τηρείται το 
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άρθρο το αρμόδιο,  το άρθρο 3 στην παράγραφο 7,  όπου συγκεκριμένα 

δηλώνει ότι  η πρόσκληση θα πρέπει να μας δίδεται τρεις  ολόκληρες 

μέρες,  μια ημέρα της αποστολής,  μια της συνεδρίασης,  πέντε ημέρες.  

Και θα έπρεπε στοιχειωδώς να υπάρχει.   

 Λέω ότι  που το στηρίζετε και συμβαίνει  αυτό συνεχώς και 

παίρνουμε μέχρι 2:30 σήμερα εισηγήσεις για την συνεδρίαση; Αυτό 

δεν θα σταματήσει;  Τέταρτος χρόνος είμαστε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ας απαντήσουμε ένα –ένα τα ερωτήματά σας ότι  αφορούν τον 

Πρόεδρο.  

 Λοιπόν,  πρώτα από όλα για την συνεδρίαση του ισολογισμού. 

Είναι μάρτυρες εδώ οι συνάδελφοι,  εγώ θα μετέφερα την συνεδρίαση 

για την επόμενη ημέρα, όπως μου δίνει  το δικαίωμα ο Κανονισμός,  

όμως σεβόμενος την γνώμη των συναδέλφων και μάλιστα περισσότερο 

της αντιπολίτευσης,  εγώ την σεβάστηκα κ.  Φωτιάδη και περίμενα μια 

ώρα, συμπληρώθηκε ο αριθμός 21 γιατί  κάποιοι  συνάδελφοι από εδώ 

ήρθαν υπογράψανε και έφυγαν,  δεν τους θεώρησα παρόντες,  όποιοι  

είναι εδώ μετρούν ως παρόντες.   

 Το εφήρμοσα, καταφέραμε και κάναμε με την προτ ροπή των 

συναδέλφων, κυρίως της αντιπολίτευσης,  για να τελειώσουμε τον 

ισολογισμό. Είναι σύννομος,  κατά την άποψή μου. Εντάξει  εάν θέλετε 

μπορείτε να τον προσβάλετε εσείς ,  να πάτε στην Αποκεντρωμένη να 

κάνετε μια ένσταση επί της συγκεκριμένης συνεδρίασης κ αι εάν κριθεί  

ότι  είναι παράνομη ή παράτυπη η συνεδρίαση θα την ξανά κάνουμε.  

 Μια απάντηση στην συγκεκριμένη ερώτηση που μου κάνατε.  Την 

προτροπή των συναδέλφων, το τονίζω και κυρίως  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Την ανοχή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σωστά, την ανοχή.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Οι λέξεις  έχουν το περιεχόμενο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.  Εγώ ήμουνα έτοιμος να την μεταφέρω για την επόμενη 

ημέρα.   Ειλικρινά το λέω και με σταματήσατε εσείς  συνάδελφοι.  Αυτή 

δεν είναι.  Ας κάνουμε υπομονή, εάν μαζευτούν 21 να κάνουμε την 

συνεδρίαση;  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Για να είμαστε ειλικρινείς  κάνω διακοπή δεν είναι έτσι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με πολλά τηλεφωνήματα. Με ατέλειωτα τηλεφωνήματα. Όλα τα 

βάζουμε εδώ πέρα, δεν κρύβουμε τίποτα κυρία Καλώτα.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  όχι  σας παρακαλώ. Μα μην κάνετε διά λογο σας παρακαλώ πολύ κ.  

Γρηγοριάδη. Για την αποστολή της πρόσκλησης.  Δεν μεσολαβούν εδώ 

και τέσσερα χρόνια,  έχουμε κάνει  κάτι  παράτυπο ή παράλογο; Για 

πείτε μου;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε καταρχάς επειδή αναφέρεστε στο παράτυπο ή 

παράλογο, το πρώτο που έχετε κάνει  ότι  μέσα στις  15 ημέρες που λέει  

και ο νόμος και ο Κανονισμός,  δεν στείλατε την συγκεκριμένη 
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συνεδρίαση, η οποία για μας είναι παράνομη. Αυτή που σας ανέφερα 

στην οποία αναφέρεστε δεν την στείλατε για έγκριση. Δεν είναι κάτω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για τον ισολογισμό;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Βεβαίως.  Δεν την στείλατε κάτω, δεν ισχύει  και βεβαίως θα την 

προσβάλουμε.  Σας το λέω ευθέως.  Και σας δηλώνω ευθέως …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν πήγε κάτω. Εδώ κάτω δεν είναι στην Αποκεντρωμένη. Στη ν 

Αποκεντρωμένη δεν είναι που την έψαξα χθες.  Λοιπόν το δεύτερο 

είναι,  όχι  επειδή μιλάτε για το τυπικό και για το θέμα. Να μην την 

στείλετε λοιπόν.  Μην την στείλετε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε η ερώτησή μου ήταν εάν τ ην στείλατε.  Λέτε ότι  δεν 

πρέπει να την στείλετε,  λέει  ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν θέλω να κάνω διάλογο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί της διαδικασίας,  μισό λεπτάκι.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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 Η άλλη ερώτηση, κύριε Πρόεδρε,  ήταν ότι  με βάση το άρθρο 4,  θα 

πρέπει να μας στέλνετε την ημερήσια διάταξη επί της ουσίας πέντε 

μέρες από την ημέρα της συνεδρίασης.  Τρεις ολόκληρες….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τρεις εργάσιμες.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τρεις εργάσιμες.  Μια ημέρα η οποία στέλνετε,  το λέει  επακριβώς.  Να 

σας το διαβάσω δεν χρειάζεται.  Πέντε μέρες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τρεις εργάσιμες ημέρες.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πλήρους  και το λέει  εκτός της ημέρας της αποστολής και εκτός της 

ημέρας της συνεδρίασης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν κάναμε τίποτα διαφορετικό.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Βεβαίως.  Αυτή η συνεδρίαση πότε στάλθηκε; Η πρόσκληση. Και πότε 

μας στείλατε και όλα τα θέματα της ημερήσιας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Την Δευτέρα το μεσημέρι στάλθηκε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  επειδή μιλούμε η ερώτησή μου είναι συγκεκριμένη. 

Παρακαλώ θα συνεχίσουμε αυτή την λειτου ργία η οποία δεν είναι 

σύννομη με βάση τα άρθρα 4 και 7;  Αυτό σας ερωτώ. Η οποία σας 

διευκρίνισα τι  ακριβώς λέει .  Εάν δεν έχουμε πλέον τέτοιες 

προσκλήσεις έγκαιρες και θα είναι με τα συνοδευτικά για να μπορούμε 

να προετοιμαστούμε,  δεν θα την δεχθούμε τέτοι α συνεδρίαση.  
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Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πρόεδρε ένα ερώτημα μπορώ να θέσω; Είμαστε στην διαδικασία των 

ερωτήσεων, εάν δεν κάνω λάθος και νομίζω ότι  έχω το δικαίωμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν μπορείτε να είστε πιο σύντομος;  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Θα είμαι πολύ σύντομος και  έχει  άμεση σχέση και με το διαδικαστικό 

λειτουργίας του Δήμου αλλά και με τα οικονομικά. Απευθύνομαι στον 

κ.  Δήμαρχο και στον υπεύθυνο Οικονομικών τον κ.  Αντιδήμαρχο. 

Όντας στην Επιτροπή Φορολογικών Διαφορών παρατήρησα το εξής και 

το θέτω υπόψη σας πιθανόν να μην το έχετε προσέξει .  Παρατήρησα το 

εξής και επαναλαμβάνω. Ενώ οι παραβάσεις βεβαιώνονται τον 

Απρίλιο,  τον Μάιο,  τον Μάρτιο,  τα πρόστιμα ως απαιτητά 

βεβαιώνονται μετά την 30 η  Οκτωβρίου.  Τουλάχιστον για το ΄14.  Γιατί  

επιμένω σε αυτό; Αυτό αφαιρεί  του δικαιώματος όσων εμπλέκονται να 

μπουν στην διαδικασία των ρυθμίσεων, γιατί  ο νόμος είναι σαφής,  

μέχρι 31/10  εάν βεβαιωθεί το ποσό μπαίνει  στην διαδικασία των 

ρυθμίσεων και αυτός ο οποίος είναι ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί 

να ανταποκριθεί  με μεγαλύτερη άν εση. Γιατί  όλες οι  βεβαιώσεις έχουν 

γίνει  μετά την 31 η  Οκτωβρίου; Είναι στόχευση; Επιλογή ή ολιγωρία;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο  θα απαντηθεί από τον κ.  Γαλάνη και 

υπηρεσιακούς παράγοντες.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  
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Το 2006 είχαμε ψηφίσει στο Δημοτικό Συμβούλιο  ομόφωνα την 702 

απόφαση, 13 -7-2006. Σύμφωνα με το άρθρο 202, παράγραφος 3,  στην 

οποία λέει  ότι  με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  μπορούμε να 

ψηφίσουμε έκπτωση έως 50% ή απαλλαγή από αυτούς από τα δημοτικά 

τέλη, τέλη καθαριότητας για τους απόρους,  τα άτομα αναπηρίας και 

πολύτεκνους,  όπως . .  οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη 

νομοθεσία.    

 Η νομοθεσία για τους πολύτεκνους είχε οριοθετηθεί τρεις  μήνες 

πριν από την ημέρα που ψηφίσαμε εμείς  την απόφασή μας,  με τον 

Ν3454 7 Ιουλίου.  Εμείς το ψηφίσαμε 13 -7. Αυτός ο νόμος όριζε ότι  οι  

γονείς  που απέκτησαν πολυτεκνική ιδιότητα, λέει  ποιοι  είναι,  οι  

διάφορες κατηγορίες,  όταν είναι χήρα, χήρος και τα λοιπά, οι  γονείς  

που απέκτησαν πολυτεκνική ιδιότητα βάσει των διατάξε ων 860/79 

όπως και εκείνοι που απέκτησαν βάσει των διατάξεων αυτού του νόμου 

του παρόντος διατηρούν ισοβίως και απολαμβάνουν ισοβίως τα 

δικαιώματα που απορρέουν από την πολυτεκνική ιδιότητα.  

 Τι έχει  αλλάξει και τώρα που το στείλατε να ξανά κάνουν χαρτιά 

για να συνεχίσουν την έκπτωση που δικαιούνταν με αυτή την απόφαση, 

τους λέτε ότι  δεν δικαιούστε πλέον χαρτιά,  διότι  τα παιδιά σας έχουν 

γίνει  ενήλικα και γιατί  είναι ενήλικα χάνουν την ιδιότητά τους.  Η 

πολυτεχνική ιδιότητα βάσει του νόμου είναι ισόβια.   

 Εγώ σήμερα έχω μιλήσει και με τον Σύλλογο Πολυτέκνων, γιατί  

έχουν έρθει  σε μας αρκετοί πολύτεκνοι και πήρα και την ΑΣΠΕ, η 

οποία είναι Πανελλήνια Ένωση και μίλησα με τον Πρόεδρο της 

Πανελληνίου Ενώσεως Πολυτέκνων, τον κ.  Παύλο Χαράλαμπο, ο 

οποίος μου είπε ότι  και σε άλλους δήμους είναι και εντελώς απαλλαγή 
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από τα δημοτικά τέλη, άλλοι έχουν το 50% και μου είπε ότι  ο νόμος 

είναι σαφής και δεν χωράει παρερμηνείες.   

 Δικαιούνται,  μου είπε,  αυτή την έκπτωση, όποια έχει  ψηφίσει το 

Δημοτικό Συμβούλιο .  Θέλω να ρωτήσω, τι  έχει  αλλάξει σε μας και 

τους είπατε ότι  πλέον δεν δικαιούνται την έκπτωση;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα απαντήσετε κυρία Αγιαννίδου στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο .   

 Πάμε στα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης τα οποία κρίθηκαν 

ως κατεπείγοντα σύμφωνα με το άρθρο 4,  π αράγραφος 1 του 

Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου .   

 Με πρώτο θέμα:  

 

Θέμα 1 ο  :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης.  

Ανατροπή και αποδέσμευση αποφάσεων ανάληψης  

 υποχρέωσης Δήμου Σερρών οικονομικού έτους ΄14.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάντοτε κάθε τέλος του έτους έχουμ ε αυτές τις  λεγόμενες ανατροπές 

και αποδεσμεύσεις αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του Δήμου 

Σερρών. Θεωρείται κατεπείγον και προτείνω να συζητηθεί πάντα με 

την σύμφωνη γνώμη του σώματος.   

 Ένα δεύτερο θέμα.  

 

Θέμα 2 ο  :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης.  

Αποδοχή ένταξης του προγράμματος Πρόγραμμα Στέγασης  
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και Επανένταξης Αστέγων στον Δήμο Σερρών προϋπολογισμού  

103.440 ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος Στέγαση και  

Επανένταξη του Υπουργείου Εργασίας.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με εισηγητή τον κ.  Καρπουχτσή Κωνσταντίνο.  Εδώ υπάρχει 

καταληκτική ημερομηνία 20/1,  δηλαδή μεθαύριο του ΄15.  Πρέπει οι  

τελικοί δικαιούχοι και ένας από αυτούς τους τελικούς δικαιούχους 

είναι και ο Δήμος Σερρών, να στείλουν απαραίτητα τα δικαιολογητικά 

μέχρι την 20 η ,  όπως ανέφερα Ιανουαρίου ΄15.  Δηλαδή αύριο 

γραμματέα, εφόσον συζητηθεί το θέμα από το σώμα να γραφτεί  για να 

κινήσουμε γρήγορα, τάχιστα την διαδικασία.  

 Τρίτο θέμα κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτάκι κ.  Αναστασιάδη να ολοκληρώσω και μετά.   

 Τρίτο θέμα είναι:  

 

Θέμα 3 ο  :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης.  

Αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου Σερρών για την πρόληψη  

 και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται  

 από θεομηνίες.  Συλλογική απόφαση ένταξης 055.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Πρόκειται για αποδοχή ενός ποσού 80.000 ευρώ από το Υπουργείο 

Εσωτερικών και διάθεσή του διά μέσου του Δήμου στην Δ.Ε.Υ.Α. ως 

φορέα υλοποίησης των έργων.  

 Με εισηγητή και εδώ τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών τον κ.  

Γαλάνη.  

 Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  επειδή αυτά τα θέματα έχουν το 

κατεπείγον του χαρακτήρα τους,  παρακαλώ να συζητηθούν.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν θα συζητηθούν συμφωνούμε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ένα λεπτό θα το εξηγήσω εγώ εάν μου επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Θα σας καλύψω και εάν θέλετε ρωτήστε.  Θα σας πω ένα λεπτό.  Όλα τα 

θέματα, εύλογη απορία θα εξηγηθεί.  Πρώτον,  δεν θα είχα καμία 

διάθεση, ένα θέμα με αφορά εδώ. Η ανατροπή και αποδέσμευση 

αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης Δήμου Σερρών οικονομικού έτους 

΄14.  Αυτή εμείς  σαν Οικονομική Υπηρεσία την έχουμε έτοιμη, όμως 

για να έρθει  το θέμα αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο  το πρώτο δηλαδή, 

θα πρέπει  να έχεις  έγκριση του προϋπολογισμού. Την έγκριση του 

προϋπολογισμού, την εγκριτική απόφαση για την ακρίβεια,  κύριε 

Πρόεδρε,  την πήραμε σήμερα αργά το μεσημέρι γιατί  το υπερκείμενο 
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όργανο, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ήλεγχε τον προϋπολογισμό  που 

τον είχαμε αποστείλει  από πέρυσι στα μέσα του Δεκεμβρίου.  Υπήρξε 

μια συνεργασία,  δόθηκαν διευκρινήσεις χωρίς παρατηρήσεις,  μου 

είπαν σήμερα το μεσημέρι ότι  εγκρίθηκε.   

Πρώτο το κρατούμενο. Για να φέρεις  το θέμα των ανατροπών που 

είναι υποχρεωτικά από τον νόμο, από το ΠΔ113/2010 πρέπει να έχεις  

την εγκριτική του προϋπολογισμού .  

Δεν θα ερχόταν το θέμα των ανατροπών, που είναι ουσιαστικά 

μια λογιστική τακτοποίηση υποχρεωτική από τον νόμο σήμερα προ 

ημερήσιας εάν δεν υπήρχαν τα άλλα δυο θέματα για τα οποία βιάζεται 

…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε επί της διαδικασίας….  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Συγνώμη κύριε  Πρόεδρε,  δεν σας προσπέρασα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ανάλυση του θέματος…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ένα λεπτό,  αφήστε με.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συγνώμη κ.  Γαλάνη…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Μην βιάζεστε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν εξηγούμε την εκτός ημερήσιας τώρα.  
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν μπορώ να καταλάβω  γιατί  υπάρχ ει  τέτοια βιασύνη. Θα σας 

εξηγήσω. Εάν δεν καλυφθείτε θα με ρωτήσετε ότι  θέλετε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ. Ολοκληρώστε όμως.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Θα το ολοκληρώσω γιατί  είναι αλληλένδετα,  έτσι πάνω. Δεν θα 

ερχόταν σήμερα το θέμα των ανατροπών εάν δεν υπήρχε το κατεπεί γον 

για την αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου Σερρών για την πρόληψη 

και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από 

θεομηνίες και εάν δεν υπήρχε το θέμα της αποδοχής ένταξης του 

προγράμματος,  Πρόγραμμα Στέγασης και Επανένταξης Αστέγων στον 

Δήμο Σερρών.  

 Δηλαδή τι  θέλω να πω; Ότι για να έρθουν αυτά τα δυο θέματα 

στο Δημοτικό Συμβούλιο  σήμερα, θα πρέπει πρώτα να έχεις  πάρει την 

έγκριση του προϋπολογισμού για να κάνεις  τις  ανατροπές,  αλλιώς δεν 

μπορούσαν να έρθουν αυτά τα δυο.  Αυτή είναι η εξήγηση  που σας δίνω 

πρακτική και ειλικρινής που ήρθαν τα θέματα αυτά έτσι.  Το ένα είναι 

αλληλένδετο με το άλλο.  

 Σήμερα δόθηκε η απόφαση της έγκρισης,  είναι με ημερομηνία 

31-12-14 αλλά σήμερα μας δόθηκε το πράσινο φως ότι  δόθηκε 

εγκριτική και έτσι…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε κ.  Γαλάνη. Για το τρίτο θέμα κυρία Καλώτα που 

ρωτάτε…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Μα δεν ερώτησα. Δεν ολοκλήρωσα την ερώτησή μου.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Στην τακτική συνεδρίαση έχει  μπει ,  μπορεί να κάνω και λάθος γιατί  

δεν είμαι οικονομολόγος,  έχει  μπε ι  στην τακτική συνεδρίαση η 

προγραμματική σύμβαση του Δήμου με την Δ.Ε.Υ.Α.Σ. Σωστά; Και 

πως μπαίνει  εκτός ημερήσιας ενώ έπρεπε να ξέρετε ότι ,  πώς το βάλατε 

πριν;  Περιμένατε την έγκριση;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως την περιμέναμε.   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Και πως το βάλατε έτσι ;  Θα ερχόταν η έγκριση;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Περιμέναμε την έγκριση από ώρα σε ώρα.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Ένα είναι αυτό και δεύτερον,  ήταν ότι  μέσα στην εισήγηση που 

στείλατε για την εκτός ημερήσιας αυτή που συζητήσατε πριν,  γράφει 

προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής.  Σωστά; Το άνοιξε 

κανείς;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής.  Συγνώμη τι  άνοιξα; 

Διορθώστε με.  Εάν δεν είδα καλά ξαφνικά…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  
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Κύριε Γαλάνη άλλο πράγμα σας  λέω. Εντάξει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  σχετικά με το τρίτο θέμα, το οποίο πολύ σωστά διαπιστώνετε 

ότι  έχει  συνάφεια με το πρώτο θέμα της τακτικής συνεδρίασης,  επειδή 

θα το αποσύρουμε έτσι όπως γράφτηκε το πρώτο θέμα για άλλους 

λόγους,  διότι  δεν χρειαζόταν η προ γραμματική, δεν μπορώ να το 

αφήσω έτσι και να το συζητήσουμε ως τακτικό θέμα συνεδρίασης.  

Καταλάβατε; Γι΄ αυτό το φέρνω ως έκτακτο να αποδεχθούμε τα 80 

χιλιάρικα που στέλνει  το Υπουργείο Εσωτερικών για αυτές,  για την 

αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Και μετά να συζητήσουμε την σύμβαση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι.  Θα το αποσύρω το πρώτο θέμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν χρειάζεται.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρώτα από όλα δέχεστε να συζητηθούν τα τρία θέματα;  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ένα διαδικαστικό θα θέσω, ένα διαδικαστικό.  Από την  στιγμή την 

οποία…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Μην απαξιώνετε …  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Καλά μερικοί νομίζουν ότι  βρίσκονται στο καφενείο.  Τι πράγματα 

είναι αυτά;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Σας παρακαλώ πολύ, δημιουργείτε προβλήματα εκεί  που δεν υπάρχουν.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Κύριε Πρόεδρε …..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα χρειαστεί  να τον βγάλω τον κύριο.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ένα διαδικαστικό.  Από την στιγμή που τέλος πάντων, κουβεντιάζει  το 

θέμα και αποδεχόμαστε,  κύριε Γαλάνη δεν θα πρέπει να γίνει  

συγχρόνως και αναμόρφωση προϋπολογισμού  για να προσδιορίσουμε  

κωδικό μέσα από τον οποίο θα φεύγει  αυτό το ποσό αλλού;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ξεφύγατε και εσείς  κ.  Αναστασιάδη. Επί της διαδικασίας είμαστε 

ακόμη σας παρακαλώ πάρα πολύ.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ερώτημα έκανα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε ερωτήσεις πριν ξεκινήσει η συζ ήτηση των θεμάτων. Γιατί  

κάνετε ερωτήματα;  Επί της διαδικασίας παρακαλώ.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  οι  ανατροπές όσο και να λέμε ότι  είναι ένα τυπικό 

θέμα, είναι  ένα θέμα σοβαρό. Βεβαίως είναι σοβαρό και θα ήθελα να 

γνωρίζω γι΄ αυτό λέω ότι  θεωρώ ότι  δεν πρέπει να μπει προ ημερήσιας 

διάταξης,  παρότι υπάρχει η ανάγκη που λέει  ο κ.  Αντιδήμαρχος,  παρότι 

γνωρίζατε ότι  ο προϋπολογισμός  έγινε εγκριθεί  και θα γινόταν με 

ημερομηνία 31 -12, άσχετα εάν το πήραμε τώρα, η ημερομηνία την 

οποία έχουμε πάρει είναι 31-12, εγώ σαν δημοτικό σύμβουλος όταν 

μου στέλνετε 14:30΄ η ώρα στο μειλ και απευθύνεται προς τον 
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Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής,  πώς θα δω τι  ανατροπές έχουν 

γίνει  και πως θα ενημερωθώ; Γι΄ αυτό σας λέω ότι  τέτοια θέματα, 

τουλάχιστον,  στείλτε τα πιο νωρίς,  στείλτε τα 9:00΄ η ώρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν τα είχα κ.  Χρυσανθίδη θα τα κρατούσα και δεν θα σας τα έστελνα; 

Σας παρακαλώ.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Θέλετε  να ψηφίσω….  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Πρόεδρε ένα λεπτό.  Ένα λεπτό θα σας βοηθήσω. Όχι,  δεν ήταν αυτή 

απάντηση, κύριε Πρόεδρε.  Συγνώμη. Σας ζητώ συγνώμη. Το είχατε το 

θέμα αλλά για να το στείλετε στους συμβούλους έπρεπε η προϊσταμένη 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης να πει  στον αρμόδιο αντιδήμαρχο ότι  

ναι,  εγκρίνεται ο προϋπολογισμός.  Δεν μπορούσατε αλλιώς να το 

στείλετε γιατί  δεν θα είχατε τον αριθμό του πρωτοκόλλου που 

συμπληρώθηκε η έγκριση.  

 14:30΄η ώρα με 14:45΄ μετά από δέκα μέρες περίπου που είχαν 

τελειώσει,  δόθηκαν όλες οι  απαραίτητες εξηγήσεις,  βεβαιώσεις,  χωρίς 

να υπάρχει παρατήρηση, πήραμε το ΟΚ για τον προϋπολογισμό σ ήμερα 

το μεσημέρι.  Αλλιώς πως θα το στέλνανε αλλιώς;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπαίνει  σε ψηφοφορία.  Παρακαλώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε επειδή σας αρέσει το τυπικό  για να μην χανόμαστε και 

να μην λέγονται και κουβέντες από συναδέλφους όπως ακούστηκε,  στο 

άρθρο 3,  όπου μιλάει για την σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου ,  

στην παράγραφο 9 ο Κανονισμός είναι σαφής.  Παρακαλώ να μην ξανά 
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υπάρξει αυτή.  Στην πρόσκληση λέει  ότι  πρέπει να αναφέρεται ο λόγος 

για τον οποίο η συνεδρίαση έχει  κατεπείγοντα χαρακτήρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εδώ τον αναφέρατε.  Στην πρόσκληση παρακαλώ να υπάρχει.  Το λέει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Φωτιάδη διαβάστε,  σας παρακαλώ, για να δείτε πως μπαίνουν 

κατεπείγοντα τα θέματα, ως κατεπείγοντα θέματα μπορούν να μπουν  

και θέματα τα οποία τίθενται την ώρα του Δημοτικού Συμβουλίου  

χωρίς καμία πρόσκληση. Ως κατεπείγοντα.  Άρθρο 4,  παράγραφος 1.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και αυτό ισχύει  αλλά όταν …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οι προτάσεις που τυχόν υποβλήθηκαν δεν επιτρέπεται να συζητηθούν,  

εκτός και εάν έχουν τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος.  Εντάξει;  Άρα 

λοιπόν σας καλύπτω με αυτό εδώ πέρα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αυτό που σας διάβασα δεν σας λέει  κάτι;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μα έχω άλλα άρθρο το οποίο σας καλύπτω, γιατί  πάτε σε εκείνο που 

θέλετε εσείς;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εσείς μιλάτε για κατεπείγουσες συνεδριάσεις και εγώ σας μιλώ για 

κατεπείγοντα θέματα.  
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Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είναι κατεπείγουσα διαδικασία.  Πρέπει να μας ….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μιλώ για κατεπείγοντα θέματα και όχι  κατεπείγουσα διαδικασία.  

Κατεπείγουσα πρόσκληση.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αυτό είναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  δεν είναι το ίδιο.  Άλλο το θέμα, άλλο η συνεδρίαση. Εσείς πήγατε 

στις  συνεδριάσεις.  Νομίζω ότι  έδωσα απάντηση.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εάν θέλετε να έχουμε άποψη επί της ουσίας,  γιατί  εμείς  δεν μπορούμε 

να ψηφίσουμε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία,  δικαίωμά σας.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αυτό όμως αντιλαμβάνεστε ότι  είναι δεν χρηστή διοίκηση. Δεν μπορεί 

τελευταία στιγμή να μας στέλνετε κάτι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και την ώρα που ξεκινάει  το Δημοτικό Συμβούλιο  μπορεί να μπει θέμα 

ως κατεπείγον.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Για οικονομικά στοιχεία;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.  Τα πάντα. Εκτός ημερήσιας.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε …  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπαίνει  σε ψηφοφορία,  όχι  τον λόγο.  Λοιπόν και για τα τρία θέματα. 

Ναι,  ναι,  κύριε Μυστακίδη; Ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν με ενδιαφέρουν οι  υπόλοιποι.  Σας παρακαλώ πολύ. Ναι,  ναι,  ναι .  

Όχι,  ο κ.  Αναστασιάδης Αντώνης;   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ο κ.  Καρύδας και στα τρία.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μιλάμε εάν θα συζητηθούν τα θέματα κύριε Αντώνη. Όλα και τα τρία; 

Ναι λοιπόν.  Ναι,  ναι η κυρία Γεωργούλα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το ίδιο,  η κυρία Ιλανίδου το ίδιο,  το ίδιο,  ναι και τα τρία,  ναι,  ναι .  

Παρακαλώ να περάσετε μέσα και αφήστε τα διαλείμματα. Σας 

παρακαλώ πάρα πολύ ακόμα δεν ξεκίνησε η συνεδρίαση. Καθίστε στις  

θέσεις σας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Είναι τυπικά και διαδικαστικά. Ναι,  κάνετε.  Εδώ χρειαζόμαστε όλοι να 

έχουμε υπομονή. Όλοι υπομονή.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τον σταμάτησα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Στεργίου,  κύριοι  σας παρακαλώ ηρεμήστε.  Ηρεμήστε κύριοι .  

Κύριε Στεργίου.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πρόεδρε μου επιτρέπεις;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να  το ανακαλέσει κύριε Πρόεδρε.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Χράπα σας παρακαλώ πάρα πολύ ηρεμήστε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Η διατύπωση που έκανε ο κ.  συνάδελφος να αποσυρθεί.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι να αποσυρθεί;  Την άποψή μου να αποσύρω;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πάρα πολύ σταματήστε τον διάλογο, δεν οδηγεί  

πουθενά.  
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Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ούτε καν την άκουσα κ.  Φωτιάδη. Για να είμαι ειλικρινής προσπαθώ 

να σας ηρεμήσω όλους.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία την άποψή σας  κρατήστε την για τον εαυτό σας.  Ωραία.  

Προχωράμε στο πρώτο θέμα.  

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πολύ για τελευταία φορά και σας ανακαλώ στην τάξη. 

Εάν θέλετε να ξεκινήσουμε έτσι.   

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Ωραία,  βγαίνω έξω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  

Έχετε και αυτό το δικαίωμα, να βγείτε και μόνος σας.   

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Βεβαίως,  τι  να κάνουμε; Θα ακούμε τώρα μιάμιση ώρα τις  . .του 

καθενός.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία,  περάστε έξω αφού θέλετε να περάσετε έξω.  

 Πρώτο θέμα.  
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Θέμα 1 ο  :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης  

Ανατροπή και αποδέσμευση αποφάσεων ανάληψης  

υποχρέωσης Δήμου Σερρών οικονομικού έτους ΄14.  

 

/ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη. Σύντομος και περιεκτικός.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Πολύ σύντομος θα είμαι.  Υπάρχει μια εισήγηση που την υπογράφει ο 

Διευθυντής Οικονομικών ο κ.  Μιγδάλης και ο προϊστάμενος  του 

Λογιστηρίου ο κ.  Παζάρσκι Μιχαήλ, οι  οποίες αυτές έχουν να κάνουν 

με την λογιστική τακτοποίηση του Μητρώου Δεσμεύσεων. Είναι ένα 

θέμα καθαρά τυπικής διαδικασίας που προβλέπεται από τον νόμο.  

 Τι μας λέει  τα τελευταία χρόνια ο νόμος; Ό τι θα πρέπει 

αναλήψεις υποχρεώσεων που δεν έχουν εκτελεστεί  εν όλω ή εν μέρει  

για οποιοδήποτε λόγο,  να ανατραπούν με το τέλος της χρονιάς.  Ότι 

υπήρχε στο Μητρώο Δεσμεύσεων, ότι  υπήρχε στην υπηρεσία υπεύθυνα 

με τις  υπογραφές του ο Διευθυντής και ο προϊστάμε νος του 

Λογιστηρίου κάνουν την ανατροπή των αναλήψεων αυτών και θα 

επανέλθουν με ψήφιση την νέα χρονιά.  Φέτος δηλαδή. Ότι το είχε 

αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο  ανατρέπεται από το Δημοτικό 

Συμβούλιο  και ότι  αποφασίστηκε από την Οικονομική Επιτροπή 

ανατρέπεται από την Οικονομική Επιτροπή. μια λογιστική τακτοποίηση 

είναι.  Δεν χωρούν εδώ πέρα πολιτικές κουβέντες.  Το έχουμε περάσει 

άπειρες φορές ομόφωνα το θέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελειώσατε;  
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ένα λεπτό κ.  πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  εάν τελειώσατε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Προσπαθώ να τελειώσω. Επομένως, είναι υποχρέωσή μας,  υποχρέωση 

της υπηρεσίας να φέρει αυτό και αφορά, να πω έτσι εν ολίγοις,  από 

έξοδα κίνησης Δημάρχου ,  Προέδρου  Δημοτικού Συμβουλίου  και 

Αντιδημάρχων μέχρι την μετάδοση τηλεοπτικών μηνυμάτων. Είναι 

πολύ λίγα.  Το excel που σας στείλαμε έχει  μέσα ένα φύλλο τις  

ανατροπές του Δημοτικού Συμβουλίου  και ένα φύλλο τις  ανατροπές 

της Οικονομικής Επιτροπής.  Έτσι με ενημέρωσε. Τηλεφώνησα στον 

προϊστάμενο, έτσι με ενημέρωσε. Και τα δυο σας τα στείλαμε για να 

έχετε  πλήρη εικόνα. Δεν υπάρχει τίποτα κρυφό ούτε λάθος.   

 Επομένως θέλω να σας πω με λίγα λόγια ότι   είναι καθαρά 

διαδικαστικό θέμα, σύμφωνα με τις  επιταγές του νόμου, υπογράφει ο 

Διευθυντής και ο προϊστάμενος  και επιβάλλεται για να μπορέσει να 

εκτελεστεί  ο προϋπολογισμός .  Αυτή είναι η όλη αλήθεια,  σας 

ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε.   

 Ο επίλογός μου είναι ότι  εάν δεν ήταν,  κύριε Πρόεδρε,  τα δυο 

αυτά θέματα για τους αστέγους και για …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το είπατε κ.  Γαλάνη. Όχι επαναληψιμότητα. Την κ όβω την 

επαναληψιμότητα από εδώ και πέρα. Ερωτήσεις επί  του θέματος 

υπάρχουν;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κύριε Αναστασιάδη Αντώνη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Τακτοποιητική πράξη προς όφελος τους Δήμου  είναι φυσικά.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι γιατί  δεν είμαστε ενημερωμένοι και δεν μπορεί τα πράγματα να 

είναι τόσο απλοϊκά. Λοιπόν,  γραμματέα, όχι  βέβαια και δεν μπορεί να 

είναι τα πράγματα τόσο απλοϊκά  όσο τα παρουσίασε ο εισηγητής.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Καρύδας;  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Εγώ δεν μπορώ να ψηφίσω ούτε ναι ούτε όχι ,  με την λογική ότι  έθεσα 

προηγουμένως ότι  δεν είχα χρόνο να το μελετήσω. Όσο τυπικό και εάν 

είναι,  όπως λέει  ο κ.  Γαλάνης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οι υπόλοιποι ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

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.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    
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(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 20/2015) 

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωράμε στο δεύτερο θέμα.  

 

Θέμα 2 ο  :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης  

Αποδοχή ένταξης του προγράμματος Πρόγραμμα Στέγασης και  

Επανένταξης Αστέγων στον Δήμο Σερρών προϋπολογισμού 103.440  

ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος Στέγαση και Επανένταξη  

του Υπουργείου Εργασίας.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής ο εντεταλμένος δημοτικός σ ύμβουλος κ.  Καρπουχτσής 

Κωνσταντίνος.  Εάν θέλετε να πείτε δυο λόγια;  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριοι  σύμβουλοι καταρχάς καλή χρονιά να έχουμε,  με 

υγεία και παραγωγικότητα πάνω από όλα.  

 πρόκειται για ένα θέμα το οποίο το είχαμε συζητήσει την 

προηγούμενη φορά, το οποίο εγκρίθηκε ύψους 103.000 ευρώ, 17712 

μας ήρθε η έγκριση και τώρα λόγω της σημερινής έγκρισης του 

προϋπολογισμού  το βάλαμε ως κατεπείγον.   

 Ουσιαστικά εδώ πέρα ζητάμε την αποδοχή της ανάθεσης 

υλοποίησης του συγκεκριμένου σχεδίου,  την ανα μόρφωση του 

προϋπολογισμού  του έτους ΄15,  την δημιουργία ξεχωριστής λογιστικής 

μερίδας και την έκδοση εγγυητικής επιστολής για 3.000 ευρώ του 
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προγράμματος,  το οποίο είναι απαραίτητο για να συμμετάσχουμε στο 

πρόγραμμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αποδοχή, ακριβώς.  Υπάρχουν ερωτήσεις;  Ο κ.  Αναστασιάδης Αντώνης.  

άλλος; Κανείς.  Παρακαλώ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Το έχουμε διευκρινίσει  την προηγούμενη φορά, για Έλληνες…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δηλαδή άμα δεν είναι Έλληνες υπάρχει πρόβλημα;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Για μένα υπάρχει,  βέβαια.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σε παρακαλώ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ συνάδελφοι.  Σας παρακαλώ κύριε Αντώνη 

Αναστασιάδη. Ας ηρεμήσουμε συνάδελφοι,  η φωνή δεν οδηγεί  

πουθενά. Επί του θέματος κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε πρόεδρε το πιστοποιητικό φρονημάτων που να το παραδώσω;  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ζητώ την κατανόησή σας.  Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κύριε Αντώνη 

Αναστασιάδη σας παρακαλώ κα ι εσάς να ηρεμήσουν όλοι.  Κυρίες και 

κύριοι  συνάδελφοι,  κύριε Μερετουδη για τελευταία φορά. Για 

τελευταία φορά.  

 Λοιπόν,  επί  του θέματος θέλει  να τοποθετηθεί κανείς;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αποδοχή είναι;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αποδοχή. Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όταν είχαμε κουβεντιάσει το θέμα είπα ότι  είναι μείζονος σημασία 

αλλά με βαριά καρδιά το καταψήφισα διότι  δεν λύνει  πρόβλημα. Μετά 

από ένα χρόνο αυτούς τους ανθρώπους τι  θα τους κάνουμε; Θα τους 

ξανά βγάλουμε στο πεζοδρόμιο; Γι΄ αυτό και εγώ δεν μπορώ να πω ναι.  

πάλι το λέω με βαριά καρδιά.  Το καταλαβαίνετε αλλά.  

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.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 21/2015) 

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Πάμε στο τρίτο θέμα συνάδελφοι.   

 

Θέμα 3 ο  :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης  

Αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου Σερρών για την πρόληψη  

 και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται  

 από θεομηνίες.  Συλλογική απόφαση ένταξη ς 055.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρόκειται γι΄ αυτό το ποσό που σας είπα των 80.000 ευρώ από το 

Υπουργείο Εσωτερικών και διάθεση, θα το πάρει ο Δήμος.  Δηλαδή 

αυτή είναι η σωστή οδός και θα το διαθέσει στην Δ.Ε.Υ.Α. ως φορέα 

υλοποίησης των έργων.  

 Κύριε Γαλάνη θέλετε να πείτε;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αυτό το θέμα, κύριε Πρόεδρε,  είναι θέμα της Πολιτικής Προστασίας ή 

θα έλεγα και της Πολιτικής Διεύθυνσης.  Αναφέρεται σε μένα γιατί  έχει  

να κάνει…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Φυσικά για την αποδοχή της χρηματοδότησης.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ναι,  το κατάλαβα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα έρθει σε επόμενη συνεδρίαση η παράδοση αυτού του χρηματικού 

ποσού προς την Δ.Ε.Υ.Α. για συγκεκριμένα έργα. Ένα, δυο,  τρία,  

τέσσερα, πέντε έργα.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Γιατί  λειτουργεί  απολογιστικά αυτό το πρόγραμμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  αυτή την στιγμή συνάδελφοι μόνο την αποδοχή. Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και υπάρχει αναμόρφωση του προϋπολογισμού, έτσι;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μια ερώτηση, κύριε Πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να προτείνουμε πιθανά έργα τα οποία είναι αποτέλεσμα θεομηνιών;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι.  Ξέρετε γιατί;  Υπάρχουν πέντε συγκεκριμένα έργα. Δεν ξέρω εάν 

έχετε την εισήγηση. Εμείς οφείλουμε γι΄ αυτά τα πέντε έργα που 

ζητήσαμε…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ενδιαφέρομαι για τις  πηγές του Λευκώνα, γιατί  πλέον το νερό είναι …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει;  Ομόφωνα  ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλο δεν μπορούμε να βάλουμε.  Είναι τα Μπατάνια μέσα. Ομόφωνα 

ναι συνάδελφοι;   
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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: 22/2015) 

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελειώσαμε λοιπόν και το τρίτο θέμα ομοφωνία και πάμε στο πρώτο 

θέμα της ημερήσιας  διάταξης.    

 

Θέμα 1 ο  :  

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου 

Σερρών  

 και της ΔΕΥΑ Σερρών για την εκτέλεση έργων πολιτικής 

προστασίας  

και ορισμός μελών της επιτροπής παρακολούθησης αυτής.   

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αποσύρεται για τους λόγους που είπαμε,  δεν χρειαζόταν η 

προγραμματική. Τώρα άμα μας προκύψει στο μέλλον βλέπουμε.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  
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ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ  

(ΠΡΑΚ.1/3/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεύτερο θέμα .   

 

Θέμα 2 ο  :  

Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για την επιτροπή καθορισμού  

τιμήματοςεκποιούμενων δημοτικών και κοινοτικών ακινήτων  

της παρ. 5 του άρθρου 186 του Ν.3463/2006.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ θέλουμε έναν δημοτικό σύμβουλο ως τακτικό και με τον 

αναπληρωματικό του.  Ως δεύτερο μέλος αυτής της Επιτροπής 

συμμετέχει  ο εκάστοτε Πρόεδρος της Δημοτικής ή Τοπικής 

Κοινότητας.   

 Ως τακτικό μέλος προτείνεται ο κ.  Θεοχάρης Μιχαήλ και ως 

αναπληρωματικός του κ.  Θεοχάρη ο κ.  Τσαλίκογλου Δημήτριος 

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2015) 

…………………  

 

Θέμα 3 ο  :  

Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τον έλεγχο  

 της αυθαίρετης βόσκησης.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  θέλουμε δυο δημοτικούς 

συμβούλους με τους αναπληρωτές τους.  Ως τακτικά μέλη, η πρόταση 

σε σαφής,  ένα μέλος από την συμπολίτευση, ένα μέλος από την 

αντιπολίτευση. Τακτικό και αναπληρωματικό.  Από την συμπολίτευση 

προτείνεται ο κ.  Θεοχάρης Μιχαήλ με αναπληρωματικό τον κ.  

Μεγαλομύστακα Αναστάσιο.  Από την αντιπολίτευση κάποιος που θέλει  

να μετέχει  σε αυτή την τριμελή Επι τροπή; Παρακαλώ κύριοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Γράψε τον κ.  Γάτσιο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γάτσιος Αθανάσιος με αναπληρωματικό; Κύριε Φωτιάδη;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τον κ.  Καλαϊτζίδη.  Η τριμελής αυτή Επιτροπή αποτελείται και από 

έναν δημοτικό υπάλληλο με τον αναπληρωτή του.  Ήδη έχουν κάνει  οι  
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υπάλληλοι την διαδικασία κλήρωσης και έχουν επιλεγεί  ως τακτικό 

μέλος της Επιτροπής ο κ.  Χατζητόλιου Πέτρος με αναπληρωματικό 

μέλος την κυρία Γαβρά Αντιγόνη.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτο ύνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 3/2015) 

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τέταρτο θέμα.  

 

Θέμα 4 ο  :  

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής μικρών έργων των οποίων  

η δαπάνη δεν υπερβαίνει τα 5.869,41 €,  έτους 2015, σύμφωνα  

με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 15 του Π.Δ. 171/1987  

όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 229/1999.  

 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ ο νομοθέτης απαιτεί  κλήρωση που κάναμε και τα προηγούμεν α 

χρόνια,  εάν θυμάστε.  Παρακαλώ έναν δημοτικό σύμβουλο να έρθει  

εδώ, έχουμε φέρει την κληρωτίδα.  Δυο δημοτικούς συμβούλους 

θέλουμε.  Όχι εσείς  κ.  Χράπα, τον νεότερο. Μια και είστε στο πόδι 
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ελάτε κ.  Δημήτρη. Γυρίστε την πλάτη.   Ελάτε προς τα εδώ. Γιατί  

φαίνονται κάποια ονόματα και δεν θέλω να τα δείτε.  Έτσι μπράβο θα 

κοιτάτε προς τα εκεί .  Εγώ θα σας δώσω το χαρτάκι.  Βγάλτε ένα.  Αυτό 

είναι το τακτικό.  Ποιος είναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ο κ. Αντώνης Αναστασιάδης  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Αντώνης Αναστασιάδης.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Για τι  πράγμα είναι αυτό;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είστε γι΄ αυτό την Επιτροπή παραλαβής μικρών έργων. Γιατί  κύριε 

Αντώνη;  

 Άλλον έναν ως τακτικό.  Το χεράκι σας σε μένα, εσείς  κοιτάτε 

εκεί  μπροστά. Βγάλατε ένα χαρτάκι από όλα αυτά. Ποιος είναι αυτός ο 

τυχερός.  Ο κ.  Μυστακίδης.  Μπράβο.  

 Οι δυο αυτοί είναι τακτικά και άλλα δυο αναπληρωματικά. Το 

χεράκι σας πάλι.  Ο κ.  Μερετούδης αναπληρωματικός του κ.  

Αναστασιάδη και άλλο ένα,  εδώ είναι το κιβώτιο ο κ.  Γιαννακίδης 

αναπληρωματικός του κ.  Μυστακίδη.   

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: 4/2015) 

…………………  
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Θέμα 6 ο  :  

Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 195/2014 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.  

με  θέμα: Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2014.  

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ κ. Ραμπότας Ε.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κ.  Ραμπότα.  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  σε όλους καλή χρονιά και χρόνια 

πολλά. Σε ότι  αφορά την τροποποίηση και την αναμόρφωση τ ου 

προϋπολογισμού έρχεται και καλύπτει  το έτος ΄14 λόγω των διαφορών 

που υπήρξαν στο οικονομικό σκέλος και προέρχεται από διαφορετικές 

μισθολογικές καταστάσεις που προέκυψαν με αποκλίσεις  τόσο από τις  

προσλήψεις προσωπικού που είχαν γίνει  κατά το έτος το π ροηγούμενο, 

τις  διαφοροποιήσεις στις  ασφαλιστικές εισφορές και προκειμένου να 

ισοσκελιστεί  ο προϋπολογισμός και με βάση τις  τελευταίες 

χρηματοδοτήσεις οι  οποίες έχουν έρθει  στην Κ.Ε.ΔΗ.Σ.,  ώστε να 

τακτοποιηθεί  λογιστικά ο προϋπολογισμός του ΄14.  

 Παρακαλώ προς έγκρισή του.    

 Άρα λόγω και της ανάγκης απόδοσης κρατήσεων θα 

προχωρήσουμε σε αναμόρφωση και παρακαλώ όπως εγκριθεί  η 

αναμόρφωση του προϋπολογισμού.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις;  Κύκλος ερωτήσεων. Ο κ.  Χράπας.  Ο κ.  Ηλίας 

Αναστασιάδης.  Άλλος; Κανείς.  Παρακαλώ  κ. Ηλία Αναστασιάδη.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Κύριε Ραμπότα επειδή δεν μπόρεσα να βρεθώ στην συνεδρίαση για 

λόγους ιδιαίτερα σοβαρούς,  θα ήθελα να σας ρωτήσω, αυτή την 

αύξηση την οποία έχουμε στα πολιτιστικά,  όντως υπάρχει η 

αναμόρφωση και η αύξηση των εξόδω ν για τα πολιτιστικά,  που 

οφείλεται;  Τι καλύπτουμε; Είναι αυτό που έχει  σχέση με το Σκούταρι 

και την Αγία Ελένη ή είναι κάτι  άλλο;  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Είναι μικροδιαφορές που προέκυψαν κατά την συνεργασία των 

συμβάσεων για την Πολιτεία.  Είναι κάτι  μικρά ποσά πο υ πρέπει να 

τροποποιηθούν και γι΄ αυτό γίνεται αυτή η προσαύξηση.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Στην Πολιτεία των Ευχών.  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Ναι,  ναι.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Ξεπερνάμε το προϋπολογισθέν ποσό;  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Όχι,  όχι .  Ούτε κόκκινος γίνεται  ο κωδικός ούτε  τίποτα.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Αυτή η αναμόρφωση δεν μπορούσε να γίνει  αφού αφορά το έτος ΄14,  

το οικονομικό έτος ΄14,  γιατί  δεν έγινε μέσα στο ΄14 και όχι  το ΄15;  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Η έγκριση από το Δ.Σ. έγινε μέσα στο ΄14.  Το φέραμε θέμα στο 

αμέσως Δημοτικό Συμβούλιο .  Αφορά την χρήση του ΄14 γιατί  και οι  

τελευταίες επιχορηγήσεις που ήρθαν,  όπως έχουν μπει μια 

χρηματοδότηση του 15% που ήρθε για το ΚΔΑΠ ή για το  Βοήθεια στο 

Σπίτι ,  υπήρχαν διαφοροποιήσεις μισθολογικές.   
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 Να σας πω ενδεικτικά και επί  τη ευκαιρία δεν ξέρω  εάν θα 

υπάρξουν τοποθετήσεις πρόεδρε,  να πω συνολικά μερικά πράγματα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Αυτό έγινε,  διαπιστώθηκε μετά και την τελευταία χρηματοδότηση που 

εισήλθε στην Κ.Ε.ΔΗ.Σ. σχετικά με τις  επιχορηγήσεις από το Βοήθεια 

στο Σπίτι  και των ΚΔΑΠ. Αυτά άργησαν να έρθουν και ήρθαν μέσα 

στον Δεκέμβριο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στις ερωτήσεις είμαστε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να δώσει κάποιες διευκρινήσεις.   

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Ζήτησα να δώσω κάτι επιπλέον,  εάν θέλουν κάτι  επιπλέον 

συγκεκριμένο για τους κωδικούς,  εκεί  που είναι τα μεγάλα και 

μπορούμε να τα πούμε να πούμε σχετικά με αυτό.  Δεν ξέρω  ο κ.  

Αναστασιάδης εάν έχει  κάτι  επιπλέον ως τοποθέτηση.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ θα ήθελα να τοποθετηθώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να τελειώσει με την εισήγηση ο κ.  Ραμπότας.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να διευκρινίσει  γιατί  εδώ μπροστά φαίνεται…Εμένα μου προξενεί  

εντύπωση, πρόεδρε,  …  
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Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Ναι,  επιφυλάσσομαι στην τοποθέτηση εάν υπάρχει κάτι  συγκεκριμένο.  

Στις  ερωτήσεις οι  απαντήσεις είναι αυτές.  Εντάξει;   εάν επ ιθυμεί το 

σώμα να το κλείσουμε στο θέμα των ερωτήσεων, μπορεί να δώσω τις  

επιπλέον διευκρινήσεις προκειμένου να μην υπάρξει.  Ανά κωδικό και 

εκεί  που υπάρχουν τα ποσά τα μεγάλα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  τοποθετήσεις.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Βέβαια τα περισσότερα …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Περιμένετε.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Βέβαια τα περισσότερα τα ποσά από τα οποία αναφέρονται αγγίζουν 

τους εργαζόμενους,  εργοδοτικές εισφορές και τα τοιαύτα. Εδώ δεν 

νομίζω ότι  θα πρέπει να πούμε όχι  ή τέλος πάντων, να 

αμφισβητήσουμε αυτά τα οποία η  Οικονομική Επιτροπή της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. 

παρουσίασε.  Όμως εμείς  ως παράταξη και όταν ψηφίζεται ο 

προϋπολογισμός  αλλά και τώρα έχουμε μια έντονη διαφωνία και αυτόν 

τον κωδικό τον καταψηφίσαμε και τον καταψηφίζουμε και αναφέρεται 

στον κωδικό,  κύριε Ραμπότα, 808113  αμοιβές και έξοδα τρίτων, 

παροχές τρίτων που είναι ένα μέρος που ουσιαστικά αναφέρεται στην 

λογιστική υποστήριξη.   

 Κρίνουμε ότι  το ποσό είναι υπερβολικά πολύ παρά το ότι  έχει  

μειωθεί κατά 2.000. 25.000 για λογιστική υποστήριξη σε μια εταιρεία 

ιδιωτικού, βέβαια,  χαρακτήρα που είναι η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. είναι υπερβολικά 
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πολύ γι΄ αυτό ενώ όλα τα άλλα ποσά και τους κωδικούς τους 

αποδεχόμαστε,  σε αυτό το ποσό λέμε όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποιος είναι ο κωδικός;   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

80…..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Την σελίδα.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Την τέταρτη σελίδα.  808113.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε γραμματέα με γράψατε και εμένα; Με γράψατε για να 

τοποθετηθώ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μιλάμε για θέματα πολιτιστικά.  Ήρθαν τα Χριστούγεννα και  η πόλη 

των Σερρών δεν παρουσίασε τίποτα, απολύτως τίποτα. Η πλατεία 

Ελευθερίας ενώ παλαιά,  κάθε χρόνο γέμιζε από κόσμο και παιδάκια,  

χαρούμενες φωνές,  φέτος ήταν νεκρή. Δεν έκανε τίποτα η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. 

για να μας δώσει το αίσθημα ότι  υπάρχουν σήμερα Χριστούγεννα και 

αυτό δεν μας τιμάει εμάς σαν Δημοτικό Συμβούλιο  και πιστεύω και 

εσύ να στεναχωρήθηκες.  Έτσι δεν είναι;  Ήταν δηλαδή Χριστούγεννα 

αυτά που περάσαμε στο κέντρο της πόλεως; Κρίμα αυτά τα πράγματα, 

αυτά πρέπει  να τα προσέξουμε.   
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 Ενώ οι άλλες πολιτείες πετάνε,  η Δράμα είδατε τι  κάνει;  Μάζεψε 

όλο τον κόσμο και κάθε πολιτεία,  εμείς  τι  κάνουμε κύριε Πρόεδρε; 

Πείτε μας σας παρακαλώ, αυτό είναι το όραμα;  

 Ευχαριστώ.  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Ξεκινώντας από τον Αντώνη τον Αναστασιάδη θέλω να πω ότι  επειδή 

θα έρθει  προς ενημέρωση στο σώμα ο απολογισμός της Πολιτείας των 

Ευχών και επειδή σήμερα συζητάμε την αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού, δεν έχει  καμία σχέση…  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Επί του θέματος.  Επί του θέματος.  Άρα συζητήσαμε την αναμόρφωση 

του προϋπολογισμού της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. Τα θέματα είναι μια ενημέρωση 

σχετικά με τον απολογισμό που θα γίνει  για την Πολιτεία των Ευχών 

και μακάρι να υπήρχε και άλλα χρόνια και να γινόταν με αυτόν τον 

τρόπο.  

 Πάω στο συγκεκριμένο που έθεσε ο κ.  Ηλίας Αναστασιάδης.  Σε 

αυτό τον κωδικό που μειώθηκε.  Πράγματι αυτό είναι το ποσό και 

καταλήγει επακριβώς και στρογγυλοποιείται.  Η αναμόρφωση αυτή 

συγκεκριμένα έρχεται και μπορούμε να τα πάρουμε κωδικό –κωδικό 

για τον απλούστατο λόγο,  ότι  έγινε λάθος  υπολογισμός στις  

μισθολογικές καταστάσεις,  δεύτερον υπήρχαν εκκρεμεί εντάλματα από 

το ΄13 που δεν κόπηκαν και έπρεπε να κοπούν μέσα στο ΄14 για 

αποδοχές εργαζομένων και τρίτων, επειδή υπήρξαν και οι  προσλήψεις 

κάποιου προσωπικού, εάν δεν κάνω λάθος το ΄14,  αρχές του ΄14 στο 

ΚΔΑΠ Προβατά.  
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 Όλα αυτά συνετέλεσαν και με τις  διαφοροποιήσεις των 

ασφαλιστικών κρατήσεων και τα υπόλοιπα, τις  υπόλοιπες κρατήσεις να 

τροποποιηθεί  και να συμπληρωθεί με αυτό τον τρόπο.  

 Συγκεκριμένα σε ότι  αφορά τον 808133 εισφορές ασφαλιστικών 

ταμείων ΠΟΕ είναι λόγω Ι.Κ.Α. και προέρχεται το ποσό από τις  

ρυθμίσεις  του Ι .Κ.Α. που είναι παρελθόντων ετών.  

 Σε ότι  αφορά τον κωδικό 15604101 ο υπολογισμός εδώ έγινε 

μικρότερος και αφορά το ΚΔΑΠ Προβατά και το άλλο το ποσό που 

υπάρχει στις  44.000, που αυξάνεται κατά 2.50 0, είναι ότι  εκεί  

υπάρχουν 2.500 προσαύξηση το ότι  το ΄13 δεν κόπηκαν τα εντάλματα 

που έπρεπε να γίνουν για τις  αποδοχές.  Τα υπόλοιπα όλα μειώνονται 

για να στρογγυλοποιηθεί  και να τακτοποιηθεί  ο προϋπολογισμός της 

Κ.Ε.ΔΗ.Σ..   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δευτερολογία.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πρόεδρε θα ήθελα δυο λόγια να πω σχετικά με αυτά που είπε ο κ.  

Αναστασιάδης,  εάν και δεν έχουν σχέση με το.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ο Αντώνης ο Αναστασιάδης.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος.  Πρέπει να σας πω, κ.  Αναστασιάδη, ότι  

για την πλατεία Ελευθερίας είχε γίνει  αίτηση πάλι για το Δέντρο της 
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Αγάπης.  Δεν το κάνουμε εμείς .  Το Δέντρο της Αγάπης δεν το κάνουμε 

εμείς .  Έγινε αίτηση και δεν το κάνανε.  Δόθηκε η έγκριση από εμάς….  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κάθε χρόνο το κάνανε και φέτος κάνανε αίτηση για να το κάνουν και 

στο τέλος δεν το κάνανε.  Καταλάβατε;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτό όμως, κοιτάξτε,  επειδή ξέραμε σύμφωνα με  την αίτησή τους,  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μα σύμφωνα με την αίτηση που κατέθεσαν και την έγκριση που 

δώσαμε ξέραμε ότι  θα το κάνουν και τις  τελευταίες μέρες δεν το 

κάνανε για την πλατεία Ελευθερίας.  Όμως στο κέντρο της πόλης έγινα ν 

εκδηλώσεις.  Έγιναν και από σχολεία,  μπήκαν εκείνα τα 

Χριστουγεννιάτικα δέντρα, έγιναν και άλλες εκδηλώσεις με χορευτικά 

και τα λοιπά και μην ξεχνάμε ότι  τα δυο τελευταία χρόνια έχουμε 

προσθέσει έναν νέο θεσμό Χριστουγεννιάτικο στην πόλη των Σερρών, 

στον Δήμο Σερρών, την Πολιτεία των Ευχών και μάλιστα με πολύ λίγα 

χρήματα, εάν συγκρίνουμε τα χρήματα που διαθέτει  η Δράμα και το 

Τρίκαλα, μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ που διαθέτουν εκεί ,  

εμείς  με 15,  20.000 ευρώ κάνουμε την Πολιτεία των Ευχών, είναι έν ας 

νέος θεσμός,  τον οποίο φυσικά θα προσπαθούμε να βελτιώσουμε.   
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 Του χρόνου θα δούμε και για την πλατεία Ελευθερίας τι  

μπορούμε να κάνουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εκτός θέματος είμαστε,  εκτός θέματος.  Ομόφωνα ναι συνάδελφοι για 

το έκτο;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ :  

Ως παράταξη ψηφίζουμε ναι με περαιτέρω μείωση, θα θέλαμε 

περαιτέρω μείωση στον 808113 στον κωδικό.  Το θεωρούμε και πάλι 

υπερβολικό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καταγράφηκε;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Ναι με την επισήμανση.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ναι με την επισήμανση περαιτέρω μείωσης στον κω δικό 808113, διότι  

το θεωρούμε υπερβολικό.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Είναι αυτό το οποίο πρότεινα και σε αυτό η δική μας παράταξη 

εμμένει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Και εγώ παρών, κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ο κ. Αναστασιάδης Αντώνης παρών. Οι υπό λοιποι ναι με τις  

παρατηρήσεις που έχουν ειπωθεί.   

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: 6/2015) 

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο έβδομο θέμα.  

 

Θέμα 7 ο  :  

Έγκριση της  υπ' αριθμό 53/2014 απόφασης του Δ.Σ. της  

ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. με θέμα: Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 

2014. 

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Μπιτζίδου έχετε τον λόγο.   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

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

έληξε το έτος ΄14 οικονομικά έπρεπε να τακτοποιηθούν λογιστικά οι  

κωδικοί,  είναι μια λογιστική διαδικασία στην οποία φαίνεται ότι  

συγκεντρώνονται τα λεφτά από εκεί  που περισσε ύουν,  από κάποιους 
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κωδικούς,  μπαίνουν στο έκτακτο αποθεματικό και από εκεί  

διοχετεύονται σε κωδικούς για τους οποίους υπάρχει ανάγκη.  

 Εν ολίγοις θα ήθελα να αναφερθώ ότι  από το έκτακτο 

αποθεματικό που συγκεντρώθηκαν τα περισσότερα λεφτά πηγαίνουν 

στις  προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων και αυτό 

οφείλεται στο ότι  έχουμε,  ενώ είχαμε πει  στην τακτοποίηση των 

φορολογικών εκκρεμοτήτων μηνιαίως μπορέσαμε και τα ξοφλήσαμε 

όλα, άρα δεν υπάρχει καμία εκκρεμότητα από θέμα ασφαλιστικών 

ταμείων και φορολογικών, οπότε μπορέσαμε να δώσουμε όλα τα λεφτά 

και δεν χρωστούμε πουθενά.  

 Το θέμα, ο άλλος ο κωδικός για τα λογισμικά προγράμματα 

ηλεκτρονικών υπολογιστών οφείλεται για το ότι  μπήκαμε στην Ενιαία 

Αρχή Πληρωμών και στην μισθοδοσία που πρέπει να τα κάνουμε 

ηλεκτρονικά και βέβαια έπρεπε να δώσουμε παραπάνω χρήματα για να 

καλύψουμε αυτή την ανάγκη.  

 Οι αποδοχές προσωπικού ως είθισται μπαίνει  επί  χρόνια περίπου 

το ποσό των 85.000 για τους καλλιτεχνικούς συνεργάτες ηθοποιούς,  

όμως σύμφωνα με τις  ανάγκες του έργου γίνεται μια αναπροσαρμογή 

και γίνεται κάποια προσθήκη με την τακτοποίηση αυτή, ώστε να 

μπορέσουν να τρέξουν τα έργα τα οποία εγκρίνονται και ανεβαίνουν 

από το ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  Σερρών.  

 Το ποσό που μπαίνει  δηλαδή των 85.000 είναι ανάλογο των 

προηγουμένων ετών.  

 Για τον κωδικό που αναφέρουμε δαπάνες διοργάνωσης 

Πανεπιστημιάδας έπρεπε να προϋπολογιστεί  το Φ.Π.Α.,  για το οποίο 

δεν είχαν μπει όλα τα λεφτά. Το Φ.Π.Α. της Πανεπιστημιάδας 

καλύπτεται αποκλειστικά από τον ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . ,  κυμαίνεται γύρω στις  
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30.000,  ενώ τα υπόλοιπα είναι μέσω Ε .Σ .Π .Α .  και το τελευταίο,  

διάφορα έξοδα, προέκυψαν διάφορες ανάγκες παράστασης,  από 

δαπάνες παράστασης αλλά και κάποιες,  μια μεγάλη δαπάνη ήταν η 

επιδιόρθωση κάποιων συρματόσχοινων μέσα στην κεντρική σκηνή, σας 

λέω ενδεικτικά.  

 Το τελευταίο,  αναπροσαρμογή, έξοδα παρελθόντων ετών δώσαμε 

ένα σεβαστό ποσό σε παλαιά χρέη. Γι΄ αυτό έπρεπε να ενισχύσουμε 

αυτόν τον κωδικό και για να σταδιακά να ξοφλούμε όλες τις  παλαιές 

οφειλές.   

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις συνάδελφοι;  Τοποθετήσεις;  Η κυρία Κ αλώτα. Άλλος κανείς;  

Παρακαλώ.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Διαπιστώνουμε ότι  αρκετοί κωδικοί θέλουν αναπροσαρμογή και το 

σχόλιό μας ως παράταξη είναι ότι  ένας απολογισμός αποτυγχάνει όταν 

χρειάζεται τόσες πολλές αναπροσαρμογές.   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Σίγουρα υπάρχει αυτή η δυνατό τητα και ο προϋπολογισμός που 

στήνεται από το ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  εδώ και δυο χρόνια έχει  περίπου το ίδιο 

ύφος,  στήνεται από τους λογιστές και φυσικά από την Διοικητική 

Υπηρεσία.  

 Εγώ εκείνο το οποίο θέλω να παρατηρήσω ότι  είναι ιδιαιτερότητα 

των καλλιτεχνικών αρμοδ ιοτήτων που έχει  το ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . ,  υπάρχει  

ιδιαιτερότητα, γι΄ αυτό και αναγκαζόμαστε,  όπως γνωρίζετε πολύ 

καλά, να παίζουμε με τις  προσλήψεις των ηθοποιών και με τους 
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συνεργάτες τους καλλιτεχνικούς,  οι  οποίοι  δεν είναι σταθεροί σε 

αριθμό.  

 Άρα δεν μπορούμε να  προβλέψουμε τα έργα τα οποία θα ανεβούν 

και ενδεχομένως,  εάν μπορεί ο καλλιτεχνικός Διευθυντής να 

συμφωνήσει και να προγραμματίσει  με ασφάλεια τα έργα τα οποία 

θέλει  να ανεβάσει.   

 Μπορεί να προβλέπει στο ανέβασμα ενός έργου αλλά να μην 

μπορεί να βρει  τους κατάλληλους συνεργάτες.  Γι΄ αυτό και υπάρχει μια  

ρευστότητα σε αυτό το θέμα.  

 Αλλά εκείνο το οποίο θα ήθελα πάλι να τονίσω ότι  βρήκαμε και 

προσπαθήσαμε να εξοφλήσουμε αρκετά ποσά από παρελθόντα έτη.  Γι΄ 

αυτό και οι  κωδικοί μετακινήθηκαν σε πολύ έντονο β αθμό. Γι΄ αυτό.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

…δεν το καταργείται…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι,  παρών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα το βάλω σε ψηφοφορία.  Ναι,  ναι,   όχι .  Όχι η κυρία Καλώτα, όχι  ο 

κ.  Αναστασιάδης Ηλίας,  ναι,  ο κ.  Καρύδας ναι ,  όχι  ο κ.  Αντώνης 

Αναστασιάδης.  Η κυρία Γεωργούλα ναι.  όχι  ο κ.  Χρυσανθίδης,  όχι  ο κ.  

Φωτιάδης,  ναι ο κ.  Ραμπότας.  Ναι,  ναι,  ναι  ο γραμματέας,  ναι και ο 

Πρόεδρος.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 7/2015) 

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο όγδοο θέμα.  

 

Θέμα 8 ο  :  

Γνωμοδότηση για τον καθορισμό των οριογραμμών  

 τμήματος του ρέματος Αγίων Αναργύρων.  

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γκότση θέλετε να πείτε κάτι;  Εδώ είναι ένα τελείως τυπικό 

θέμα. Γνωμοδότηση του Δήμου Σερρών. Μπορούμε να πούμε όχι;   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Απλά η έγκριση…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το μικρόφωνό σας.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ότι  η έγκριση της οριοθέτησης και διευθέτησης του χειμάρρου για την 

αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινόμενων με κατασκευή 

αντιπλημμυρικών έργων γίνεται από την ΔΙΠΕΧΩ.  

 Η ΔΙΠΕΧΩ είναι Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης της Κεντρικής Μακεδονίας.   
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 Για να γίνει  η έγκριση αυτή χρειάζεται η απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου.  Είναι μια μελέτη την οποία έχουν κάνει  οι  υπηρεσίες μας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εάν θέλετε τι  περιλαμβάνει περιληπτικά να σας πω.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αντώνη θέλω να πω τι  περιλαμβάνει αυτή η μελέτη περιληπτικά. Να 

σας πω. Για την αντιμετώπιση περιβάλλον,  οι  παρεμβάσεις οι  οποίες,  

τα εμπόδια που είναι,  είναι οι  γέφυρες,  είναι η τεχνική λίμνη, είνα ι το 

αναψυκτήριο και τα λοιπά. Προκειμένου να σωθούν αυτά εδώ, δηλαδή 

και η τεχνική λίμνη και το αναψυκτήριο να τα σώσουμε,  η υπηρεσία 

έχει  κάνει  την εξής μελέτη,  τα εξής έργα προτείνει .   

 Συνοπτικά σας τα λέω:  

  Διεύρυνση και εκβάθυνση της κοίτης.   

  Ανασχεδιασμό και ανακατασκευή των καταβαθμών. Αυτά που 

πέφτουν,  ξέρετε,  πηγαίνοντας Βασίλη που προχωράμε,  κάνουμε 

τον περίπατο.   

  Προστασία πρανών και αναχωμάτων έναντι  διάβρωσης  

  Ανακατασκευή των γεφυρών Τσέλου και Σιγής,  καθώς και των 

ξύλινων γεφυρών.  

 Αυτά εδώ και μάλιστα από ότι  μου είπαν στην περιοχή του 

αναψυκτηρίου θα πρέπει λέει  εκεί  να γίνουν και με τσιμέντο,  δηλαδή 

χρειάζονται και λίγα περισσότερα λεφτά. Χρήματα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 Ένα λεπτό και τελειώνω.  

 Και 5,3 είναι όλος ο χείμαρρος.  Η οριοθέτηση θα γίνει ,  οι  

οριογραμμές θα γίνουν στα 5,3 και η διευθέτηση θα γίνει  στα 4 

χιλιόμετρα.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις;  Τι θέλετε;   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Θέλω να πω στον κ.  Γκότση κάτι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα ρωτήσει κανείς;  Είναι κάποιος που θέλει  να ρωτήσει;  Είμαστε στον 

κύκλο των ερωτήσεων κ.  Αναστασιάδη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλος θέλει  να ρωτήσει εκτός από τον κ.  Αναστασιάδη Αντώνη που 

θέλει  να πει  κάτι;  Ο κ.  Φωτιάδης.  Σημειώνεις γραμματέα; Ο κ.  Ηλίας 

Αναστασιάδης.  Άλλος ερώτηση; Όχι.  Παρακαλώ κ.  Αντώνη 

Αναστασιάδη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ήθελα να πω κάτι στον κ.  Αντιδήμαρχο. Εγώ κ.  Αντιδήμαρχε,  όταν 

ήμουν  Αντιδήμαρχος στα έργα έκανα ένα πτερύγιο για να εγκλωβίσ ω 

το νερό όταν έρχεται πάρα πολύ νερό περίπου 50 μέτρα, όπως 

ανεβαίνουμε στο αναψυκτήριο στο δεξί  μας χέρι.  Καταλαβαίνεις  που;  
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Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Στο αναψυκτήριο;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Στο δεξί  μας χέρι μόλις περνάμε το Κολυμβητήριο δεξιά δεν έχει  ένα 

πτερύγιο με τσιμέντο; Το έκανε περίπου 50 μέτρα και εγκλώβισα το 

νερό, όταν έχει  μεγάλη ποσότητα δεν μπορεί να ξεχειλίσει  στον δρόμο. 

Δεν πρόλαβα όμως να του κάνω άλλα 30 μέτρα και αυτό ξέρεις  πώς 

γίνεται;  Η κορυφή του πτερυγίου να έχει  την αντίστοιχη κορυφή 

απέναντι  από το ποτάμι.  Αυτό να το συνεχίσετε και θα έχουμε πολύ 

καλά αποτελέσματα. Να το προσέξετε ιδιαίτερα. Επειδή εγώ είμαι 

τεχνικός και ξέρω τι  σου λέω.  

 Αυτό να το επεκτείνουμε ακόμα λίγο,  τουλάχιστον 30,  40 μέτρα, 

θα εγκλωβίζεται μεγάλη ποσότητα νερού.  Δεν θα πηγαίνουν στο 

δημόσιο για να κατευθυνθούν στην πόλη.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε εισηγητά η ερώτησή μου είναι η εξής:  έχει  γίνει  εκτίμηση 

πλημμυρικού φαινομένου; Παροχέτευση δηλαδή πλημμυρικής παροχής 

του χειμάρρου; Διότι  αυτό που φέρατε σήμερα είναι η δεύτερη φάση. Η 

οριογραμμές του τμήματος.  Τα ξέρει  πολύ καλά ο κ.  Μυστακίδης.   

 Η ερώτησή μου είναι εάν έχει  γίνει ,  διότι  έτσι όπως το φέρνετε 

εμείς  δεν μπορούμε να το ψηφίσουμε γιατί  σας το εξήγησα. Για να 

ορίσεις ,  επιτρέψτε μου, κύριε Πρόεδρε,  για να ορίσεις  ότι  θα είναι 

τόσο επί τόσο και έτσι επί  τόσο, πρέπει να έχεις  πρώτα μελέτη 

πλημμυρική την παροχή. Υπάρχει αυτή; Ξέρουμε;  
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 Και θα  έπρεπε σήμερα εδώ, νομίζω εάν υπάρχει 

επιφυλάσσομαι…  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριε Φωτιάδη υπάρχει,  αυτά όλα προηγήθηκαν από την τελική 

οριοθέτηση. Δηλαδή υπολογίστηκε αυτό που λέτε η πλημμυρική 

παροχή σε δυσμενέστερη περίπτωση και είπαν τόσο θα είναι το πλάτος 

που να διασφαλίζει  την μέγιστη νεροποντή. Αυτά όλα έγιναν,  έγινε 

ολόκληρη μελέτη και απλώς ο νόμος λέει  ότι  αυτή η μελέτη 

οριοθέτησης πρέπει να εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο .   Αυτή 

την κάνουν οι  μελετητές.  Έχουν προηγηθεί όλα αυτά.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να πω κάτι.  Δεν μπορεί να γίνει ,  όταν λέει  εκβάθυνση του χειμάρρου 

και διαπλάτυνση, όταν  δεν προηγείται η ποσότητα των . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όπου όλα αυτά που πήραν όλες τις  μετρήσεις και τα λοιπά, έγινε η 

μελέτη και το τι  θα κάνουν.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Ηλίας Αναστασιάδης.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Στην σελίδα 23 της μελέτης αναφέρεται προτεινόμενα έργα, που 

ουσιαστικά είναι αυτό το οποίο πρέπει να γίνει .  Ανεξάρτητα από το τι  

λέει  η μελέτη,  εγώ θα ήθελα να πω στον κ.  Γκότση, δεν θα πρέπει να 

ξεκαθαρίσουμε και να στοχεύσουμε στην δημιουργία,  ας το πω εγώ 

έτσι,  καινούργιων  γεφυρών του Τσέλιου και της Σιγής,  γιατί  μέσα στην 

μελέτη αυτή δεν αναφέρονται.   
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 Ναι με τα προτεινόμενα έργα, που λέει ,  για την οριοθέτηση αλλά 

σε ότι  έχει  σχέση με τις  δυο γέφυρες με σαφήνεια λέει  το εξής:  ότι  οι  

σχεδιασμός των νέων γεφυρών δεν εμπίπτει  στις υποχρεώσεις της 

παρούσας σύμβασης.  Οφείλει  όμως η μελέτη να διαμορφώσει όλες τις  

κατάλληλες συνθήκες.   

 Δεν νομίζετε,  κύριε Γκότση, ότι  θα πρέπει αυτό να αποτελέσει 

την επόμενη στόχευση;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Σας το έχω διαβάσει.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Περίμενε σε παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε εγώ την γέφυρα . .την έχω 

κάνει,  την έχω τελειώσει,  αντισεισμικός έλεγχος όλα είναι έτοιμα, 

δημοπρατήθηκε το έργο να γίνει  καινούργια γέφυρα με τον Αχιλλέα 

τον Καραμανλή, αλλά έπεσε η κυβέρνηση Καραμανλή, το έχω πει  

πολλές φορές και σταμάτησε.  Το έργο είναι δημοπρατημένο να γίνει  

καινούργια γέφυρα. Όλα είναι έτοιμα.  

Εάν τώρα η καινούργια κυβέρνηση που βγει  έχουμε κανέναν 

ισχυρό άνθρωπο, απλώς να πει  να προχωρήσει.  Όλα είναι μελέτες ,  τα 

πάντα είναι έτοιμα.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να απαντήσω. Στις  προτεινόμενες επεμβάσεις σας έχω διαβάσει,  δεν 

με προσέξατε,   στο Δ λέω ότι  ανακατασκευή των γεφυρών Τσέλιου και 

Σιγής καθώς και των ξύλινων γεφυρών. Και σας λέω οι ξύλινες 

γέφυρες ήδη από τον Σεπτέμβριο που ανέλαβε η καινούργια δημοτική 

αρχή ήδη αρχίζουν και γίνονται.  Γίνεται ανακατασκευή.  
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Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν αναφέρομαι εκεί .  Αναφέρομαι στην σελίδα 24 στο 7.  

Ανασχεδιασμός και ανακατασκευή τουλάχιστον δυο γεφυρών, Σιγής 

και Τσέλιου.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αυτό σας λέω. Αυτό δεν σας λέω;  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Επειδή δεν υπάρχουν μέσα στη μελέτη,  αυτό είπα,  επειδή δεν υπάρχουν  

μέσα στην μελέτη,  δεν θα πρέπει να υπάρχει στόχευση, η επόμενη 

στόχευσή μας να είναι αυτό;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μα σας το είπα.  Μα σας το διάβασα και ξανά σας το διαβάζω. Πόσες 

φορές να το πω; Προτεινόμενες επεμβάσεις εκτός των άλλων είναι η 

ανακατασκευή των γεφυρών Τσέλιου και Σιγής και των ξύλινων 

γεφυρών. Τι άλλο να σας πω; Και άλλη φορά να το πούμε;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Δήμαρχε παρακαλώ. Η γέφυρα είναι έτοιμη. Τρία χρόνια εγώ….  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Και μπορείτε εσείς  από την Εγνατία,  η Εγνατία το έχει  δημοπρατήσει,  

είναι έτοιμη …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι δουλειά της Περιφέρειας δεν μπορεί ο Δήμος να κάνει  αυτή την 

παρέμβαση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αντώνη έλα να το δούμε μαζί.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωράμε. Γνωμοδοτεί  θετικά.  Ομόφωνα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ. Τοποθέτηση.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριοι συνάδελφοι το θέμα είναι ιδιαιτέρως σοβαρό. Ξεκινώ με αυτή 

την διατύπωση διότι  μόλις πριν κάποιους μήνες είχε πλημμυρική 

παροχή και βεβαίως είχα ρωτήσει,  όταν συζητήθηκε εδώ το θέμα τον κ.  

Δήμαρχο, τότε για το κατάστημα, εάν έχει  εκτιμηθεί η παροχή και εάν 

έχουν γίνει  τα αναγκαία έργα εκτροπής στο συγκεκρι μένο σημείο για 

να μην υπάρχει επικινδυνότητα για το κατάστημα. Ο Δήμαρχος τότε 

διαβεβαίωσε ότι  όλα έχουν καλώς.  

 Ήρθε η φύση να μας αποδείξει  ότι  τίποτα δεν είχε καλώς. Σήμερα 

λοιπόν έρχεται το θέμα χωρίς να μας δώσετε,  εγώ κ.  εισηγητά δεν έχω 

αυτή την μελέτη.  την μελέτη στην οποία αναφέρεστε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Φωτιάδη σας έχω δώσει από ένα CD ,  όλη η μελέτη είναι…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τώρα ήρθε,  κύριε Πρόεδρε.  Σήμερα, κύριε Πρόεδρε μου δόθηκε στο 

χέρι,  δεν πρόλαβα να το δω. Γι΄ αυτό όμως λέω το εξής:  θέλω να πω 

όμως…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γιατί  σε χαρτί…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 15 Η Σ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015  

82 

Όχι,  όχι  και έτσι το δέχομαι σε CD και καλά κάνατε,  αλλά θα έπρεπε 

να μας το δώσετε,  όχι  πέντε μέρες,  δέκα μέρες και θα έπρεπε αυτό,  

συγνώμη κύριε Πρόεδρε,  για μας η εκτίμηση του πλημμυρικού 

φαινομένου της παροχής,  η διάνοιξη των τριών χειμάρρων, Αγίων 

Αναργύρων, Αγίου Γεωργίου και Αγίας Βαρβάρας είναι τα κορυφαία 

έργα που σήμερα πρέπει να γίνουν στην πόλη.  

Δεν  μπορούμε να μείνουμε σε τόση, δεν θέλω να αμφισβητήσω 

την ποιότητα της δουλειάς,  αλλά επειδή πρόσφατα , τον Ιούλιο είχαμε 

το πλημμυρικό φαινόμενο, είμαστε πολύ προβληματισμένοι και 

βεβαίως ο κ.  Μυστακίδης είπε ότι  υπάρχει  η μελέτη.   

Εγώ ξέρω ότι  για να γίνει  μια τέτοια μελέτη θέλει  να δούμε από 

την λεκάνη απορροής,  από τις  πηγές …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εκροής.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Απορροής,  εκροής,  όπως θέλετε και είναι μια τεράστια δουλειά η 

οποία δεν έχει  γίνει  και ήδη ξανά λέω ότι  η φύση μας απέ δειξε ότι  με 

σχεδιασμούς που έχουν σχέση λίγο πάνω από τον οικισμό και με 

οριοθετήσεις και με πιθανά έργα, μάλλον στοχεύουμε  να λύσουμε το 

θέμα με μια τεράστια επικινδυνότητα για την πόλη.  

 Εμείς δεν θα ψηφίσουμε θετικά,  γιατί  θεωρούμε ότι  αυτή η 

προσπάθεια θα έπρεπε να έχει  μια τεράστια αναζήτηση τεχνική και 

επιστημονική και βάζουμε εμείς  και τους τρεις  χείμαρρους,  ιδιαιτέρως 

αυτούς τους δυο που είναι πολύ κοντά και πιάνει  ο ένας τον άλλο και 

υπάρχει τεράστιο πρόβλημα για πολλά τμήματα πλέον του οικισμού. 

Ιδιαιτέρως στα νεόδμητα.  
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 Αυτή η προχειρότητα, έτσι την βλέπουμε εμείς  και συγχωρέστε 

με για την έκφραση, νομίζω ότι  αδικεί  τη ν αγωνία της συνολική. Από 

την εμπειρία μου λοιπόν λέω ότι  με κάποιες εκβαθύ νσεις και κάποιες 

τοπικές μικρές παρεμβάσεις,  το θέμα δεν  λύνεται.    

Δεν μπορούμε να ψηφίσουμε …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

 (Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Την άποψή μου λέω. Παρακαλώ σα ς άκουσα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην τον διακόπτετε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Σας άκουσα. Σας άκουσα κ.  Γκότση, σας άκουσα. Και επειδή γνωρίζω 

γι΄ αυτό σας λέω αυτά που σας λέω και προσωπικά.  

 Λοιπόν,  θεωρούμε ότι  αυτό θα πρέπει να το δούμε συνολικότερα 

και πρέπει να το δούμε  πολύ διευρυμένα. Εμείς δεν θα ψηφίσουμε,  

διότι  η ευθύνη είναι τεράστια.  Και βεβαίως όλα τα έργα ευπρεπισμού, 

τα οποία θα έρθουν να κάτσουν πάνω, συμφωνούμε ότι  άργησαν. Η 

γέφυρα του . . ,   να ξεκινήσω, αλλά πρώτα πρέπει να το λύσουμε το 

πρόβλημα ακριβώς από  εκεί  που ξεκινά.   

 Ο Ιούνιος ήταν εδώ και ήδη πάμε και στον εισαγγελέα κάποιοι .  

Εμείς έχουμε τεράστιες επιφυλάξεις και θα ψηφίσουμε με την 

επιφυλάξεις και την συγκεκριμένη διατύπωση που έχω ήδη . .  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Βέβαια,  διαβάζοντας το CD ,  εφόσον βέβαια εκτυπώθηκε,  παρατηρώ ότι  

η μελέτη αυτή υπογράφηκε τον Μάρτιο του ΄10 από ένα μελετητικό 

γραφείο.  Δεν μπορώ να αμφισβητήσω την μελέτη των μηχανικών, όμως 
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επειδή όλοι μας γνωρίζουμε την συγκεκριμένη τοποθεσία και έχω την 

πεποίθηση πως οι  περισσότεροι από  εμάς την έχουν περπατήσει,  έχω 

να επισημάνω το εξής και με βάση αυτά τα οποία η μελέτη λέει .   

 Δεν αντιμετωπίζεται καθόλου, μα καθόλου και επισημαίνεται εδώ 

και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί  μέσα στον χρόνο, η στενότητα της 

γέφυρας στον περιφερειακό δρόμο. Αυτόν δηλαδή που πηγαίνει  στο 

νοσοκομείο.  Και επιπλέον ,  μα δεν αντιμετωπίζεται καθόλου η γέφυρα 

Ιρλανδικού τύπου, πως χαρακτηριστικά λέγεται,  που κοντεύει  να πνίξει  

κόσμο. Και θα έχουμε οπωσδήποτε σε μια νεροποντή, γιατί  αυτό το 

ποτάμι κατά τα ψέματα είναι  απρόβλεπτο,  ο καθένας από εμάς το 

γνωρίζει  και αυτοί οι  οποίοι  μεγάλωσαν και κινήθηκαν εδώ πέρα 

ξέρουν ότι  από εδώ και από εκεί  στην όχθη υπήρχε ένα κτίσμα, ένας 

τοίχος και δεν έγινε χωρίς λόγο.  Μέρος βέβαια του κτίσματος υπάρχει.  

 Άρα λοιπόν,  ναι μεν λέμε εμείς  στην οριοθέτηση και τα λοιπά, 

αλλά επισημαίνουμε ως παράταξη ότι  πρέπει κατά την εκτέλεση του 

έργου το πώς θα γίνει  αυτό θα το δουν οι  τεχνικές υπηρεσίες,  να 

διευθετηθεί ή να αντιμετωπιστεί  η στενότητα της γέφυρας του 

περιφερειακού δρόμου και να αντιμετωπιστεί  το πρόβλημα της γέφυρας 

Ιρλανδικού τύπου.  

 Ιρλανδικού τύπου για την ιστορία του πράγματος είναι σωλήνες 

οι  οποίες μπαίνουν η μια δίπλα στην άλλη και πέφτει  τσιμέντο.  Αλλά 

όταν βρέχει  γίνεται υπερχείλιση και υπάρχει κίνδυνος να πνιγεί  

κόσμος εκεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Μυστακίδης.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  
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Θα επαναλάβω μερικά πράγματα. Η μελέτη αυτή καταρχήν δόθηκε από 

την προηγούμενη δημοτική αρχή. τόσα χρόνια γίνονται αυτές οι  

μελέτες για να καταλήξουμε στα όρια και να πούμε ότι  δεξιά και 

αριστερά οι  απόσταση από τις  οριογραμμές θα είναι τόσα μέτρα, 

γίνονται όλες αυτές οι  μελέτες,  κ.  Φωτιάδη.  

 Δηλαδή σας είπα ότι  έγιναν οι  υδραυλικές μελέτες και σε αυτή 

την μελέτη δεν συμμετέχει  ένα γραφείο μόνο τοπογράφων ή 

συμμετέχουν όλες οι  ειδικότητες.  Άλλοι που ασχολού νται με τα 

υδραυλικά, άλλοι με τα γεωλογικά, τα ξέρετε καλά και εσείς  από τον 

Δήμο Λευκώνα που δίναμε μελέτες.  Οποιαδήποτε μελέτη δίναμε 

γινόταν με μελέτες γεωλογικές και υδραυλικές.   Και εκεί  στις  

οριοθετήσεις.   

 Έχουν προηγηθεί όλα αυτά και ελέγχονται απ ό την Περιφέρεια.  

Τώρα έχει  πόσους μήνες που πηγαινοέρχεται η μελέτη σε αρμόδια 

γραφεία της Περιφέρειας,  επιστρέφει με κάποιες παρατηρήσεις,  

διορθώνει ο μελετητής τις  παρατηρήσεις,  ξανά πάει στα αντίστοιχα 

γραφεία,  ξανά πάει σε όλα τα . .και σήμερα, αφού έχ ει  γίνει  

επανειλημμένα αυτή η μεταφορά από γραφείο σε γραφείο,  σήμερα 

νομίζω ότι  έχει  πάει  ξανά στην Περιφέρεια,  στην Θεσσαλονίκη και 

ελπίζουμε ότι  είναι η τελική μεταφορά αυτής της μελέτης και θα 

υπογραφεί.   

 Τις προάλλες κατέβηκα με τους μηχανικούς  στην αρμόδια 

υπάλληλο εκεί  και έκανε με τον μελετητή, ζήτησε κάποια πράγματα για  

την πλημμύρα που σχετίζονταν με το ποτάμι και με την πόλη, τα 

έφτιαξε ο μελετητής,  έδωσε τα στοιχεία και τώρα περιμένουμε την 

τελική έγκριση.  
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 Δηλαδή ,  τόσα χρόνια δουλεύεται μια μελέτη.  να μην 

απαξιώνουμε δηλαδή όλο αυτό το μελετητικό γραφείο,  όλους αυτούς 

τους επιστήμονες.  

 Εκτός από αυτό είναι αδύνατο εδώ μέσα στο Δημοτικό 

Συμβούλιο,  ακόμα και όλοι ειδικοί να ήμασταν,  να ελέγξουμε μια 

μελέτη ή να αποφασίσουμε τώρα εάν είναι καλή ή όχι .  Η μελέτη 

βασιζόμαστε στο γραφείο το μελετητικό το οποίο είναι πολύ σοβαρό 

και στον έλεγχο ο οποίος έχει  γίνει .  Εκεί βασιζόμαστε και είναι μια 

τυπική διαδικασία που σήμερα θα ψηφίσουμε.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Συγνώμη, κύριε Μυστακίδη,  υπάρχουν ορισμέν ες επισημάνσεις του 

μελετητικού γραφείου τις  οποίες νομίζω ότι  θα πρέπει να τις  

προσέξουμε.  Είναι αυτά τα οποία σας είπα.  Η στενότητα και η γέφυρα 

του Ιρλανδικού τύπου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτάκι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μισό λεπτό,  κύριε Πρόεδρε,  θα ζητήσω εγώ επί της δ ιαδικασίας.  Δεν 

μπορεί να έχουμε και τριλογίες και τεταρτολογίες…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν θα υπάρξει ούτε τριτολογία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εδώ διάλογοι γίνονται.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Είδατε να δευτερολογεί  κανείς;  Ποιος 

δευτερολόγησε; Ποιος από τους προλαλήσ αντες δευτερολόγησε; Ποιος;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Ο καθένας παίρνει  τον λόγο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Διακόπτουν,  διακόπτουν τον ομιλητή. Όχι κ.  Αναστασιάδη, θα 

περιμένετε.  Οι προλαλήσαντες θέλουν να δευτερολογήσουν;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Αντώνης Αναστασιάδης και ο Ηλίας Αναστασιάδης.  Και κλείνει  

το θέμα.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε συνάδελφε αφορά την πόλη και είναι σοβαρό θέμα. Εδώ ήρθαμε 

…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην τρώτε άσκοπα τον χρόνο σας.  Μετά θα σας διακόψω.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Δήμαρχε πρέπει να  ξέρεις  το εξής:  από το 1922 η ΥΠΕΝ, η 

ΣΕΕΝ και αυτές οι  υπηρεσίες που ήταν τότε που υπήρξαν κάνανε 1.520 

έργα, μικρές παγίδες νερού, διότι  η απορροή είναι πάνω ακριβώς από 

τον Λαϊλιά,  είναι πάρα πολύ μεγάλη η λεκάνη απορροής,  πάρα πολύ 

μεγάλη. Γίνανε πάρα  πολλά έργα γι΄ αυτό δεν πλημμύρισε η πόλη τόσα 

χρόνια.  Πλημμύρισε μια φορά η πόλη επί Μωυσιάδη επειδή είχαν 

κλείσει  οι  γέφυρες.  Είχαν πάει κορμοί δέντρων και είχαν κλείσει ,  γι΄ 

αυτό έγινε.   

 Το μόνο εμπόδιο είναι το αναψυκτήριο.  Αυτή η λεκάνη που 

υπάρχει εκεί  μέσα είναι,  εάν μου επιτρέπεις…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η λίμνη.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε κ.  Αναστασιάδη. Και οι  υπόλοιποι να μην μιλούν.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Είναι σοβαρό θέμα, σε παρακαλώ. Όσον αφορά την γέφυρα, κ.  Γκότση 

του Τσέλιου,  με τον Σουφλιά και τον Καραμ ανλή, επειδή εγώ του είπα 

ότι  θα σε  βοηθήσουμε,  θα σε βγάλουμε ξανά βουλευτή εάν μας κάνεις  

αυτή την γέφυρα, παρουσία 15 συμβούλων τότε με τον Βλάχο, την 

έκανε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη θα σας διακόψω, κάνετε κομματική προπαγάνδα.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ :  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κομματική προπαγάνδα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο  δεν επιτρέπω. 

Ο επόμενος.  Κύριε Ηλία Αναστασιάδη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Να τελειώσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το είπατε.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι περίμενε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν σας αφήνω.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Λοιπόν,  να τελειώσω. Την Αγία Σοφία Ηλία,  στην Αγία Σοφία η 

γέφυρα είναι αρκετά μεγάλη αλλά πρέπει να σηκωθεί,  δηλαδή να 

ψηλώσει τουλάχιστον ένα μέτρο και παίρνει  όλο τον όγκο του νερού 
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διότι  εγώ έτυχε και 3:00΄η ώρα την νύκτα να είμ αι εκεί  και 4:00΄ η 

ώρα την νύκτα, πραγματικά δηλαδή ,  όταν καθάρισα εγώ δεν 

πλημμύρισε η πόλη ,  ενώ στον Νομό ε ίχε,  θυμάστε,  πλημμυρίσει .  

 Εάν σηκωθεί,  κύριε Δήμαρχε,  η γέφυρα της Αγίας Σοφίας ένα 

μέτρο ύψος,  δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος.  Ως που λέει  ο κ.  Η λίας για 

του Ιρλανδικού τύπου κάτω στα γύφτικα που είναι οι  τσιγγάνοι,  

εκείνο,  εκείνο είναι ένα βοηθητικό αυτό,  είναι γέφυρα είναι δίπλα. 

Βοηθητικό για το καλοκαίρι για να περάσουν από εκεί  οι  αγρότες.  

Αλλά οι  τσιγγάνοι είναι ψηλά, δεν εμποδίζει  κανέναν.   

 Η γέφυρα μόνο της Αγίας Σοφίας εάν σηκωθεί ένα μέτρο ψηλά 

τελειώνει το πρόβλημα για μένα.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Ηλία Αναστασιάδη.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν θα διαφωνήσω με όσα επισημάνθηκαν. Είναι ένα αντιπλημμυρικό 

έργο που θα πρέπει να γίνει  οπωσδήποτε και μπορώ να πω ότι  άργησε 

κιόλας.  Όμως εγώ πάλι τοποθετούμαι υπό τύπο ερωτήσεως το είπα 

προηγουμένως, το λέω τώρα σαν δευτερολογία,  επιβάλλεται να δούμε 

και δεν ξέρω πως θα αντιμετωπιστεί  το πρόβλημα της στενότητας της 

γέφυρας που είναι στον περιφερειακό δρόμο γιατί  με ιδιαίτερη επίταση 

οι  μελετητές το αναφέρουν.   

 Σίγουρα το αντιπλημμυρικό είναι καλό, σίγουρα θα μας 

απαλλάξει αλλά αυτό το οποίο επισημαίνουν εγκυμονεί κινδύνους σε 

μεγάλη ποσότητα νερού.  

 Πέραν δεν των άλλων επέμεινα στην ιρλανδικο ύ τύπου γιατί  

υπάρχει  κοινότητα ανθρώπων η οποία θα πρέπει να εξυπηρετείται και 
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να μην κινδυνεύει .  Γι΄ αυτό εσείς  που είστε υπεύθυνος και μηχανικός,  

ο καθ΄ ύλην αρμόδιος επαΐων, έχω την αίσθηση ότι  αυτό θα πρέπει να 

το προσέξετε ιδιαίτερα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Κλείστε κ.  Γκότση με δυο κουβέντες.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το πρόβλημα αυτό ξέρετε ότι  είναι πολύ παλαιό εδώ και εκατό χρόνια.  

Έγινε μια σοβαρή δουλειά,  όχι  μόνο από υπηρεσίες του Δήμου, από ότι  

λένε από το καλύτερο γραφείο,  όχι  μόνο των Σερρών και της Βορείου 

Ελλάδας.   

 Όλοι συνέβαλαν και έχουμε τώρα μια μελέτη.  εγώ νομίζω ότι  

όλοι εμείς  πολιτικά μπορεί να λέμε ότι  πρέπει να γίνει  και να γίνει ,  

αλλά είμαστε αναρμόδιοι  να εξετάσουμε το τεχνικό μέρος,  την 

τεχνογνωσία και την επιστημοσύνη  της μελέτης.   

 Από ότι  λένε  βέβαια,  ότι  με την οριοθέτηση, την διευθέτηση η 

οποία θα γίνει ,  η επανεμφάνιση των πλημμυρικών φαινομένων θα γίνει  

μετά από πενήντα χρόνια.  Αυτό λέει  η μελέτη και νομίζω ότι  εδώ θα 

πρέπει να σταματήσουμε και να δώσουμε τους επιστήμονες να κάνουν 

την δουλειά τους.   

 Ευχαριστώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  και κυρίες και κύριοι  σύμβουλοι αυτοί που θέλω να 

πω είναι το εξής:  για να γίνει  ένα έργο πρέπει να προηγηθεί μελέτη και 

μάλιστα είναι ένα έργο τεχνικό.  Η μελέτη έχει  καθαρά τεχνικά 

χαρακτηριστικά.  Εγώ δεν είμαι ειδικός,  δεν μπορώ να τα κρίνω, αλλά 

επαναλαμβάνω αυτό που είπε ο κ.  Μυστακίδης,  η μελέτη αυτή 
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στραγγίζεται,  στην κυριολεξία έχει  στραγγιστεί  από τις  αρμόδιες 

υπηρεσίες,  κυρίως της Αποκεντρωμένης.   

 Εδώ και μήνες πάει από γραφείο σε γραφείο και από ειδ ικό σε 

ειδικό.   

 Από εκεί  και πέρα εάν αυτοί όλοι εγκρίνουν την μελέτη και εμείς  

δεν θέλουμε να προχωρήσει για να χρηματοδοτηθεί,  δεν θα γίνει  το 

έργο ποτέ ή εάν αμφισβητούμε τις  γνώσεις και τις  ικανότητες και των 

υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης και του Δήμου  αλλά και του 

μελετητικού γραφείο,  που πρέπει να πούμε ότι  το μελετητικό γραφείο 

είναι του κ.  Μωυσιάδη.  

 Γίνεται μια πολύ καλή δουλειά,  ελέγχεται αυτή η δουλειά,  πρέπει 

να προχωρήσει όμως, να φύγει  η μελέτη,  να εγκριθεί  και να …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε τώρα κύριε Αντώνη.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Και αυτό που χρειάζεται από εκεί  και πέρα είναι να εξασφαλίσουμε 

την χρηματοδότηση για να γίνει  το έργο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  μπαίνει  σε ψηφοφορία.  Ναι στην γνωμοδ ότηση, ναι,  ναι.  Ο κ.  

Καρύδας ναι.  ο κ.  Αναστασιάδης Αντώνης;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι.  Ναι ο κ.  Γιαννακίδης,  ναι η κυρία Γεωργούλα. Ο κ.  

Χρυσανθίδης…  
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Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εμείς θα ψηφίσουμε όχι ,  κύριε Πρόεδρε,  διότι  λόγω πλημμελούς 

ενημέρωσης δεν μπορούμε να ψηφίσουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι η παράταξη του κ.  Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Με αυτή την διατύπωση παρακαλώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και βεβαίως θα γράψετε παρακαλώ όχι και τελεία σε αυτό που είπα,  

πρέπει να γίνει  μελέτη πλημμυρικού φαινομέ νου από την λεκάνη 

απορροής και μετά οριοθέτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ο κ.  Ραμπότας,  ναι,  ναι  και ο Πρόεδρος.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 8/2015) 

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο ένατο θέμα.  

 

Θέμα 9 ο  :  
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Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών: Αποκομιδή απορριμμάτων  

 Δ.Ε. Κ. Μητρουσίου του Δήμου Σερρών έτους 2015.  

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος κ.  Χ ράπας Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Χράπα σας ακούμε.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Όπως γνωρίζετε όλοι στις  9 του Ιούλη του ΄14 εγκρίθηκε η μελέτη για 

την αποκομιδή απορριμμάτων στην Δημοτική Ενότητα Μητρουσίου.  

Στην συνέχεια στις  29 -9-14 ο διαγωνισμός διεξήχθη και στις  24 -11-14 

πάλι οι  όροι δημοπράτησης εγκρίθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή.  

 Στις 22 Δεκεμβρίου του ΄14 απορρίφθηκαν οι  ενστάσεις των 

ενδιαφερομένων στην Οικονομική Επιτροπή και έχουμε την λήξη της 

σύμβασης στις  2 του Φλεβάρη του ΄15,  όπου μετά από εκεί  δεν έχουμε 

ανάδοχο στην εν λόγω Δημοτική Ενότητα.  

 Γι΄ αυτό τον λόγο φέρνουμε στο 1 ο  Δημοτικό Συμβούλιο  μια 

απευθείας ανάθεση για την αποκομιδή απορριμμάτων στην 

συγκεκριμένη Δημοτική Ενότητα. Το ύψος της δαπάνης θα είναι 

προϋπολογισμού 22.600 ευρώ μαζί με το Φ.Π.Α. κα ι θα έχει  διάρκεια 

πέντε μήνες.   

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύκλος ερωτήσεων.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μια ερώτηση.  Κύριε συνάδελφε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Συγνώμη κ.  Φωτιάδη. Ο κ.  Φωτιάδης.  Άλλος; Ο κ.  Ηλίας 

Αναστασιάδης.  Παρακαλώ κ.  Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Το ποσό πως εκτιμήθηκε κύριε εισηγητά;  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Βάσει της προηγούμενης σύμβασης που λήγει  στις  2 του Φλεβάρη. Της 

προσφοράς που δόθηκε από την προηγούμενη σύμβαση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Αναστασιάδης.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Αυτές οι  22.000 κύριε Χράπα, που είναι το τελικό ποσό, θα ήθελα να 

μου πείτε,  αντιστοίχηση ποσών και υπηρεσιών. Απλό.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Ελάτε από το γραφείο μας κάποια στιγμή, ….  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Είναι καλό να ενημερωθεί και το σώμα και λέω γιατί ,  εάν μου 

επιτρέπεις  πρόεδρε,  γιατί  στην λογοδοσία,  έτσι όπως το διάβασα, σε 

ότι  έχει  σχέση με την καθαριότητα, παρουσιάζεται μια εικόνα ιδανική, 

που σημαίνει  ότι  εμείς  είχαμε μηχανήματα να ανταποκριθούμε σε 

τέτοιου είδους ανάγκες και έχουμε.  Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις;  Ο κ.  Ηλίας Αναστασιάδης και μόνο. Εάν χρειαστεί  και ο  

κ. Μυστακίδης.  Από σας ξεκινώ κύριε.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Στο όλο θέμα της καθαριότητας από μέρους της υπηρεσίας ειλικρινά 

βλέπω μια ολιγωρία όχι  στο διαδικαστικό των διαγωνισμών και τα 

λοιπά, στην αντιμετώπιση με μηχανήματα της υπηρεσίας και 



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 15 Η Σ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015  

95 

προσωπικό αυτών των προβλημάτων καθαριότητας ή αυτού του 

προβλήματος καθαριότητας.   

 Εμείς πιστεύουμε πως με μια χρηστή διαχείριση των 

μηχανημάτων και χρηστή διαχείριση του προσωπικού είναι βέβαιο ότι  

θα μπορούσαμε να ανταποκριθούμε σε αυτό που δημιουργήθη κε χωρίς 

κόστος βασικά. Χωρίς κόστος.  Γι΄ αυτό το ποσό αυτό,  πέρα του ότι  

είναι μεγάλο, κρίνουμε ότι  επιβλήθηκε λόγω ολιγωρίας από μέρους της 

υπηρεσίας,  γι΄ αυτό και δεν μπορούμε να την ψηφίσουμε αυτήν.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Καρύδας.   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Ένα γενικότερο συμπέρασμα που βγαίνει  από το συγκεκριμένο θέμα 

είναι ότι  η συνειδητή αδυναμία ή απαξίωση της δυνατότητας των ίδιων 

των Δήμων να μπορέσουν από μόνοι τους να λύνουν προβλήματα 

καθαριότητας,  κάνει  και τους ίδιους έρμαια αλλά και τον λαό, τον 

οποιοδήποτε αναδόχων, των οποιοδήποτε ιδιωτών, οι  οποίοι  έρχονται 

και παρέρχονται,  κάνουν μια ένσταση στα δικαστήρια και διάφορα 

τέτοια,  κολλάει το όλο ζήτημα και μένουμε και ο Δήμος ξεκρέμαστος 

και οι  δημότες κινδυνεύουν να μην δεχθούν τις  υπηρεσίες.   

 Το συγκεκριμένο γεγονός αναδεικνύει  την αναγκαιότητα ο 

τομέας της καθαριότητας να μπει στο σκεπτικό της δημοτικής αρχής,  

έτσι ώστε να μπορεί να είναι αυτάρκης και να μην είναι έρμαιο των 

οποιοδήποτε τέτοιων διαδικασιών.  

 Είναι καθαρό παράδειγμα το πώς η ιδιωτικοποίηση φέρν ει  

τέτοιου είδους προβλήματα. Και έχω την εντύπωση ότι  το ποσό είναι 

μεγάλο και γι΄ αυτό φέρνει  προβλήματα δυστυχώς με πολύ μεγάλο 
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κόστος για τον Δήμο και τους δημότες που καλούνται να το 

πληρώσουν.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Καταρχήν θέλω να με συγχωρέσετε εάν θεωρ ήσετε ότι  δεν έχει  

συνάφεια αυτό που θα πω με το θέμα, αλλά επειδή ζω στα χωριά και 

βλέπω τώρα για αποκομιδή απορριμμάτων από τα χωριά θέλω να 

ενημερωθεί το σώμα, να πω αυτό που θέλω να δηλαδή και αν βγει  και 

προς τα έξω αυτό.   

 Δηλαδή, επειδή στον Δήμο μας τα περισσότερα χωριά είναι και 

προσφυγικά και τα οικόπεδα που τους δόθηκαν είναι μεγάλα, έχουν 

αυλές και μπαχτσέδες και επειδή ζω στο χωριό,  βλέπω ότι  πραγματικά 

αυτή η υστερία που υπάρχει με τα σκουπίδια μου προξενεί  μεγάλη 

εντύπωση.  

 Εμείς προσωπικά δεν έχουμε σκουπίδια γιατί  τα διαχειριζόμαστε.  

Δηλαδή ότι  χρειάζεται στον κάδο κομποστοποίησης,  ότι  άλλο κόκαλα 

και τα λοιπά στα σκυλιά,  στις  κότες,  εάν δεν έχουμε στις  κότες των 

γειτόνων και τελικά δεν έχουμε σκουπίδια και βλέπω διαρκώς να 

φωνάζουν στα χωριά για τους κάδους,  πλύσιμο των κάδων και 

πληρώνουμε και ένα σωρό λεφτά.  

 Θα πρέπει σιγά –σιγά ο κόσμος να συνειδητοποιήσει και να 

διαχειρίζεται σωστά τα σκουπίδια του,  τα απορρίμματα, εκτός από την 

ανακύκλωση βεβαίως που αυτό υπάρχει η ανακύκλωση για να μπορέσει 

να απαλλαχθεί και ο Δήμος.   

 Ευχαριστώ.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Παίρνουμε το μικρόφωνο, το ανοίγουμε και ρίχνουμε την λάσπη  και 

όποιον πιάσει.  Ολιγωρία,  δεν γίνεται σωστή διαχείριση οχημάτων και 
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προσωπικού. Και που το ξέρετε εσείς;   ήρθατε ποτέ να δείτε πως είναι 

η διαχείριση του προσωπικού και των οχημάτων; Ποιοι διατίθενται 

που; Ποιοι δουλεύουν πόσες ώρες και ποιες μέρες;   Καμία φορά. Απλά 

είπατε κάτι .  Το είπατε για να το πείτε.  Εντάξει .  Παραδεχθείτε το ότι  

είναι έτσι.  Το ποσό είναι μεγάλο. Το ποσό είναι το  ίδιο με την 

προηγούμενη δημοπρασία,  διαιρέθηκε για την Δημοτική Ενότητα 

Μητρουσίου και για τους μήνες που έχουμε και αυτό είναι το όριο του 

απευθείας ανάθεση το ποσό, δεν μπορούμε να το υπερβούμε.  Αυτά 

λένε οι  νόμοι μας.  Πώς είναι μεγάλο το ποσό; Πέντε μή νες είναι η 

αποκομιδή; Δεν είναι ένα μήνα και δυο.   

 Χρηστή διαχείριση. Θα μπορούμε να ανταποκριθούμε με χρηστή 

διαχείριση. Τέλος πάντων, νομίζω, κ.  Αναστασιάδη ότι  αυτά που 

είπατε,  τα είπατε μόνο για λόγους αντιπολιτευτικούς και δεν υπονοείτε 

κάτι  άλλο.  

 Του κυρίου Καρύδα την στάση την καταλαβαίνω, είναι η πάγια 

στάση του ΚΚΕ. Διάβασε αυτό που ήθελε να μας πει  και δεν έχω καμία 

αντίρρηση γι΄ αυτά που λέει  ο άνθρωπος και έτσι πρέπει να γίνουν 

κιόλας κάποια στιγμή. Κατά της ιδιωτικοποίησης είμαι και εγώ 

προσωπικά, απλά όταν έρχεται η κυβέρνηση και σου λέει  ότι  το ΄16 θα 

ξανά κάνετε προσλήψεις και όταν φτάσει το ΄16 μπορεί να μας πει  το 

΄26,  άντε μετά από εκεί  και βγεις  έξω και να είσαι  συνεπής στην 

υποχρέωση της αποκομιδής της καθημερινής.   Δεν είναι δυνατό ν να τα 

θέλουμε όλα και να τα έχουμε όλα. Κάποια πράγματα πρέπει να 

φροντίσουμε από πριν για να τα έχουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δευτερολογία συνάδελφοι από τους προλαλήσαντες.  Ο κ.  

Αναστασιάδης Ηλίας.   
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Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Βέβαια δεν είναι προσωπικό, πολιτική τοποθέ τηση έκανα, αλλά έχω 

την αίσθηση πως θα πρέπει να επανατοποθετηθώ λέγοντας ότι  έχω στα 

χέρια μου τις  τοποθετήσεις των εργαζομένων σε ότι  έχει  σχέση με την 

λειτουργία του συγκεκριμένου φορέα, αλλά σε ότι  έχει  σχέση με την 

πρόσληψη προσωπικού εγώ θα αναφερθώ  στον Ν4071/12.  Λαμβάνεται 

υπόψη ότι  αυτή η υπηρεσία είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα και 

δίνεται η δυνατότητα αντιμετώπισης του προβλήματος με ίδια μέσα και 

λέω ίδια μέσα γιατί;  Γιατί  αυτό δίνει  στον Δήμο γενικότερα ένα όπλο 

διαπραγμάτευσης.  Μιλάει δηλαδή ο Δήμος από θέση ευθύνης.  Γι΄ αυτό 

είπα,  κ.  Χράπα ότι  είναι πολύ το ποσό. Εάν ήμασταν σε θέση δύναμης 

θα μπορούσαμε να το πάμε και πιο κάτω. Αυτό.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Λέτε που λέτε από τις  τοποθετήσεις μιας μερίδας εργαζομένων αλλά 

παίρνετε μόνο την μερίδα την συγκ εκριμένη των εργαζομένων που 

είχαν αυτή την άποψη και την συμμερίζεστε.  Δεν ήρθατε ποτέ να 

ρωτήσετε τον κύριο όγκο των εργαζομένων εάν μπορούν να δουλέψουν 

δεύτερη βάρδια και τρίτη βάρδια χωρίς να αμείβονται για να γίνεται 

σωστή αποκομιδή. Αυτό είπαν οι  υπ άλληλοι.  Ναι μεν όχι  στην 

ιδιωτικοποίηση ,  όπως  λέμε όλοι μας,  από την άλλη όμως μας λένε ότι  

ξέρετε εγώ θα δουλέψω έξι  ώρες.  Δεν μπορεί να με βάλεις να δουλέψω 

έξι  ώρες κι  ένα τέταρτο που το έκανε ο κ.  Αραμπατζής στην 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και το αποτέλεσμα, το γνωρί ζετε το αποτέλεσμα.  

 Πώς θα διοικήσετε κ.  Αναστασιάδη εσείς;   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ ανέφερα τον νόμο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Μην κάνετε διάλογο παρακαλώ.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Ανταποδοτικού χαρακτήρα. Όταν θέλουμε να έχουμε μια σωστή 

παροχή υπηρεσίας,  όπως την ονειρευόμαστε  στην Ευρώπη και την 

φέρνουμε πολλές φορές παράδειγμα ευρωπαϊκών πόλεων και λέμε ότι  

γιατί  να μην γίνουμε σαν αυτούς,  ναι αλλά όταν φτάνουμε στο δια 

ταύτα να κάνουμε έναν ισοσκελισμό δημοτικών τελών, όλοι γινόμαστε 

κατευθείαν λαϊκιστές και λέμε ότι  όχι ,  εί ναι μεγάλη αύξηση και θα 

γίνει  το ένα και το άλλο.  

 Ναι αλλά τα θέλουμε να τα έχουμε όλα αλλά όλα τζάμπα. Στην 

Αμερική και στην Γερμανία και στην Βόρεια Ευρώπη τα δημοτικά τέλη 

που πληρώνει ο κάθε δημότης ανάλογα με την οικογένειά του,  είναι 

περίπου στα 500 ευρώ ετησίως μέσο όρο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα ολοκληρώθηκε.  Μπαίνει  σε ψηφοφορία.  Ο κ.  Μοσχολιός ναι,   

η κυρία Καλώτα ναι,  ο κ.  Αναστασιάδης Ηλίας όχι ,  ο κ.  Καρύδας;  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Εάν και διαφωνώ παρόλα αυτά …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι.  Κύριε Γιαννακίδη;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ όχι σχόλια κατά την ψηφοφορία.  Όχι ο κ.  Γιαννακίδης,  

όχι  η κυρία Γεωργούλα, ναι η παράταξη του κ.  Φωτιάδη, ναι,  ναι και ο 

Πρόεδρος 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  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 9/2015) 

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο θέμα.  

 

Θέμα 10 ο  :  

Έγκριση δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση του νέου  

κοινοτικού καταστήματος Κάτω Ορεινής Σ ερρών στον  

 Όμιλο ΟΥΝΕΣΚΟ Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μυστακίδη εσείς  είστε εισηγητής.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

 Ο όμιλος ΟΥΝΕΣΚΟ ζήτησε να του παραχωρηθεί δωρεάν το νέο 

κτίριο της Κοινότητας Ορεινής τρία χρόνια,  γι΄ αυτό πή ρε απόφαση το 

Τοπικό Συμβούλιο Ορεινής και είναι θετικό και λέει  ναι στην δωρεάν 

παραχώρηση για Κέντρο Βιοποικιλότητας .  

 Επίσης η νομική υπηρεσία του Δήμου εξετάζοντας το 

καταστατικό του Ομίλου λέει  ότι  επιτρέπεται να παραχωρηθεί δωρεάν 

γι΄ αυτό και εμείς  τώρα εδώ πρέπει να πάρουμε μια απόφαση, 
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εισηγούμαστε θετικά και παρακαλώ να το ψηφίσετε ομόφωνα, άμα 

είναι δυνατόν,  να παραχωρηθεί το νέο Κοινοτικό Κατάστημα της 

Ορεινής στον Όμιλο ΟΥΝΕΣΚΟ κατά χρήση δωρεάν για τρία χρόνια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνη η απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου.  Ναι.   

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτάκι.  Η τοπική κοινωνία,  κύριε Χασαπίδη, αποφάσισε,  

συναινεί  και εμείς  θα πούμε όχι;   

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Γιατί  να  μην πάνε οι  υπηρεσίες μας εκεί;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποιες υπηρεσίες θα στείλουμε στην Ορεινή;  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποιες υπηρεσίες;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ένας γραμματέας…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Λέμε κάτι  αλλά λίγο να το στηρίζουμε.  Τέλος πάντων.  Ερωτήσεις  

υπάρχουν; ο κ.  Γιαννακίδης.  άλλος; Ερώτηση άλλος; Ο κ.  Χράπας.  Οι 

δυο.  Παρακαλώ κ.  Γιαννακίδη.  Λίγη ησυχία.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Όχι συμφωνούμε,  απλά κ.  Μυστακίδη θα θέλαμε εδώ έτσι λίγα 

πραγματάκια.  Ποια θα είναι  η δράση; Ποιος θα είναι ο ρόλος;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  συμπληρωματικά σας λέω εν τάχει ,  Κέντρο Βιοποικιλότητας.   

Σε διαδραστική μορφή την βιοποικιλότητα του Νομού και όχι  

μόνο του Δήμου Σερρών. Φυτά, ζώα, μονοπάτια,  γεφύρια,  

εκπαιδευτικά προγράμματα με ραντεβού, Στον χώρο θα υπάρχουν και 

κάποια είδη πώλησης που θα προωθούν και τον Νομό μας.  Αυτές είναι 

με δυο λόγια οι  δράσεις οι  οποίες θα αναπτυχθούν.  Και δεν 

απαγορεύεται να μπει ο τοπικός φορέας,  ο Πρόεδρος,  ο Α, ο Β, μια 

τοπική υπηρεσία.  Ποιος την απαγορεύει;   

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Αυτό είπα.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μα ποιος την απαγορεύει;  Αυτοί οι  άνθρωποι δεν θα είναι 24 ώρες το 

24ωρο εκεί  πέρα με κλειδωμένο το γραφείο.  Ο Πρόεδρος είναι ο 

ηγέτης αυτού του χωριού.  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

 (Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Στο παλαιό κτίριο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλουν στο παλαιό,  εμείς  θα τους…  
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Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριε Χασαπίδη στην Ορεινή είναι ένας γραμματέας και ένας 

υπάλληλος του ΚΕΠ και ο Όμιλος αυτός θα παρουσιάζει…  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ακριβώς την  ίδια ερώτηση έχω και εγώ, γιατί  δεν πάνε οι  υπηρεσίες;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ποια υπηρεσία;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Ποια υπηρεσία; Ο ένας ο γραμματέας;  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Μα δεν χρειάζονται τόσο χώρο. Είναι μεγάλο. Αυτό το κτίριο δεν το 

κάναμε,  όπως είπατε,  εμείς .  Αυτό ξεκίνησε όταν ήτ αν η Κοινότητα 

Ορεινής και είχε τις  προοπτικές με τους υπαλλήλους και την ανάπτυξή 

της.  Τώρα που έχει  υποβαθμιστεί  εκεί  η Κοινότητα, το προσωπικό έχει  

φύγει ,  δεν χρειάζεται τόσος χώρος.  Και εκεί  θα γίνονται δράσεις σε 

διαδραστική μορφή, θα φαίνεται η βιοπο ικιλότητα του Νομού με 

μεγάλα πανό, αυτό για τον κ.  Γιαννακίδη,  κατά αντικείμενο,  δηλαδή 

φυτά, ζωικό βασίλειο,  μονοπάτια,  γεφύρια με την ιστορία τους,  θα 

υπάρχει ηλεκτρονική υποστήριξη με την παρουσίαση της πανίδας και 

της χλωρίδας,  χώρος εκπαιδευτικών προ γραμμάτων με ραντεβού και 

χώρος πωλητηρίου ειδών προβολής της περιοχής.   

 Αυτές θα είναι οι  δράσεις.  Καλά είναι για ένα χωριό που είναι 

απομονωμένο, θα επισκέπτονται και κάποιοι  άλλοι το χωριό.   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να το κάνουμε δύσκολο;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Τα έξοδα επίσης θα βαρύνουν τον Όμιλο,  δεν θα πληρώνει τίποτα ο 

Δήμος…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα το δούμε στην πορεία εάν κάτι  δεν πάει καλά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τρία χρόνια είναι στο κάτω –κάτω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει όρος μέσα ανά πάσα στιγμή να διακοπε ί αυτό το πράγμα. Εάν 

ο Δήμος,  η Κοινότητα το χρειαστεί  μπορεί να ανακαλέσει την απόφασή 

της.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπαίνει  σε ψηφοφορία.  Νομίζω τελειώσαμε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε έχει  ενδεικτικό τίμημα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση; παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν μπορεί να μου απαντήσει κάποιος,  για ποιο λόγο δεν μετακινείται 

εκεί  ο γραμματέας της Κοινότητας και το ΚΕΠ; Για ποιο λόγο δεν 
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μετακινείται σε ένα καινούργιο κτίριο που θα είναι και 

λειτουργικότερο, θα είναι και οικονομικότερο;  

 Δεύτερον,  εάν αυτός ο Σύλλογος της ΟΥΝΕΣΚΟ θα αναλάβει τις  

δαπάνες και του ηλεκτροφωτισμού και της θέρμανσης και όλες τις  

δαπάνες;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εξυπακούεται …  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Τα λειτουργικά έξοδα το γράφει και στην εισήγηση . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ξέρετε τι  γίνεται;  Απλά  η Κοινότητα η καινούργια είναι στο πάνω 

άκρο του χωριού.  Στην είσοδο του χωριού.  Η καινούργια.  Η δε παλαιά 

Κοινότητα είναι στο κέντρο του χωριού.  Έτσι αυτοί που εκλέχθηκαν, 

εμείς  τους κάναμε πρόταση από την αρχή, να μετακομίσουν.  Δεν 

θέλησαν οι  ίδιοι .  Οι λόγοι είναι δικοί τους.  Από εκεί  και πέρα είπαμε 

εφόσον το κτίριο είναι καινούργιο,  να μην μείνει  αδρανές,  είπαμε να 

του κάνουμε χρήση. Αυτό είναι όλο και όλο το θέμα. Και βρέθηκε η 

ΟΥΝΕΣΚΟ, μας το ζήτησε και το παραχωρούμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παιδιά η απόφαση έχε ι  να κάνει  με την τοπική κοινωνία και εμείς  

ερχόμαστε τώρα γιατί  δεν πήγαν;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει,  εμείς  αποφασίζουμε,  ναι.  Δήμαρχε εμείς  αποφασίζουμε αλλά 

να μην τους βάζουμε,  είναι που είναι στην άκρη, μην τους έχουμε κα ι 

παραπέρα. Ομόφωνα αποφάσισαν.  Δεν πρέπει εμείς  να το σεβαστούμε 
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αυτό; Εάν κάνουν παράτυπη πράξη φυσικά και θα το καταψηφίσουμε,  

αλλά έχουμε νομικό σύμβουλο, αποφάσεις,  θα πάει στην 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση, όλα αυτά δηλαδή εμείς  θα τους πούμε όχι;  

Εκεί είναι η ένσταση, καταλάβατε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε θα ψηφίσουμε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν είπε κανένας όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως είναι καταγεγραμμένο και αυτό.  Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις 

συνάδελφοι;  Θα ψηφίσουμε,  θα φα νεί ποιος θα πει  όχι .   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Θα φανεί στην πράξη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  ναι,  ναι,  ναι .  Κύριε Καρύδα; Ναι.  ο κ.  Γιαννακίδης,  η κυρία 

Γεωργούλα ναι,  ναι,  ναι .  Ομόφωνα ναι λοιπόν.   

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: 10/2015) 

…………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο επόμενο ενδέκατο θέμα.  

 

Θέμα 11 ο  :  

Έγκριση παραχώρησης δημοτικών εκτάσεων για την κατασκευή  

του έργου: Διευθέτηση χειμάρρου Καμενικίων Π.Ε. Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μυστακίδη εντάξει;  Θα κάνετε εισήγηση;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Άμα χρειάζεται.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι κάποια δημοτικά οικόπεδα, για να συντομεύσουμε την 

διαδικασία,  τα οποία  δίνουμε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ένα λεπτό,  κύριε Πρόεδρε,  δεν είναι τόσο απλό.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Να κάνουμε εισήγηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάντε την εισήγηση.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Η Περιφέρεια κάνει  ένα έργο στον χείμαρρο Καμενικίων, διευθέτηση.  

Μέσα σε αυτή την διευθέτηση του χειμάρρου περιλαμβάνονται στο 
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έργο και κάποιες εκτάσεις δημοτικές συνολικού εμβαδού 79.858,33 

τετραγωνικά μέτρα.  

 Η Περιφέρεια στην μελέτη,  χωρίς να εξηγηθεί γιατί ,  ενώ φαίνεται 

ότι  απαλλοτριώνονται αυτά δεν έχει  ενταχθεί  κονδύλιο για την 

αποζημίωση αυτών των εκτάσεων από την Περιφέρεια προς τον Δήμο. 

Από το δημόσιο δηλαδή προς τον Δήμο.  

 Η Δημοτική Ενότητα των Σερρών πήρε απόφαση, η οποία λέει  ότι  

συμφωνεί να παραχωρηθεί αυτός ο χώρος,  αυτά τα στρέμματα κατά 

χρήση χωρίς όμως να απεμπολείται το δικαίωμα της αποζημίωσης που 

έχουμε.   

 Εμείς τώρα εδώ καλούμαστε να αποφασίσουμε,  εδώ θα το 

αποφασίσουμε τώρα, δεν υπάρχει κάποια πρόταση. Οι περιπτώσεις 

είναι ή να το δώσουμε κατά χρήση δωρεάν ή να δώσουμε αυτές τις  

εκτάσεις για να γίνει  το έργο,  διότι  υπάρχει  και επιτακτική ανάγκη της 

εκτέλεσης του έργου για να μην απενταχθεί το έργο.   

 Λέμε ή θα τα δώσουμε χωρίς να απεμπολήσουμε το δικαίωμα της 

αποζημίωσής μας ή θα τα παραχωρήσουμε δωρεάν.   

 Σκεφτήκαμε ότι  δεν υπάρχει λόγος να τα δ ώσουμε δωρεάν και να 

έχουμε και την ευθύνη και να φαίνονται αυτά τα στρέμματα στον 

Δήμο, σαν περιουσία του Δήμου με ότι  συνεπάγεται αυτό και να μην τα  

έχουμε τελικά. Αλλά επειδή δεν θέλουμε να σταματήσουμε και το 

έργο,  προτείνω και η υπηρεσία δηλαδή προτεί νει ,  να πάρουμε τέτοια 

απόφαση να τα παραχωρήσουμε κατά χρήση και να έχουμε να 

διεκδικήσουμε το δικαίωμα είτε της αποζημίωσης στο μέλλον είτε 

κάποιας ανταλλαγής με άλλη δημόσια έκταση με ίση αξία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Γίνεται αυτό το πράγμα; Εγώ πρώτη φορά το ακούω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι απάντησε;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Η απάντηση είναι ότι  δεν προβλέφθηκε αυτό το κονδύλι στον 

προϋπολογισμό και δεν υπάρχει εξήγηση το γιατί  δεν το προβλέψανε.  

Δεν μπορούν να δώσουν γιατί  δεν τα έχουν μέσα από  το έργο.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πάντως ,  εάν δεν παραχωρήσουμε αυτές τις  εκτάσεις,  κινδυνεύει  να 

απενταχθεί το έργο.  Για όνομα του Θεού είναι ένα πολύ ωραίο έργο.  

Και τα δώσουμε; Εκεί δίπλα στην κοίτη του χειμάρρου κάποιες 

εκτάσεις δημοτικές που δεν θα τις  κάνουμε και  τίποτα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επιτρέψτε μου, σας παρακαλώ, να κάνω ένα σχόλιο.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Πρόεδρε κλείσε λίγο το μικρόφωνο. Εάν έχετε την καλοσύνη λίγο να 

με ακούσετε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  εγώ με ανοικτό το μικρόφωνο θα μιλήσω. Λοιπόν,  θεωρείτε 

δημοτική έκταση εντός κοίτης;  Κύριε Μυστακίδης εντός κοίτης είναι.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Δεν είναι μόνο ο χείμαρρος και το πλάτος που καταλαμβάνει.  

Υπάρχουν και κάποιοι  θύλακες. .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μέσα στην κοίτη είναι και αυτοί όμως.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  
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Όχι απαραίτητα.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ποιος το λέει;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Από αυτά που διάβασα.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Η κοίτη αυτή καθ΄ εαυτή ανήκει στο δημόσιο.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Και είναι ένα δημόσιο έργο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και είναι δημόσιο έργο και θα ζητήσουμε αποζημίωση από αυτό το 

πράγμα; Κοινωφελές έργο; Και εντός κοίτης ;   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Το δημόσιο δεν αφήνει τίποτα.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Μυστακίδη μου επιτρέπετε;  Πρόεδρε μου επιτρέπετε;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ. Επί του θέματος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι,  ναι.  Σίγουρα με την διευθέτηση θα δημιουργηθεί μια ζώνη έργου, 

η οποία ζώνη έργου, όπως ξέρουμε όλοι,  ανήκει στην Περιφέρεια,  στην 

Διεύθυνση Πολιτικής Γης.  Όμως εδώ μπορούμε εμείς  νομικά να το 

δούμε; Εγώ δέχομαι αυτά τα οποία είπε ο κ.  Αγγελίδης,  ο Δήμαρχος 

ότι  δεν θα πρέπει να απενταχθεί το έργο,  όμως μερικές φορές το 

νομικό μέρος μπορεί  να μας οδηγήσει στην απένταξη χωρίς να το 

θέλουμε.  Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό είναι το ζητούμενο.  
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 Δηλαδή αλλάζει  ταυτότητα η γης και από την στιγμή που αλλάζει  

ταυτότητα η γης θα πρέπει να υπάρχει σαφέστατο και ισχυρό 

αιτιολογικό.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

 Ο  νομικός σύμβουλος λέει  ότι  κατόπιν τα ανωτέρω θεωρώ ότι  είναι 

νομικά δυνατή να παραχώρηση της χρήσης των δημοτικών ακινήτων 

που αναφέρονται …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κατά χρήση.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Συγνώμη, το είπαμε ότι  είναι δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση. Εάν 

κάποιος δεν το ακούει δεν μπορεί να ανατρέπει όλη την συζήτηση την 

προηγούμενη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αντιδήμαρχε επειδή το Δημοτικό Συμβούλιο ,  επειδή είδα τον 

φάκελο…να παραχωρήσουμε κατά χρήση και να διεκδικήσουμε 

αποζημίωση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

 Ο νομικός σύμβουλος θεωρεί ότι  νομικά είναι δυνατή η παραχώρηση 

της χρήσης των δημοτικών ακινήτων που αναφέρονται στο έγγραφο της 

Περιφέρειας.  Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής 

Ενότητας Σερρών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας που 

αποτελεί  νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.   

 Νομικά καλυπτόμαστε αλλά αυτό δεν σημαίνει  ότι  εμείς  δεν 

θέλουμε να γίνει  και η δική τους η δουλειά αλλά μην υστερήσουμε και 
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εμείς σε κάτι  που μπορούμε να το κάνουμε.  Εδώ το δημόσιο δεν 

χαρίζει  ούτε ένα τετραγωνικό μ έτρο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι ένα έργο που ωφελεί πρώτιστα τον Δήμο.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

 Δεν διαφωνεί κανείς  αλλά γιατί  να μην γίνει  και το έργο και να 

έχουμε και εμείς  την περιουσία μας;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό λέμε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Το άρθρο 185.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Η Περιφέρεια ζητάει δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων…  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Τώρα δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε.  Δεν μπορεί να γίνει  

παραχώρηση με τίμημα; Θα μπορούσε να γίνει  παραχώρηση με τίμημα; 

Μα εάν είναι να το παραχωρήσουμ ε δωρεάν,  ούτως ή άλλως δεν 

πρόκειται να ξανά χρησιμοποιηθεί  από τον Δήμο, καλύτερα να 

παραχωρήσουμε και την κυριότητα να φύγει  από πάνω μας.  Όχι να 

είναι στην δική μας την κυριότητα, να το χρησιμοποιεί  η Περιφέρεια 

και ότι  συμβαίνει  να είμαστε εμείς  υπεύθ υνοι.   

 Αν συμβεί οτιδήποτε,  το δίνουμε στην Περιφέρεια κατά χρήση. Η 

κυριότητα είναι δική μας.  Εάν συμβεί οτιδήποτε είμαστε εμείς  

υπεύθυνοι,  εμείς  είμαστε οι  κύριοι  της έκτασης και έχουμε την ευθύνη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Της έκτασης ναι,  του έργου όμως υπεύθυνη εί ναι η Περιφέρεια.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Κυριότητα για να παραχωρήσεις πρέπει να το βγάλεις σε δημοπρασία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κατά χρήση.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

 Χωρίς να απεμπολήσουμε το δικαίωμα της αποζημίωσης.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το παραχωρούμε κατά χρήση.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Αυτή ήταν η εισήγηση, κύριε Δήμαρχε,  από την αρχή. Αυτό είπα,  να το 

παραχωρήσουμε κατά χρήση αλλά θα εκκρεμεί το τίμημα της 

αποζημίωσης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οι ερωτήσεις τελείωσαν, πάμε στις  τοποθετήσεις.  Ο κ.  Γιαννακίδης.  

Κύριε Γιαννακίδη.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Εγώ συμφωνώ σε αυτό το σημείο με τον κ.  Μυστακίδη.  Καταρχάς δεν 

καταλαβαίνω παραχώρηση κατά χρήση. Μου φαίνεται νομικό τερτίπι .  

Τι  παραχώρηση κατά χρήση; Αφού αυτό το έργο θα κρατήσει για πόσα 

χρόνια; Ουσιαστικά είναι σαν να χάνουν κ αι την κυριότητα. Για ποιο 

λόγο να μην το παραχωρήσουμε κατά χρήστη την κυριότητα και να 

ζητήσουμε ανταλλάξιμη γη; Για ποιο λόγο να μην ζητήσουμε 

ανταλλάξιμη γη; Υπάρχουν οικόπεδα στην κατοχή της Περιφέρειας που 
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θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από τον Δήμο  για κοινωφελείς 

σκοπούς.  Δεν βρίσκω τον λόγο γιατί  πρέπει να τους τα χαρίσουμε.   

 Διαφωνούμε,  όχι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε να το δοκιμάσουμε,  κ.  Μυστακίδη εάν είναι έτσι;   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

 Καλά πρόεδρε,  εσείς  βγάλατε και την  ετυμηγορία τώρα ότι  εάν θα 

γίνει  έτσι δεν θα είναι και δεν δέχεστε καμία άποψη; Δεν κατάλαβα; 

Εσείς βγάλατε και το συμπέρασμα, το πόρισμα τώρα. Εγώ προτείνω να 

το παραχωρήσουμε άμεσα για να γίνει  το έργο,  να μην 

δημιουργήσουμε κανένα εμπόδιο στο έργο αλλά  να γραφτεί  στο 

συμβόλαιο ότι  επιφυλασσόμαστε για  μελλοντική αποζημίωση ή 

ανταλλαγή. Ποιο το πρόβλημα δηλαδή;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δυστυχώς…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εάν μου επιτρέπετε τα πράγματα είναι πολύ απλά. Λέει ο νομικός 

σύμβουλος του Δήμου αυτό που εισηγείται στο ένα σκέλος ο κύριος,  

παραχώρηση κατά χρήση δωρεάν και θα πρέπει εδώ να αιτιολογήσουμε 

την άποψή μας λέγοντας ότι  είναι κοινωφελής αυτή η παραχώρηση και 

προάγει τα τοπικά συμφέροντα. Εάν τα πούμε αυτά είμαστε σύμφωνοι 

με το 185, παράγραφος 2 και είμαστε καλυμμέ νοι.  Αλλά πρέπει να το 

πούμε και να αιτιολογείται ότι  πράγματι προάγει τα τοπικά 

συμφέροντα αυτό το έργο.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Για να είμαστε καλυμμένοι.  Λέμε ότι  αποδεχόμαστε την εισήγηση του 

νομικού συμβούλου, την γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου και 

αποφασίζουμε  την παραχώρηση κατά χρήση.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Στο αποφαντικό,  κύριε Δήμαρχε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Έτσι περιλαμβάνεται όλη η γνωμοδότηση του …  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Την δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ότι λέει  ο νομικός σύμβουλος.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Ουσιαστικά Δήμαρχε προτείνεις  να παραιτηθούμε από το να 

διεκδικήσουμε αποζημίωση. Αυτό προτείνεις ,  εάν καταλαβαίνω 

ξεκάθαρα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Και ανταλλάξιμη γη,  γιατί;  Γιατί  όχι;   Γιατί  να λειτουργεί  εκβιαστικά  

η Περιφέρεια,  αυτό δεν καταλαβαίνω πρόεδρε.  Γιατί  να λειτουργεί  

εκβιαστικά η Περιφέρεια; Για ποιο λόγο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Διότι  έτσι προβλέπει ο νόμος.  Θα μπλοκάρει η διαδικασία…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Φαίνεται ότι  αυτή η έκταση είναι απαλλοτριωμένη .  Απαλλοτριωμένη  

έκταση χωρίς αποζημίωση δεν νοε ίται.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Έτσι ήταν στην μελέτη αλλά δεν…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ρωτάω τον κ.  Αντιδήμαρχο, είναι έκταση που απαλλοτριώνεται;  άλλο 

παραχώρηση κατά χρήση, άλλο απαλλοτριωμένη έκταση, άλλο δωρεάν.  

Εδώ λέει  ο κ.  Αντιδήμαρχος ότι  είναι έκταση που απαλλοτριώθηκε.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν απαλλοτριώθηκε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Απαλλοτριώνεται.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πώς απαλλοτριώθηκε; Είναι  δημοτική έκταση.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Διαβάζω την εισήγηση.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Είναι μια έκταση η οποία μπαίνει  μέσα στο έργο.  Δηλαδή 

καταλαμβάνεται από το έργο.  Αυτό που λέει  εδώ πέρα ότι  

απαλλοτριώνεται,  αυτή την έννοια έχει .  Δηλαδή όταν θα γίνει  το έργο 

θα συμπεριλάβει και αυτές τις  εκτάσεις οι  οποίες είναι δημοτικές.  Τα 

80 περίπου στρέμματα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

 Φυσικά και κανένας  μας δεν θέλει  να σταματήσει το έργο.  Ούτε να το 

καθυστερήσει ούτε ένα δευτερόλεπτο εδώ μέσα, εννοείται,  αλλά εάν 

αυτή η πρόταση που κάνω, δηλαδή να τα παραχωρήσουμε κατά χρήση 

με την επιφύλαξη να διεκδικήσουμε αποζημίωση είτε σε χρήμα είτε 

ανταλλαγή. Εάν αυτό δεν καθυστερεί το έργο γιατί  να μην γίνει  έτσι;   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Φωτιάδης.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Θα ήθελα να ρωτήσω και ζητώ συγνώμη καταρχάς,  μπορεί να τα έχετε 

εξηγήσει,  αυτό που θα ρωτήσω όμως νομίζω είναι ουσιαστικό από την 

εμπειρία μου.  

 Η ερώτησή μου είναι,  πέρα από αυτά τα 78 στρέμματα υπάρχουν 

άλλες παρακείμενες δημοτικές εκτάσεις και πόσα στρέμματα;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Προφανώς υπάρχουν δημοτικές εκτάσεις.  Αυτά είναι τμήματα των 

δημοτικών εκτάσεων.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εάν λοιπόν υπάρχουν παρακείμενες εκτάσεις ,  μπορούμε να 

αιτιολογήσουμε ότι  αυτή η παραχώρηση κρίνεται από το Δημοτικό 

Συμβούλιο  ως αναγκαία καθότι τα υπόλοιπα αναβαθμίζονται και 

εξασφαλίζονται και μέσα από αυτή την διαδικασία κανείς  δεν 

πρόκειται να μας πει  τι  κάναμε.  Διότι  όταν ο Δήμος κάνει  παρε μβάσεις 

σε δικές του γαίες με διανοίξεις  δρόμων, έργα και αναβαθμίζει ,  

σταθεροποιεί  και εξασφαλίζει  από πλημμυρικό φαινόμενο, βεβαίως και 

μπορεί να παραχωρήσει παντού. Διότι  επί  της ουσίας το υπόλοιπο 

τμήμα το δημοτικό αναβαθμίζεται και σε αξία και γενικά ως 

περιουσιακό στοιχείο.   

 Νομίζω ότι  μπορούμε να το ξεπεράσουμε,  διότι  εάν ζητήσουμε 

χρήματα από ένα πτωχευμένο κράτος δεν θα πάρουμε και δεν ξέρω σε 

τι  προϋπολογισμό  είναι το έργο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τέσσερα εκατομμύρια.   



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 15 Η Σ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015  

118 

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Νομίζω ότι  αυτά τα έργα α πό την εμπειρία μου, εγώ ένα έργο 

διευθέτησα στον Χριστός,  έφτυσα αίμα στο 3 ο  Κ .Π .Σ .  για να ρυθμίσω 

τον χείμαρρο του Χριστού.  

 Αυτή είναι η άποψή μου, κύριε Πρόεδρε και δεν χρειάζεται,  

νομίζω με την εισήγηση που σας έκανα από την εμπειρία μου θα 

πρέπει να  φύγουμε,  ξέρει  ο κ.  Μυστακίδης τι  λέω, νομίζω ότι  

προκύπτει  ξεκάθαρα η αιτιολόγηση για να προχωρήσουμε.  

 Παρακαλώ να μπει έτσι σαν αιτιολόγηση και θα ξεφύγουμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και εμείς  τα στρατόπεδα τα δημιουργούμε για κ οινωφελείς σκοπούς 

αλλά δεν βλέπω να μας τα δίνουν τσάμπα τα στρατόπεδα. Και εμείς  για 

κοινωφελείς σκοπούς τα θέλουμε.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Βλέπω ότι  το δημόσιο πραγματικά και ένα τετραγωνικό μέτρο εδώ 

τώρα έχει  κάποιες υποθέσεις,  ξανά κάνει  τακτοποίηση για έν α 

τετραγωνικό μέτρο και διεκδικεί  την περιουσία του.  και εγώ φοβάμαι 

να μην κατηγορηθούμε ότι  κάναμε αυτή την κίνηση.  

 Έχουμε γνωμάτευση, νομικά μπορεί να είμαστε καλυμμένοι …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

. .να φάμε εδώ μέσα; Δεν κατάλαβα τι  γίνεται.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα κύριοι  μπαίνει  σε ψηφοφορία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Συγνώμη πρόεδρε,  ένα λεπτό.  Ή έχουμε διαδικασία,  την εξαντλήσαμε 

στην αρχή, έγινε ολόκληρη ιστορία για τα εκτός ημερησίας,  έχουμε ένα  

θέμα. Τηρείται το θέμα των ερωτήσεων και των τοποθετήσεων. Έχω 

ζητήσει τον λόγο επί του θέματος να εκφέρω την άποψή μου και την 

τοποθέτησή μου. Πρώτα θα τοποθετηθούν και θα διευθετηθούν οι  

ερωτήσεις και μετά θα πάμε.  Ένα λεπτό για το θέμα αυτό.   

 Αυτό έχει  έρθει  στο Περιφερειακό Συμβούλιο.  Είχε εγκριθεί  το 

ύψος της δαπάνης και τα είχαμε εγ κρίνει  τότε αυτά τα έργα. Φτάνουμε 

τώρα στο θέμα της υλοποίησης και της παραχώρησης γης.   

 Θέλω να πω σε αυτό και εγώ το λέω με ανοικτό το μικρόφωνο, 

ότι  υπάρχουν τεράστια ποσά για αποζημιώσεις,  οι  οποίες λαμβάνονται 

από τους ιδιώτες που κατέχουν εκτάσεις είτε νόμιμες είτε 

καταπατημένες είτε αυθαίρετες.  Ζητείται,  γιατί  έτσι το θεωρεί η 

Περιφέρεια,  ζητείται δωρεάν τα 80 στρέμματα από πλευράς Δήμου.  

 Εγώ δεν λέω, μην παρερμηνευτεί  και γίνει  ότι  είμαι αντίθετος 

στο έργο.  Δεν συζητάμε αυτό τώρα και σωστά ο κ.  Μυστακίδης είπε 

την επιφύλαξη των ανταλλάξεων. Εδώ υπάρχουν ποσά αποζημιώσεων 

με αέρα κοπανιστό.  Με ρήτρες εκτός στρέμματος ιδιωτών οι  οποίοι  

αποζημιώνονται.  Και γιατί  για τον Δήμο δεν προβλέφθηκε κάτι;  Μια 

αναβάθμιση στην περιοχή αναβαθμίζει  και τον ιδιώτ η. Αναβαθμίζει  και  

για τον Δήμο. Ο Δήμος να πει  ότι  τα 50,  τα 20 είναι διαπραγμάτευσης.  

Τα 20 στρέμματα ανταλλάξιμα; Κάτι πρέπει να πει .  Να γίνει  το έργο 

αλλά δώσε ένα 20%, 30% ανταλλάξιμο.  

 Ευχαριστώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πρόεδρε υπάρχει εδώ η εισήγηση της υπηρεσί ας που είναι πολύ 

ξεκάθαρη. Είναι αυτή που είπε ο κ.  Μυστακίδης και την είπε και ο κ.  
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Ραμπότας και ο κ.  Γιαννακίδης.  Λέει   η υπηρεσία στο τέλος.  «Άποψη 

της υπηρεσίας μας είναι  ότι  προκειμένου να υλοποιηθεί  το  εν λόγω 

έργο μπορούμε να παραχωρήσουμε κατά χ ρήση τις  παραπάνω 

δημοτικές εκτάσεις κρατώντας την κυριότητά τους για την αποζημίωσή 

τους σύμφωνα με το συνημμένο Κτηματολογικό Πίνακα Ακινήτων προς 

Απαλλοτρίωση.  

 Αξίζει  να τονιστεί  ότι  η εν λόγω αποζημίωση δεν περιλαμβάνεται 

στις  δαπάνες για τις  απαλλοτριώσεις του έργου Διευθέτηση Χειμάρρου 

Καμενικίων Περιφερειακής Ενότητας Σερρών σύμφωνα με τον Πίνακα 

Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών ΚΑ, χωρίς κάποια συγκεκριμένη 

αιτιολογία».  

 Εγώ νομίζω ότι  η πρόταση της υπηρεσίας μας καλύπτει  και μας 

διαφυλάττει ,  διότ ι  λέει  ότι  να παραχωρηθεί κατά χρήση, κρατάμε την 

κυριότητα για την αποζημίωσή τους σύμφωνα με το Κτηματολογικό 

Πίνακα Ακινήτων προς Απαλλοτρίωση. Αυτό είναι το σωστό.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Ναι στο έργο να διεκδικήσουμε αντ αλλάξιμη γη.  Αυτό το κατά χρήση 

δεν το αντιλαμβάνομαι προσωπικά.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εδώ αυτό το ποσό των εξωτερικών συνεργατών μου φαίνεται πολύ 

μεγάλο. Γιατί  δεν είχατε μια στήλη πως ήταν τα ποσά και πως 

διαμορφώθηκαν;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αλλάζει μόνο στο πέμπτο αίτημα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Τα ποσά, εάν μου επιτρέπετε,  τα ποσά έχουν παραμείνει  ίδια όπως 

είχαν εγκριθεί .  Ο αρχικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός  ήταν 223.000 

και μάλιστα θα κλείσει  με βάση τις  εκπτώσεις που έχουμε πάρει για το 

έργο στις  107.000 περίπου.  

 Κάναμε μια προσπάθεια με την κοινή τεχνική γραμματεία του 

Interec να προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε το διαφορικό του 

ποσού, τα 110 χιλιάρικα που υπολείπονται σε νέες δράσεις αλλά 

δυστυχώς αποφάσισαν να μην δώσουν τις  πιστώσεις αυτές σε κανένα 

έργο και σε κανέναν εταίρο,  οπότε δεν θα προχωρήσει.   

 Εδώ πέρα τώρα μιλάμε απλά για την παράταση του έργου. Δεν 

αλλάζει  τίποτα στο πως έχει  εγκριθεί  το πρόγραμμα και όσο αφορά την 

αλλαγή που λέτε για τα έξοδα των εξωτερικών συνεργατών, 

παραμένουν αρχικά οι  3.000 και κάτι  που α φορά την παρακολούθηση 

του έργου συν τα έξοδα του ορκωτού λογιστή που επιβάλλεται να 

υπάρχει στο πρόγραμμα.  

 Δηλαδή οι  15.000 που είναι εγκεκριμένες στα έξοδα εξωτερικών 

συνεργατών κλείσουν στις  περίπου 3.900, δεν καλύπτεται το υπόλοιπο 

ποσό καν.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ουσιαστικά δηλαδή είναι παράταση…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι μια τυπική παράταση για την περαίωση του έργου που αφορά το 

σύνολο των εταίρων και εδώ πέρα δεν είμαστε εμείς  επικεφαλής,  

είμαστε ένας απλός εταίρος.  Δεν έχει  κάτι  διαφορετικό δηλαδή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλος κανείς;  Ψηφοφορία.  Ναι,  ναι.  Ο κ.  Καρύδας; Ναι.  κύριε 

Χρυσανθίδη; Ναι.  ναι,  ναι ,  Γκότσης,  γραμματέας,  όλοι 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: 11/2015) 

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο δέκατο τρίτο.   

 

Θέμα 13 ο  :  

Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου; Επέκταση  

δικτύου πεζοδρόμων πόλης Σερρών έτους 2015.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Κ. Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος έργων κ.  Γκότσης.  Παρακαλώ κ.  Γκότση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Με το υπ΄΄αριθμόν 725/14 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ,  

εγκρίθηκε το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύκλος ερωτήσεων.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Για πόσα χιλιόμετρα πεζοδρόμηση  μιλάμε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις παρακαλώ.  
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Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Για πόσα μέτρα πεζοδρόμηση μιλάμε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Ηλία Αναστασιάδη, κύριε Ηλία Γκ ότση.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Για πόσα μέτρα πεζοδρόμηση μιλάμε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Ηλία Αναστασιάδη δεν σας έδωσε κανένας τον λόγο.  Να 

τελειώσει η εισήγηση, κύκλος ερωτήσεων και μετά θα πάρετε τον λόγο.  

Παρακαλώ. Κύκλος ερωτήσεων. Ο κ.  Φωτιάδη. ο κ.  Αναστασιάδης 

Ηλίας,  άλλος; Ο κ.  Χασαπίδης και κλείσαμε.   

 Παρακαλώ κ.  Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε εισηγητά ποιο το είδος των υλικών που θα προμηθευτούμε και 

ποια η αναγκαιότητα να αποσπαστούν από το συνολικό ποσό και να 

πάνε με διαδικασίες,  όπως μας αναφέρατε …  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τις προμήθειες τις  κάνει  το τμήμα…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τι είδους υλικά είναι αυτά και δεν μπορούμε …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για την χρήση του έργου.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Για την χρήση του έργου είναι;   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 Ναι.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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. .  ο εργολάβος.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 Μα μέσα από το έργο είναι.  Η μελέτη έχει  γίνει ,  η μελέτη είναι 

μελέτη.  Άλλο που θα πάμε στις  εκπτώσεις.  Προϋπολογισμός  300.000,  

από αυτά ο μελετητής προβλέπει τα 280 να είναι για το έργο,  για τις  

τεχνικές εργασίες και οι  20.000 να είναι για προμήθειες.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν ξέρεις  τι  θα είναι.  Δηλαδή εδώ κάνετε μια ερώτηση, κ.  Φωτιάδ η, 

από την στιγμή που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά πως γίνονται τα έργα, 

θα βγει  το έργο στον αέρα, θα φέρουν τις  προσφορές.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Συγνώμη κ.  εισηγητά, εγώ ρωτάω κάτι συγκεκριμένο.  Λέω γιατί  το 

ποσό αυτό να αποσπαστεί  από το υπόλοιπο και να πάει με δι αδικασία 

και να προμηθευτούμε υλικά; Η ερώτησή μου είναι συγκεκριμένη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν μπορεί να είναι απρόβλεπτα, τα απρόβλεπτα έχουν άλλη…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Άλλο τα απρόβλεπτα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είναι μέσα στο έργο.  Γιατί  αυτά να αποσπαστούν; Παρακαλώ την 

απάντησή σας.  Αφήστε τα υπόλοιπα που αφορούν στο μεγάλο ποσό. 

Και τι  υλικά είναι αυτά,  ξέρετε;   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Όχι,  δεν ξέρω. Και γιατί  να ξέρω;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Οφείλατε να ξέρετε.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι βέβαια.  Όχι βέβαια,  διότι  το τι  θα χρειαστεί  σε έναν πεζόδρομο 

δεν μπορώ να ξέρω εγώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 Δεν μπορώ να δώσω την απάντηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλος; ο κ.  Ηλίας Αναστασιάδης.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Στην μια ερώτησή μου καλύφθηκα από τον κ.  Φωτιάδ η γιατί  ξέρω πως 

όταν γίνεται ένα έργο εκεί  μέσα συμπεριλαμβάνεται το σύνολο του 

ποσού και ότι  έχει  σχέση με υλικά οικοδομής τα αναλαμβάνει ο 

εργολάβος.  Τουλάχιστον αυτό ξέρω, έτσι αναθέταμε τα έργα. Τέλος 

πάντων, απάντηση δεν εδόθη, ας το κρίνει  ο καθένας .   

 Εγώ άλλο θέλω να ρωτήσω. Αυτά τα μέτρα, κ.  Γκότση, που θα 

γίνουν πεζοδρόμησης σε ποιες περιοχές;  Μήπως θυμάστε; Μήπως 

μπορείτε να μου πείτε;  Γιατί  υπάρχουν περιοχές που είναι 

επιβεβλημένη η ανάγκη πεζοδρόμησης.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η Μεραρχίας είναι.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εάν είναι μόνο η Μεραρχίας,  κύριε Δήμαρχε,  συγνώμη, εάν είναι μόνο 

η Μεραρχίας ξεχνάμε ένα κομμάτι δρόμου το οποίο είναι έτσι αυτή την 
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στιγμή διαμορφωμένο που μπορεί ανά πάσα στιγμή να θρηνήσουμε και 

θύματα. Είναι αυτός ο δρόμος που πηγαίνει  στ ο πρακτορείο και 

βλέπουμε ότι  εκεί  ναι μεν θα κάνουμε στην Μεραρχίας ένα έργο το 

οποίο φαίνεται και είναι πολιτική επιλογή, αλλά ένα πεζοδρόμιο 

ουσίας που περνάνε παιδιά,  νέοι και τόσοι άλλοι το αφήνουμε στο 

περιθώριο.   

 Δεν θα πρέπει να δούμε την αναγκαιό τητα, κύριε Δήμαρχε,  των 

έργων καταρχήν;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Άρα τι  προτείνετε;   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ένα μέρος των χρημάτων, κύριε Δήμαρχε,  ένα μέρος των χρημάτων να 

δούμε τι  γίνεται,  να πάει στην δημιουργία πεζοδρόμησης προς αυτή 

την κατεύθυνση, γιατί  το θεωρώ ότ ι  είναι επιβεβλημένη ανάγκη.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ναι,  είναι θέματα πολιτικής επιλογής,  δεν θα διαφωνήσω σε αυτά. 

Καλώς, εντάξει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επειδή είδα λίγο τον φάκελο αναφέρεται στην μελέτη ότι  η επέκταση 

της Μεραρχίας θα γίνει  μέχρι την Φλωριά περίπου, μέχρι 29 η ς  Ιουνίου 

και θα δράσει και για ήπιες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις.  Δηλαδή θα 

αλλοιωθεί,  το μισό κομμάτι της Μεραρχίας δεν θα είναι ο κλασικός 

πεζόδρομος,  όπως γνωρίζουμε το κομμάτι από το Κρόνιο μέχρι το 

Δημαρχείο.  Θα είναι κάτι  το διαφορετικό.  Αυτό λέει  η μελέτη.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Όχι,  όχι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η μελέτη αυτό λέει  αντιδήμαρχε.  Η μελέτη λέει  για την δημόσια 

συγκοινωνία,  για ταξί.  Αυτά θα περνάνε από την Μεραρχίας.  Άρα 

αλλοιώνεται το περιεχόμενο της πεζοδρόμησης.   

 Η δική μου η άποψη είναι να γίνει  ακριβώς.  Να γίνει  επέκταση 

του πεζοδρομίου ως έχει  αυτό που ήδη κατασκευάσαμε.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Λοιπόν,  να απαντήσω. Κύριε Αναστασιάδη Ηλία,  όταν περάσαμε το 

τεχνικό πρόγραμμα, ήμουνα αναλυτικός και σας είπα ότι  το δίκτυο 

πεζοδρόμων περιλαμβάνει την Μεραρχίας,  …  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Το θυμάμαι και είπατε ότι  είναι πολιτική επιλογή.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Σας είπα ότι  είναι πολιτική επιλογή. Επίσης,  σας είπα ότι  για να δέσει 

στην πλατεία Ελευθερίας εκεί  όλοι οι  πεζόδρομοι λείπει  ένα κ ομμάτι 

μόνο Ιακώβου Ορεινού,  το οποίο δεν έγινε.  Πρέπει να γίνει  και εκείνο 

για να δέσει όλη η πλατεία εκεί .   

 Αυτό που λέτε εσείς  είναι,  κύριε Δήμαρχε,  το έχουμε στο 

πρόγραμμα, όχι  πεζοδρόμηση, πεζοδρόμιο λέτε εσείς .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι,  πεζοδρόμιο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πεζοδρόμιο στην οδό Θεσσαλονίκης.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι,  δεν είναι Θεσσαλονίκης.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Ηροδότου είναι,  εάν δεν κάνω λάθος.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι  Ηροδότου. Απαμίας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για τα υπεραστικά;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Απαμίας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Υπάρχει πεζοδρόμιο.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Λοιπόν,  να τελειώσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην απομακρύνεστε από το θέμα.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Από τις  εκπτώσεις,  είναι στο πρόγραμμα αλλά μην ξεχνάτε ότι  τώρα 

αρχίζει  η υλοποίηση έργων του ΄15,  ο προϋπολογισμός,  τα τεχνικά 

έργα και τα λοιπά. Από τις  εκπτώσεις που θα έχουμε,  που πιστεύω να 

έχουμε,  είναι και στο πρόγραμμά μας να κάνουμε και τα επικίνδυνα 

αυτά πεζοδρόμια.  Τι άλλο να σας πω;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μια στιγμή η προμήθεια είναι παγκάκια πόλης καθιστικά με πλάτη, 

11.000.  Παγκάκια πόλης καθιστικά χωρίς πλάτη από υψηλής αντοχής 

υλικά, 12.000. Κάδοι απορριμμάτων, καλαθάκια,  7.500. Δοχείο 

απορριμμάτων από υψηλής αντοχής υλικά 3.660. Σύνολο 19.990. Αυτή 

είναι η προμήθεια.   
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Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Συγνώμη δεν σας απήντησα. Κατόπιν παρέμβασης του Αρχιτεκτονικού 

Συλλόγου και πολύ καλά έκαναν,  θα είναι ο πεζόδρομος αμιγώς 

πεζόδρομος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι,  ίδια μορφή. Και μάλιστα την επόμενη χρονιά,  υγεία να έχουμε,  

του ΄16 θα επεκτείνουμε μέχρι Θεσσαλονίκης.  Αμιγώς πάλι 

πεζόδρομος.  Υγεία να  έχουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις συνάδελφοι;  Ο κ.  Φωτιάδης.  Άλλος θέλει  κανείς  να 

τοποθετηθεί;  Όχι.  Κύριε Φωτιάδη. Εάν χρειαστεί  ο κ.  Χράπας.  

Παρακαλώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Η άποψή μας,  κύριε Πρόεδρε,  είναι ότι  ο αστικός εξοπλισμός,  όπως 

αυτά που ανέφερε ο κ.  Αγγελίδης ο Δήμαρχος,  θα μπορούσε να 

συμπεριληφθεί στην μελέτη.  Έτσι γίνεται με τις  αναπλάσεις και τις  

διαμορφώσεις.  Δεν βλέπουμε τον λόγο γιατί  να είναι ξεχωριστή η 

προμήθεια.   

 Στο θέμα όμως στην ουσία του,  κάνουμε μια διατύπωση με την 

μορφή ερωτήματος,  ωραία είναι η πεζοδρόμηση και βεβαίως αλλάζει  

το τοπίο του κέντρου της πόλεως,  έχουμε ένα θέμα όμως τεράστιο στην 

πόλη μας που έχει  σχέση με την αλλαγή των δεδομένων για τους 

κατοίκους του κέντρου. Θα πρέπει να δούμε εγκαίρως πως θα 

απαντήσουμε στην συγκεκριμένη ανάγκη, διότι  η πόλη των Σερρών 

έχει  αυτό το χαρακτηριστικό.  Έχει κατοίκους και μάλιστα με μεγάλη, 



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 15 Η Σ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015  

130 

σε μεγάλη ηλικία,  έχει  πολλούς συναδέλφους σας οι  οποίοι  έχουν 

επισκέπτες οι  οποίοι  πρέπει να πλησιάσουν οχήματα, έχει  επίσης 

συγκεκριμένες άλλες ανάγκες και βάζω απλώς έναν προβληματισμό. 

Γι΄ αυτό είπα ότι  θα το βάλω με την μορφή ερωτήματος,  εάν εγκαίρως 

έχουμε απαντήσει σε αυτές τις  ανάγκες και τις  ιδιαιτερότητες,  διότι  

καλώς είναι ο ενθουσιασμός αλλά κρατώ αυτή την επιφύλαξη την 

οποία διατύπωσα μεγαλόφωνα, διότι  εάν πραγματικά επεκτείνουμε,  

κύριε εισηγητά μέχρι εκεί  που είπατε,  σήμερα αλλάζουμε δραματικά 

την μόνη κάθοδο που έχουμε και έχει  τόση ροή και την ξέρετε,  και 

βεβαίως είπατε ότι  μέχρι την Θεσσαλονίκης.  Και εκεί  αλλάζουμε τα 

δεδομένα. Διατυπώνω έναν προβληματισμό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τις ανάγκες των κατοίκων, κάποιων γιατρών που επισκέπτονται 

ασθενείς  και τα λοιπά.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ένα λεπτό,  εάν είναι τέτοια η απάντηση εγώ λέω το εξής:  συγνώμη 

κύριε Δήμαρχε και δεν νομίζω ότι  είναι για γέλια η υπόθεση. Είπα  ότι 

η πόλης των Σερρών υστερεί  έναντι  άλλων πόλεων σε κάτι  το οποίο 

δεν ξέρω εάν είναι καλό ή κακό, έχει  μόνιμους κατοίκους στο κέντρο, 

διατήρησε αυτό το χαρακτηριστικό,  ενώ η Θεσσαλονίκη έχει  

αποψιλωθεί και είναι γραφεία,  υπηρεσίες και τα λοιπά, εδώ έχου με 

μόνιμους κατοίκους.  Αυτόν τον προβληματισμό εγώ διατύπωσα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εδώ γύρω;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μιλάμε για μονό αριθμό οικογενειών.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Με συγχωρείς,  έχουμε την έξοδο τό σων αρτηριών οι  οποίες παίρνουν 

παράπλευρα, αυτό διατύπωσα και έχουμε κατοίκους.  Οι πολυκατοικίες 

εδώ είναι οι  παλαιές,  είναι πολυόφορες και είναι όλοι και σε ηλικία 

μεγάλη. Και το καταλαβαίνετε.  Είναι παλαιές οικοδομές.  Αυτό τον 

προβληματισμό διατύπωσα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Οι πολυκατοικίες είναι επί  της Ιουστινιανού.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Συμφωνούμε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτός που μπαίνει  στην Ιουστινιανού  θα μπορεί,  θα έχει  την 

δυνατότητα να βγει ,  να πάει 29 η ς  Ιουνίου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα έχει  αυτή την δυνατότητα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πέραν αυτού όμως, πέραν αυτού έπεται κυκλοφοριακή μελέτη.  ήδη 

είμαστε στην φάση του διαγωνισμού. Έρχεται η κυκλοφοριακή μελέτη 

σαν συνέχεια της προηγούμενης του Παρασκευόπουλου που η μελέτη 

του Παρασκευόπουλου τα περιλαμβάνει όλα αυτά και προβλέπει την 

πεζοδρόμηση της  Μεραρχίας από τότε στην Γ΄ Φάση της μελέτης.  Δεν 

γίνονται ξεκάρφωτα αυτά.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Θέλω να πω το εξής:  ότι  έγινε,  βγήκε στον αέρα η κυκλοφοριακή 

μελέτη και τώρα βρισκόμαστε στο στάδιο των ενστάσεων και 

περιμένουμε τον κ.  Γαλάνη να κάνει  την Οικονομικ ή Επιτροπή για μια 

ένσταση να την απορρίψουν ή όχι  σύμφωνα με την εισήγηση της 

υπηρεσίας.   

 Άρα λοιπόν,  όλα αυτά που γίνονται,  δεν γίνονται ξεκάρφωτα. 

Γίνονται πακέτο.  Πάνε πακέτο με το δίκτυο κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 

και τα λοιπά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλος γραμματέα ζήτησε; Ο κ.  Χράπας ζήτησε.   

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Κάνουμε έναν πεζόδρομο πολύ ωραίο ….  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όσον αφορά την προμήθεια και στο προηγούμενο έργο της 

πεζοδρόμησης της Μεραρχίας δεν είχαν προβλεφθεί τέτοιες προμήθειες 

και κακώς. Και πήγαινα εγώ και ζητιάνευα για να βάλουν παγκάκια με 

χορηγίες και τα βάλανε με χορηγίες τα παγκάκια.  Ούτε καλαθάκια 

υπάρχουν και είπαμε να μην την πατήσουμε και τώρα. Μην κάνουμε το 

ίδιο πράγμα. Γιατί  κάναμε ξεχωριστή την προμήθεια,  για να είμαστε 

άνετοι,  να υπάρχει ευελιξία,  να τοποθετ ήσουμε και παγκάκια και 

καλαθάκια.   

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Για ένα λεπτό μόνο. Κάναμε έναν πεζόδρομο υπέροχο και αυτός π ου 

περπατάει εκεί  συνήθως τρακέρνει  σε σταθμευμένα οχήματα 

χρηματαποστολών ή κινδυνεύει  να σε πατήσει κανένας οδηγός από τις  

χρηματαποστολές  που είναι και βιαστικοί.  Ανοίξαμε και τις  εισόδους 

και από πάνω και από κάτω και διέρχονται οι  κύριοι  άνετα από πάνω 
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προς τα κάτω. Βγαίνουν κιόλας στο Κρόνιο,  έχουν πρόσβαση και να 

βγουν.   

 Γιατί  δεν τα κλείνουμε εκείνα όλα με τις  γλάστρες;  Να τα 

κλείσουμε να μην βγαίνει  κανένας.  Αυτός που θα μπαίνει  μέσα να βγει  

πάλι από πάνω και να έχουν συγκεκριμένο χρόνο. Θα έρχονται πέντε 

λεπτά, δέκα λεπτά πριν την χρηματαποστολή. Όχι να έχεις  όλη μέρα 

εκεί  μέσα στον πεζόδρομο σταματημένα οχήματα χρηματαποστολών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δευτερολογία; Ουδείς.  Ψηφοφορία.  Ναι,  ναι,  ναι .  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι γιατί  το θεωρώ έργο βιτρίνας και αφήνονται κατά μέρος έργα τα 

οποία . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Καρύδα;  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Όχι γιατί  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γιαννακίδη; Κυρία Γεωργούλα ναι.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ :  

Ναι με ενιαίο ποσό μελέτης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με ενιαίο ποσό μελέτης.  Ναι,  ναι,  ναι  και ο Πρόεδρος.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 15 Η Σ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015  

134 

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 13/2015) 

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο δέκατο τέταρτο.  

 

Θέμα 14 ο  :  

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: Κατασκευή  

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

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γκότσης.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θέλω να πω ότι  με τις  παρατάσεις που πήρε ο εργολάβος έπρεπε η 

τελευταία παράταση ήταν,  έπρεπε να την τελειώσει 23/9/14,  η οποία 

εγκρίθηκε και από το Δημοτικό Συμβούλιο ,  από εδώ, από εμάς,  με την 

778/14.  

 Δυστυχώς όμως  ο εργολάβος δεν μπόρεσε να τελειώσει,  ζήτησε 

νέα παράταση, η οποία όμως έγινε η προέγκριση, η παράταση αυτή από 

την Διαχειριστική Αρχή και διατυπώνεται σύμφωνη γνώμη για την 

παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 5/3/15,  

αλλά όλους αυτούς τους μήνες εκτός από 16 μέρες,  δηλαδή από τον 

Σεπτέμβριο και μέχρι εδώ, η παράταση είναι με ρήτρα. Η παράταση 

είναι με ρήτρα από την Διαχειριστική.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  
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Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν είναι δικό μας θέμα, το επιβάλλει…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μέχρι πότε δίνουμε παράταση κ.  Γκότση;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μέχρι 5/3/15.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Η Διαχειριστική Αρχή δίνει  με ρήτρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνολικά δόθηκαν 36 μήνες και 14 μέρες από την υπογραφή της 

σύμβασης.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Η ρήτρα για να σας πω και εγώ θα αφαιρεθεί  από το έργο.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Θέλω να πω κάτι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αυτό το έργο το μελέτησε η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και το 

πλήρωσε η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση σαν μελέτη.  Το πήρε ο Δήμος με 

την εκχώρηση αρμοδιότητας,  είναι το αδελφάκι του Σκουτάρεως.  Δεν 

κατάλαβα ποτέ αυτή την γαλαντόμα διάθεση τόσων χρόνων. Όταν αυτό 
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το έργο κατασκευαστικά το είδαμε πως αναπτύσσεται και γιατί  πήγε 

τόσο πίσω;  

Επί της ουσίας γνωρίζουν αυτοί οι  οποί οι  ασχολούνται με τα 

κτίρια της εκπαίδευσης πάει και η φετινή σχολική χρονιά.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και το ερώτημα είναι,  εφόσον λέτε ότι  η Διαχειριστική γιατί  το 

φέρνετε τώρα; Εάν είναι η Διαχειριστική γιατί  το φέρνετε;  Εάν ε ίναι η 

Διαχειριστική που δίνει ,  γ ιατί  το φέρνετε στο Δημοτικό Συμβούλιο ;  

Τρία χρόνια πίσω πήγε αυτό το έργο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σε μας γιατί  το λέτε;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι,  εγώ λέω.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ότι δικαιούνταν πήρε.  Συγνώμη, ήμασταν εμείς  που δεν θα του 

δώσουμε; Αυτό που δικαιούται το πήρε.  Από την στιγμή που 

σταμάτησε το δικαίωμα αυτό,  έρχεται και πληρώνει ρήτρα και μάλιστα 

διαφωνεί και σε αυτό,  διαφωνεί γιατί  είναι από μέσα τώρα. Πώς το 

κτύπησε και με 50%, τέλος πάντων, να μην αναφερόμαστε τώρα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν βγαίνει .  Δεν βγαίνει  ο άνθρωπος.  Τώρα ας μην κτυπάμε στον πόνο 

τώρα. Δεν βγαίνει  ο άνθρωπος.  Με την ρήτρα που θα πληρώσει,  

τίποτα.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επειδή έδωσε αυτή την παράταση η Διαχειριστική,  εμείς  δεν μπορούμε 

να κάνουμε  διαφορετικά.  Πάει,  βέβαια πάει.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε Φωτιάδη τώρα μεταξύ μας αυτό είναι θέμα εργολάβου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έτσι είναι.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το κτύπησε το έργο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το πρώτο είναι ή το τελευταίο; Λοιπόν,  ομόφωνα ναι για την έγκριση 

της παράτασης;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά;  

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: 14/2015) 

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο πέμπτο.   
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Θέμα 15 ο  :  

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής των  

έργων:  

α) Συντηρήσεις οδικού δικτύου Δήμου Σερρών για το έτος 2012,  

β) Συντήρηση σχολικών μονάδων της Κοινότητας Ορεινής και  

γ) Εφαρμογή σχεδίου πόλεως στην περιοχή πράξης εφαρμογής  

Εργατικών Κατοικιών.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το Α είναι οριστική παραλαβή.  Το Β είναι προσωρινή και οριστική 

παραλαβή και το Γ οριστική παραλαβή. Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής των  

έργων:  

Συντηρήσεις οδικού δικτύου Δήμου Σερρών για το έτος 2012,  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006. 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 15/2015) 

…………………  

 

Ομοίως του έργου:  Συντήρηση σχολικών μονάδων της Κοινότητας 

Ορεινής  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 16/2015)  

…………………  

 

Ομοίως του έργου: Εφαρμογή σχεδίου πόλεως στην περιοχή  

πράξης εφαρμογής  

Εργατικών Κατοικιών.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 17/2015)  

…………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο έκτο.   

 

Θέμα 16 ο  :  

Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου:  

¨Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις οδικών αξόνων Δήμου 

Σερρών¨ .  

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 18/2015) 

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο έβδομο.  

 

Θέμα 17 ο  :  

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του αντιδημάρχου  

κ. Μυστακίδη  Παύλου κατά το μήνα Δεκέμβριο 2014.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Πήγα στο Υπουργείο για διάφορα θέματα. Τι άλλο να πω;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Σε ποιο υπουργείο πήγατε;   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Τώρα θα σας πω. Πήγα για τα στρατόπεδα και ήθελα να ρωτήσω 

διάφορα πράγματα. Προσπάθησα να κάνω συναντήσεις για τα 

νεκροταφεία,  τα Γ νεκροταφεία.  Κυρίως όμως για τα στρατόπεδα.  
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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   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 19 /2015) 

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τέλος συνεδρίασης.   

 

ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

………………….  

…………  

 

 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,  

λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και 

υπογράφηκε.  

 

ΠΡΑΚ.  Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ 

του Δήμου  

1/3/2015:  Σερρών και της ΔΕΥΑ Σερρών για την εκτέλεση 

έργων πολιτικής προστασίας και ορισμός μελών της 

επιτροπής παρακολούθησης αυτής.  Εισηγητής: Ο 

αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  
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2/2015:  Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για την επιτροπή 

καθορισμού τιμήματος εκποιούμενων δημοτικώ ν και 

κοινοτικών ακινήτων της παρ. 5 του άρθρου 186 του 

Ν. 3463/2006.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

3/2015:  Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τον έλεγχο της 

αυθαίρετης βόσκησης.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

4/2015:  Συγκρότηση  επιτροπής παραλαβής μικρών έργων των 

οποίων η δαπάνη δεν υπερβαίνει  τα 5.869,41 €,  έτους 

2015, σύμφωνα με τις  διατάξεις  της παρ. 2 του 

άρθρου 15 του Π.Δ. 171/1987 όπως τροποποιήθηκε με 

το Π.Δ. 229/1999.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

5/201

5:   

Ορισμός μέλους για τη συγκρότηση επιτροπής 

παραλαβής έργων  

  

πρ/σμού άνω των 5.869,41 €,  έτους 2015, σύμφωνα 

με τις  διατάξεις  

  

του άρθρου 16 του Π. .  171/1987 όπως 

τροποποιήθηκε με το Π. .  

  229/1999.  

  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  

Γκότσης Η.   



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 15 Η Σ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015  

143 

6/201

5:   

Έγκριση της υπ'  αριθμ. 195/2014 

απόφασης του  

.Σ.  της 

¨Κ.Ε.ΔΗ.Σ.¨  

  με θέμα: ¨Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2014¨ .  

  

Εισηγητής: Ο πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. κ.  Ραμπότας 

Ε.  

7/201

5:   

Έγκριση της υπ'  αριθμ. 53/2014 

απόφασης του  

.Σ.  της 

ΔΗ.Κ.Ε.  

  

¨ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.¨  με θέμα: ¨Αναμόρφωση 

προϋπολογισμού έτους 2014¨ .  

  

Εισηγήτρια: Η πρόεδρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. κ.  

Μπιτζίδου Σ.  

8/201

5:   

Γνωμοδότηση για τον καθορισμό των οριογραμμών 

τμήματος του  

  ρέματος Αγίων Αναργύρων.   

  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  

Γκότσης Η.   

 

9/2015:  Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών ¨Αποκομιδή 

απορριμμάτων  Δ.Ε.  

Κ.  Μητρουσίου του Δήμου Σερρών έτους 

2015¨ .  Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. 

Σύμβουλος κ.  Χράπας Π.  

 

10/2015:  Έγκριση δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση του νέου 

κοινοτικού  καταστήματος Κάτω Ορεινής  Σερρών στον 

Όμιλο ΟΥΝΕΣΚΟ Σερρών. Εισηγητής: Ο 

αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  
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11/2015:       Έγκριση παραχώρησης δημοτικών εκτάσεων για 

την κατασκευή του  

έργου: ¨Διευθέτηση χειμάρρου Καμενικίων Π.Ε. Σερρών.  

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

12/2015:  Έγκριση παράτασης προθεσμίας 

περαίωσης/υλοποίησης της πράξης:  ¨Προώθηση της 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς των Βλάχων στις  περιοχές 

των Σερρών και Konce¨ .  

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  

Καρπουχτσής Κ.  

 

13/2015:  Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου: ¨Επέκταση 

δικτύου  πεζοδρόμων πόλης Σερρών έτους 2015¨ .  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

14/2015:  Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του 

έργου: ¨Κατασκευή  12θέσιου Δημοτικού Σχολείου 

Σερρών (6ο Δημ. Σχολείο Σερρών)¨ .  Εισηγητής: Ο 

αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

15/2015:  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής 

παραλαβής των  έργων: Συντηρήσεις οδικού δικτύου  

Δήμου Σερρών για το έτος 2012  
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16/2015 :   Ομοίως του έργου: Συντήρηση σχολικών μονάδων της 

Κοινότητας Ορεινής  

 

17/2015:  Ομοίως του έργου:  Εφαρμογή σχεδίου πόλεως στην 

περιοχή πράξης εφαρμογής Εργατικών Κατοικιών.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

18/2015:  Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του 

έργου: ¨Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις οδικών 

αξόνων Δήμου Σερρών¨ .  Εισηγητής: O αντιδήμαρχος 

κ.  Γκότσης Η.  

 

19/2015:  Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του αντι δημάρχου  

κ. Μυστακίδη  Παύλου κατά το μήνα Δεκέμβριο 2014.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

      20/2015:      Ανατροπή και αποδέσμευση αποφάσεων ανάληψης 

υποχρέωσης Δήμου        Σερρών οικονομικού έτους ΄14.   

 

      21/2015 :    Αποδοχή ένταξης του προγράμματος Πρόγραμμα 

Στέγασης και Επανένταξης     Αστέγων στον Δήμο Σερρών 

προϋπολογισμού 103.440 ευρώ στο πλαίσιο του      

προγράμματος Στέγαση και Επανένταξη του Υπουργείου Εργασίας.   

 

     22/2015 :      Αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου Σερρών για 

την πρόληψη και        αντιμετώπιση ζημιών και 
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καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες.        Συλλογική 

απόφαση ένταξης 055.  

 

………………………..  

……………….  

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΠΕΤΡΟΣ  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  

 

 

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

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ   

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

Ιλανίδου –  Βίλλιου Δέσποινα   ……………   

   

Αγιαννίδου -Αρβανίτη Σταυρούλα   ……………  

 

Αναστασιάδης Αντώνης     ……………  

 

Αναστασιάδης Ηλίας      ……………  
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Αραµπατζής Θεόδωρος     ……………  

 

Γαλάνης Στέργιος      ……………  

 

Γάτσιος Ιωάννης      ……………  

 

Γεωργούλα Σουλτάνα      ……………  

 

Γιαννακίδης Δηµήτριος     ……………  

 

Γκότσης Ηλίας       ……………  

 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης     ……………  

 

Γρηγοριάδης Χρήστος     ……………  

 

Δούκας Γεώργιος      ……………  

 

Δρίγκα Χρυσούλα      ……………  

 

Ηλιοπούλου Σταλακτή     ……………  

 

Καδής Γεώργιος      ……………  

 

Καλώτα Παναγιώτα      ……………  
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Καρπουχτσής Κωνσταντίνος    ……………  

 

Καρύδας Νικόλαος      ……………  

 

Μερετούδης Δηµήτριος     ……………  

 

Μοσχολιός Ζωγράφος     ……………  

 

Μπιτζίδου -Σαρακενίδου Σοφία    ……………  

 

Μυστακίδης Παύλος      ……………  

 

Ραµπότας Ευθύµιος      ……………  

 

Στεργίου Νικόλαος      ……………  

 

Τερζής Βασίλειος      ……………  

 

Τσαλίκογλου Δηµήτριος     ……………  

 

Φωτιάδης Στέφανος      ……………  

 

Χαρίτος Χρήστος      ……………  

 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος     ……………  

 

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

 

Χρυσανθίδης Βασίλειος     ……………  

 


