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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 21/2015 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήµερα την 30η του µηνός 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  του έτους 2015, ηµέρα της εβδοµάδος ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και 

ώρα 20:00 συνεδρίασε το Δηµοτικό Συµβούλιο Σερρών, σε ειδική 

συνεδρίαση, ύστερα από την αριθµ. 21/23-10-2015 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 29, δηλαδή: 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος ΔΣ) 

Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.) 

Θεοχάρης Μιχαήλ (Γραµµατέας Δ.Σ.) 

Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα   

Αναστασιάδης Αντώνιος 

Γαλάνης Στέργιος 

Γάτσιος Ιωάννης 

Γεωργούλα Σουλτάνα 

Γιαννακίδης Δηµήτριος 

Γκότσης Ηλίας  

Γρηγοριάδης Παναγιώτης 

Γρηγοριάδης Χρήστος  

Δούκας Γεώργιος  

Δρίγκα Χρυσούλα  

Καδής Γεώργιος 

Καλώτα Παναγιώτα 

Καρπουχτσής Κωνσταντίνος 

Καρύδας Νικόλαος 

Λαζαρίδης Αβραάµ 
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Μερετούδης Δηµήτριος 

Μηλίδης Θεόδωρος 

Μοσχολιός Ζωγράφος 

Μυστακίδης Παύλος 

Ραµπότας Ευθύµιος 

Τσαλίκογλου Δηµήτριος 

Φωτιάδης Στέφανος  

Χασαπίδης Κωνσταντίνος 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης  

Χράπας Παντελής 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 

Αναστασιάδης Ηλίας 

Αραµπατζής Θεόδωρος  

Γάτσιος Αθανάσιος 

Ηλιοπούλου Σταλακτή 

Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος 

Μπιτζίδου -Σαρακενίδου Σοφία 

Σούζας Ζαχαρίας. 

Στεργίου Νικόλαος 

Τερζής Βασίλειος. 

Χαρίτος Χρήστος  

Χρυσανθίδης Βασίλειος  

 

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.: 

 

- Γεωργούλα Σουλτάνα, Καδής Γεώργιος και Μερετούδης Δηµήτριος, προσήλθαν κατά 

τη διάρκεια του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης  

 

-     Γιαννακίδης Δημήτριος προσήλθε μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης του 1ου θέματος 

της ημερήσιας διάταξης  
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- Χασαπίδης Κωνσταντίνος , αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 8ου θέµατος 

της  ηµερήσιας διάταξης. 

 

- Μηλίδης Θεόδωρος, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 10ου θέµατος της  

ηµερήσιας διάταξης. 

 

- Αναστασιάδης Αντώνιος , αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 11ου θέµατος 

της  ηµερήσιας διάταξης. 

 

- Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 18ου 

θέµατος της  ηµερήσιας διάταξης. 

 

Μετά την σύμφωνη γνώμη του σώματος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκε 1ο  

 

……………………………..……….. 

……………………..….. 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο  :  Έγκριση τεχνικού προγράμματος Δήμου Σερρών έτους 2016 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 2ο  : Έγκριση δαπάνης για την μετάδοση μηνυμάτων κοινωνικού  

  χαρακτήρα (τεσσάρων τηλεοπτικών -τεσσάρων ραδιοφωνικών) των 

  υπηρεσιών του Δήμου μας  

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 3ο  : Έγκριση διενέργειας υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης και επισκευής 

  καυστήρων δημοτικών κτιρίων  

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 4ο  :  Έγκριση διενέργειας προμήθειας  

  Α) υλικών για την μόνωση και την διοργάνωση του χώρου των  

  κτηρίων στην Χρυσοπηγή  

  Β) αλατιού για τις ανάγκες αποχιονισμού οδικών δικτύων του  

  Δήμου έτους 2015 
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  Γιατί) καυσόξυλων για την θέρμανση των χώρων του αμαξοστασίου 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 5ο  : Έγκριση μελετών των έργων: 

  Α) Εργασίες κατασκευής υγρομόνωσης κτηρίου    

  Αυτοκινητοδρομίου Σερρών  

  Β) Εργασίες βελτίωσης υδρομόνωσης κτηρίου Κ1 πρώην   

  στρατοπέδου Παπαλούκά  

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Γκότσης Η.  

 

ΘΕΜΑ 6ο  : Έγκριση ανάθεσης πραγματογνωμοσύνης στο Τεχνικό   

  Επιμελητήριο Ελλάδος Κεντρικής Μακεδονίας για εφαρμογή  

  τίτλων ιδιοκτησίας προκειμένου να διαπιστωθεί πιθανή καταπάτηση 

  του  υπ' αριθμόν 391 δημοτικού αγροτεμαχίου αγροκτήματος  

  Λευκώνα  

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 7ο  : Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών των έργων: 

  Α) Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε δημοτικά κτίρια  

  (υποέργο 6) 

  Β) Επέκταση δικτύου πεζόδρομων πόλης Σερρών έτους 2015 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Γκότσης Η.  

 

ΘΕΜΑ 8ο  :  Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου και του  

  Αντιδημάρχου κ. Μυστακίδη Παύλου κατά το μήνα Νοέμβριο  

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 9ο  : Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του  κ. Δημάρχου 

  και του Αντιδημάρχου κ. Μυστακίδη Παύλου κατά τους μήνες  

  Σεπτέμβριο-Οκτώβριο   

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 10ο  :  Αναμόρφωση προϋπολογισμού Διεύθυνση Καθαριότητας χρήσης  

  2015 για τις ανάγκες περιβαλλοντικής παρακολούθησης και  

  μεταφροντίδας του ανενεργού Χ.Υ.Τ.Α. και αποκαταστημένου  

  ΧΑΔΑ Δήμου Σερρών.  

  Εισηγητής:  Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Χράπας Π. 
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ΘΕΜΑ 11ο  :  Έγκριση μείωσης δημοτικών τελών μέχρι 50% ή απαλλαγής για  

  άπορους, άτομα με αναπηρίες και πολύτεχνους 

  κ. Δημάρχου και του Αντιδημάρχου κ. Μυστακίδη Παύλου κατά το 

  μήνα Νοέμβριο  

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 12ο  : Έγκριση υλοποίησης της παροχής υπηρεσιών υποστήριξης του  

  Δήμου Σερρών για την κατάρτιση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης 

  Αποβλήτων  

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

 

ΘΕΜΑ 13ο  : Σύσταση Επιτροπών για την προσωρινή και οριστική παραλαβή των 

  έργων: 

  Α) Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης 5ου Δημοτικού Σχολείου  

  Δήμου Σερρών με την υλοποίηση δράσεων εξοικονόμησης   

  ενέργειας και  την εγκατάσταση συστήματος αβαθούς γεωθερμίας  

  (υποέργο 4) και  

  Β) Πρότυπο επιδεικτικό έργο εφαρμογών ανανεώσιμων πηγών  

  ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στο 20ο Δημοτικό Σχολειό 

  Σερρών (υποέργο 4) 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Γκότσης Η.  

 

ΘΕΜΑ 14ο  : Αντικατάσταση μελών Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. και ορισμός  

  αντιπροέδρου 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 15ο  : Έγκριση της  υπ' αριθμόν 112/2015 απόφασης Δ.Σ. της ΚΕΔΗΣ  

  περί έγκρισης απολογισμού εσόδων/εξόδων έτους 2014 

  Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ κ. Ραμπότας Ε.  

 

ΘΕΜΑ 16ο  : Έγκριση της αριθ.  141Α/2015 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ του  

  Δήμου Σερρών με την Επωνυμία Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής 

  Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού Δήμου Σερρών με θέμα:  

  Έγκριση προϋπολογισμού κληροδοτημάτων Κωνσταντίνου Τσιάγκα 

  και Αφροδίτης Σιόλα έτους 2016. 

  Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ΟΠΑΚΠα κ. Χατζημαργαρίτης Μ. 

 

ΘΕΜΑ 17ο  : Έγκριση τροποποίησης προγράμματος τουριστικής προβολής του  

  Δήμου Σερρών έτους 2015 και έγκριση συμμετοχής του Δήμου  
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  στην 1η CRECKA PANORAMA της Βαρσοβία της Πολωνίας στις 

  11/13/12/2015 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 18ο  : Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών  

  Α) Στις εκθέσεις Τουρισμού 31η FILOXENIA στις 12-15/11/2015  

  και GREEK TOURISM EXPO 2015 στις 4-6/12/2015 και  

  Β) Στο Δίκτυο Γεύσεων Ελλήνων Εκλεκτών  

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 19ο  : Βεβαίωση δαπάνης καθαρισμού ακάλυπτων χώρων δημοτών  

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Γκότσης Η.  

 

ΘΕΜΑ 20ο  :  Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού   

  οικονομικού έτους 2015 από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 21ο  : Έγκριση έκθεσης εσόδων -εξόδων Γ΄  τριμήνου 2015 για τον έλεγχο 

  υλοποίησης -εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2015 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 22ο  : Έγκριση διαγραφής επαγγελματικών πωλητών λαϊκών αγορών 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 23ο  : Έγκριση διενέργειας παροχής υπηρεσιών Μηχανογραφικής  

  υποστήριξης του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του 

  Δήμου Σερρών  

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 24ο  : Έγκριση μετατροπής εισφοράς χρήματος σε γη στην περιοχή  

  Σφαγεία (ΠΕ15) και Σαράντα Μαρτύρων (ΠΕ16) στο ΟΠ 437 του  

  Δήμου Σερρών  

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 25ο  : Έγκριση άδειας καθαίρεσης τμήματος τοιχίου σε κοινόχρηστη  

  έκταση (πλατεία) από ιδιώτη.  

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Γκότσης Η.  

 

ΘΕΜΑ 26ο  : Έγκριση Α.Π. εργασιών των έργων: 
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  Α) Βελτίωση κοινοχρήστων οδών Τοπική Κοινότητα Ορεινής  

  Β) Τσιμεντοστρώσεις συντηρήσεις ασφαλτοστρώσεων δρόμων  

  έτους 2014 ΔΕ Λευκώνα 

  Γ)  Τσιμεντοστρώσεις συντηρήσεις ασφαλτοστρώσεων δρόμων  

  έτους 2014 ΔΕ Μητρουσίου  

  Δ) Αναβάθμιση υποδομών Αυτοκινητοδρομίου και Πάρκου  

  Κυκλοφοριακής Αγωγής Δήμου Σερρών  

  Ε) Ασφαλτοστρώσεις ΔΕ Σερρών έτους 2015 

  Στ) Αναβάθμιση πεζοδρομίων σε κεντρικές οδούς της  πόλης των  

  Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Γκότσης Η.  

 

ΘΕΜΑ 27ο  : Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής των  

  έργων: 

  Α) Οικοδομικές εργασίες στο Μουσικό Σχολείο και στο Ειδικό  

  Σχολείο του Δήμου Σερρών  

  Β) Συντήρηση οδού Αγίας Ελένης -Πεπονιά  

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Γκότσης Η.  

 

ΘΕΜΑ 28ο  : Επέκταση -συμπλήρωση δικτύου ΦΟΠ  

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Γκότσης Η.  

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

ΘΕΜΑ 1ο  : Επικαιροποίηση μνημονίου συνεργασίας του Υποέργου 6 με τίτλο:  

  Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες της Πράξης Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις 

  δημόσιων ανοικτών χώρων στο Δήμο Σερρών   

 

ΘΕΜΑ 2ο  : Έγκριση συμμετοχής εκπροσώπων του Δήμου Σερρών στην εκδήλωση με τα

  τίτλο Παρουσίαση της Προγραμματικής περιόδου 2014-2020 της Ευρωπαϊκής 

  Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ  

 

ΘΕΜΑ 3ο  : Έγκριση δαπάνης για την παράθεση δείπνου στους Ιεράρχες της Εκκλησίας 

  της Ελλάδος με ευκαιρία τον εορτασμό της Μητροπόλεως των Παμμεγίστων 

  Ταξιαρχών στις 8 Νοεμβρίου 2015 και ψήφιση σχετικής πίστωσης  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
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21Η     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και  κύριοι  συνάδελφοι,  καλημέρα σας.  Θα ξεκινήσω με δυο 

ανακοινώσεις.   

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτάκι,  κύριε  Αντώνη.  Από την ΚΕΔΕ, σχετικά με τον 

πανελλήνιο πρόγραμμα επιμόρφωσης δημάρχων και δημοτικών 

συμβούλων. Θα διεξαχθεί  στην Θεσσαλονίκη στις  27 Νοεμβρίου 2015. 

Όσοι ενδιαφέρονται συνάδελφοι να επικοινωνήσουν με την ΚΕΔΕ. 

Νομίζω σας έχει  σταλεί και  μέηλ σχετικά με το πανελλαδικό αυτό 

πρόγραμμα επιμόρφωσης δημάρχων και δημοτικών συμβούλων. Έχετε 

τα τηλέφωνα της  ΚΕΔΕ; Αν θέλετε να σας τα πω. σημειώστε.  

2132147514. Και  7540. Το μέηλ της  ΚΕΔΕ είναι . . .  αν  θέλετε και το 

μέηλ.  

 Το δεύτερο, από το εθνικό συμβούλιο της διεκδίκησης των 

οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα με πρόεδρο τον Μανώλη 

Γλέζο και τον γραμματέα, κύριο Στέφανο Λιναίο,  εστάλη ένα κείμενο 

το οποίο αν και είναι μακροσκελές θα σας το διαβάσω. Το έχετε λάβει;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το πήραμε,  κύριε πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Εφόσον το πήρατε δεν χρειάζεται να σας το διαβάσω. Σας ευχαριστώ 

πολύ. Εάν υπάρχουν κάποιες άλλες ανακοινώσεις.  Κύριε Αντώνη 

Αναστασιάδη, παρακαλώ.   

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Κύριε πρόεδρε… κύριοι  συνάδελφοι… κύριε εισηγητά… ήθελα να 

σας… να αποσύρετε το θέμα 29 διότι  αφ’ ενός απουσιάζει  ο δικηγόρος 

της οικογένειας…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Αντώνη,  λίγο πιο δυνατά. Δεν ακούμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγο πιο δυνατά, κύριε Αντώνη.  

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Αφ’ ενός μεν ότι  απουσιάζει  ο δικηγόρος και ο μηχανικός… έχει  

υπογράψει ο μηχανικός… της οικογένειας… αφ’ ετέρου δε θέλω να 

μου επιτρέψετε,  κύριε  εισηγητά, να σας πω δυο πράγματα. Κύριε  

δήμαρχε,  η Πράξη Εφαρμογής που έγινε στην γειτονιά την δική μου… 

ο συνοικισμός… 23… το σχέδιο πόλης,  το οποίο έγ ινε το 26.  Άρα 

υπήρχε…  υπήρχε αποχέτευση, υπήρχαν τα πάντα.  

 Όταν, όμως, έγινε η πράξη, η πολεοδομική μελέτη,  όταν… κύριε  

εισηγητά… το αντέγραψε. Και  είσαι μάρτυρας εσύ εκεί  στην γειτονιά 

μου, απέναντι  από το δικό μου το σπίτι  από την πίσω μεριά,  δυο 

σπίτια ολοκαίνουργια που ε ίναι… μάλλον και συγγενείς  σου πρέπει να 

είναι… τους τα άφησες… τι  γίνεται.  Εκεί η γειτονιά μου είναι… 

σπίτια… και όμως… 120 μέτρα. Για ποιο λόγο; Σε οικισμό που υπήρχε 

προ του 1926.  

Δηλαδή,  έγινε μια  αδικία και το… κύριε πρόεδρε,  όταν σε ένα 

εργοστάσιο ε ίναι  εν λειτουργία αυτοί αγοράσανε εκεί  μέρος για να 
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μπορεί να πηγαίνουν τα φορτηγά, οι  νταλίκες  και  τα λοιπά, και  να 

κάνουν την λεγόμενα μανούβρα. Πως θα… στο εργοστάσιο μέσα στα 

φορτηγά να μεταφέρουνε… και τα λοιπά… αυτό νόμος υπάρχει.  Πως 

αυτός ο  μελετητής… τους πήρε το μισό οικόπεδο;… αλλά βλέπεις ότι  

καταστραφήκανε,  το εργοστάσιο έκλεισε,  τα δυο αδέλφια πεθάναν από 

τον καημό τους και… την οικογένεια… και έμειναν μόνο τώρα οι  

κυρίες,  οι  γυναίκες τους.  Οι οποίες δεν ξέρουν ότι  έγινε πράξη 

πολεοδομικής μελέτης και Πράξη Εφαρμογής.   

Κανείς δεν  το ήξερε… που ήτανε σύμβουλος εδώ… δεν ήξερε ο  

άνθρωπος ότι  έγινε Πράξη Εφαρμογής.  Είναι κρίμα αυτά που γίνονται.  

Είναι αδικία.  Αυτό… παρακαλώ θερμά, με όλο το σεβασμό προς το 

Δημοτικό Συμβούλιο,  να αποσύρει το θέμα κ αι να το φέρει… να είναι 

και ο δικηγόρος τους και ο τοπογράφος… παρακαλώ, κύριε εισηγητά,  

από σας εξαρτάται.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  κύριε δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι… κύριε 

Αναστασιάδη… ένα θέμα, δεδομένου ότι  έρχεται μετά από αίτηση της  

κυρίας Κασάπη και των υπόλοιπων κληρονόμων. Μάλλον για αυτό και 

ήρθε ως θέμα,  γιατί  έγινε γραπτή αίτηση. Και το σημερινό θέμα 

αποτελεί  απάντηση στην αίτηση.  

 Αλλά δεδομένου ότι  δεν υπάρχει κάποια βιασύνη, ούτε 

ημερομηνίες για αυτή την απάντηση,  νομίζω ότι  μπο ρούμε να το 

αποσύρουμε.  Αν συμφωνεί και το Σώμα… να το αποσύρουμε.   

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Ευχαριστώ πάρα πολύ.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνεί το Σώμα να αποσυρθεί το θέμα; Ομόφωνα ναι,  λοιπόν.   
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Αποσύρεται από  την συζήτηση το 29 ο  θέμα  

 

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Ευχαριστούμε πάρα πολύ…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δυο θέματα, κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  εκτός ημερήσιας διάταξης.  

Με πρώτο θέμα την επικαιροποίηση του μνημονίου συνεργασίας του 

υποέργου… με τίτλο,  σας παρακαλώ λίγη ησυχία,  αρχαιολογικές 

έρευνες και εργασίες της πράξης βιοκλιμα τικές  αναβαθμίσεις  

δημοσίων ανοιχτών χώρων στον δήμο Σερρών.  

 

ΘΕΜΑ 1ο  :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης  

Επικαιροποίηση μνημονίου συνεργασίας του Υποέργου 6 με τίτλο: 

Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες της Πράξης Βιοκλιματικές 

αναβαθμίσεις δημόσιων ανοικτών χώρω ν στο Δήμο Σερρών  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό το θέμα, συνάδελφοι,  αφορά, μάλλον θα δώσω τον λόγο στον 

κύριο εισηγητή… είναι απολύτως τυπικό.  Είναι τυπικό το θέμα. Έχει 

περάσει,  σας έχω ενημερώσει ,  με την 620 απόφαση του 2014. 

Απλούστατα, επειδή άλλαξε τίτλο η εφορία…  και έδρα, 12η  Εφορία 

Βυζαντινών Αρχαιοτήτων,  12 η  ναι,  σήμερα τον λόγο έχει  η Εφορία 

Αρχαιοτήτων Σερρών. Διότι  στις  21/10 με έγγραφο της  η τελευταία,  η 

Εφορία Αρχαιοτήτων Σερρών, μας ενημέρωσε ότι  πρέπει να αλλαχτεί  
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αυτός ο τ ίτλος και πρέπει να τρέξουν οι  διαδικασίες.  Ομόφωνα ναι,  

λοιπόν;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 674/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και πάμε στο δεύτερο θέμα που αφορά την έγκριση συμμετοχής 

εκπροσώπων του δήμου Σερρών στην εκδήλωση με τίτλο,  παρουσίαση 

της προγραμματικής περιόδους 2014 -  2020 της  Ευρωπαϊκής 

Συνεργασίας Ελλάδα -  Βουλγαρία,  που θα γίνει  την Πέμπτη 5 

Νοεμβρίου 2015 στο… της Βουλγαρίας και θα παραστεί  από τον 

Τμήμα Προγραμματισμού του δήμου Σερρών μια υπάλληλος,  η 

προϊστάμενη αυτού η κυρία…  

 

ΘΕΜΑ 2ο  :  

Έγκριση συμμετοχής εκπροσώπων του Δήμου Σερρών στην 

εκδήλωση με τίτλο Παρουσίαση της Προγραμματικής περιόδου 

2014-2020 της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ -

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το κατεπείγον λόγω της ημερομηνίας,  5 Νοεμβρίου.  Ομόφωνα ναι κι  

αυτό;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 675/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Και πάμε,  θα παρακαλούσα, συνάδελφοι,  μου ζητήθηκε επειδή 

το 12ο  θέμα να συζητηθεί ως πρώτο,  διότι  στην εισήγηση πιθανόν να 

χρειαστεί  ο υπηρεσιακός παράγοντας,  ο κύριος Δασκαλόπουλος,  ο  

οποίος βρίσκεται  εδώ,  για διευκρινιστικές ερωτήσεις και λοιπά. 

Παρακαλώ το Σώμα να δεχθεί  να συζητήσουμε το 12 ο  θέμα ως πρώτο 

θέμα. Συμφωνεί το Σώμα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι,  κύριε πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα, λοιπόν .  Παρακαλώ, κύριε… το 12 ο  θέμα της ημερήσιας  

διάταξης αφορά την έγκριση υλοποίησης της παροχής υπηρεσιών 

υποστήριξης του δήμου Σερρών για την κατάρτιση του τοπικού 
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σχέδιου διαχείρισης αποβλήτων με εισηγητή τον εντεταλμένο δημοτικό 

σύμβουλο, κύριο Παντελή Ζάρπα.  

 

12ο  ΘΕΜΑ:  

Έγκριση υλοποίησης της παροχής υπηρεσιών υποστήριξης  

του δήμου Σερρών για την κατάρτιση του τοπικού σχέδιου  

διαχείρισης αποβλήτων  

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος δημ. Σύμβουλος κ Χράπας Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ, κύριε Χράπα, έχετε τον λόγο.   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Δεν θα κουράσω το Σώμα. Θα είμαι σύντομος.  Πρόκειται για το… 

αυτό για να συνταχθεί χρειάζονται επιστημονικοί συνεργάτες… μαζί 

με τις  υπηρεσίες του δήμου. Καλούμαστε σήμερα να εγκρίνουμε αυτή 

την συγκεκριμένη παροχή υπηρεσίας  ενός εξωτερικού συνερ γάτη, να 

ψηφίσουμε την πίστωση 19.680 ευρώ στον προϋπολογισμό του έτους  

2015 και να… κωδικό 20.7115.006 από έναν κωδικό τον οποίο είχαμε 

και… θα καθοριστεί… υπηρεσίας,  ο οποίος… εκτίμησης θα είναι… 

πρόχειρος διαγωνισμός.   

 Παράλληλα… και  μια… η οποία επιτρ οπή θα ενημερώνει το 

Δημοτικό Συμβούλιο,  θα ενημερώνει  το Δημοτικό Συμβούλιο για την 

πορεία του τοπικού σχέδιου δράσης,  που θα εξελιχθεί  και πως θα 

οργανωθεί… αφού θα έχουμε όλη την ενημέρωση από τον εξωτερικό 

συνεργάτη μαζί με τις  υπηρεσίες… περιβάλλοντος  και της  

καθαριότητας,  η οποία επιτροπή θα πρέπει να αποτελείται από 

δημοτικούς συμβούλους.   
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 Σε αυτή την επιτροπή προτείνω ένα μέλος να είμαι εγώ και τα 

υπόλοιπα άλλα δυο μέλη… άλλο ένα μέλος από την συμπολίτευση και 

ένα μέλος από την αντιπολίτευση, πρόεδ ρε.   

Προτείνω από την συμπολίτευση να είναι κάποιος σχετικός με τα 

θέματα. Όχι ότι  κάποιος είναι άσχετος… κάποιος να έχει  χρόνο,  

δηλαδή, και να είναι και κοντά στα θέματα… όπως προβλέπεται… ή 

τον κύριο Χαρίτο ή τον κύριο… και ένας μέλος από την 

αντιπολίτευση. Ευχαριστώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Θα ήθελα εγώ, κύριε πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Φωτιάδης.  Ο κύριος Φωτιάδης.  Πόσα…  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Τρία μέλη, τρία μέλη…  

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα μέλος από την συμπολίτευση.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) τον εαυτό μου.  Επειδή είναι θέμα της 

αρμοδιότητας…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δυο από την συμπολίτευση, ένα από την αντιπολίτευση; Ωραία…  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) από την συμπολίτευση τον κύριο Νίκο 

Χαρίτο που έχει  σχέση με το…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο οποίος είναι απών.  
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Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Και εκτός από μένα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία… ο κύριος Χαρίτος.   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Νομίζω, κύριε πρόεδρε,  θα πρέπει  να… στην θέση την δική μου 

προτείνω… και  εκεί  να μπει… και όταν είναι κάποιος  

αναπληρωματικός μπορεί να παρασταθεί σε μια συνεδρίαση για να 

γνωρίζει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όταν λείπει  ο ένας…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να πηγαίνει  ο άλλος.   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και παρών να είναι…  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  τελειώσατε;  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Την εισήγηση μου την τελείωσα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνάδελφοι,  αν υπάρχουν ερωτήσεις…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός  μικροφώνου) το θέμα. Έχουν ενημερωθεί οι  παρατάξεις ,  

πιστεύω.  Υπάρχει  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.  Τώρα αν 

θέλετε κάποια ερωτήματα να θέσετε ε ίμαι στην διάθεση σας.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ. Η κυρία Καλώτα. Άλλος κανείς;   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Για το συγκεκριμένο θέμα, κύριε  πρόεδρε.  Διαβάζοντας την εισήγηση 

καταλαβαίνουμε ότι  έχουμε μια πολύ σφιχτή ημερομηνία.  Ήδη θα 

έπρεπε,  αν διάβασα καλά, να έχει  παραδοθεί αυτή η μελέτη.  Σωστά 

διάβασα; Και μάλιστα είναι… μια μεγάλη μελέτη και σοβαρή μελέτη 

με πολύ καταγραφή στερ εών αποβλήτων,  δυναμικού… πάρα πολύ 

σημαντική μελέτη και μάλιστα και με προοπτική πενταετίας  για τις  

ανάγκες και όλα αυτά.  

 Και από ότι  καταλαβαίνω… σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. 

Διακρίνω ότι… δεν ξέρω αν είναι  δική σας καθυστέρηση αυτός ο 

μήνας που έπρεπε να τρέξει  πιο μπροστά. Αν θα προλάβουμε να 

κάνουμε μια σοβαρή μελέτη με όλα, με όλες αυτές τις  προϋποθέσεις.   

Θα ήθελα, δηλαδή, να μου απαντήσετε πως θα κινηθείτε,  γιατί  

νομίζω ότι  είναι χρονοβόρα μελέτη αυτή. Για να γίνει ,  να εκτελεστεί  

σωστά. Δεν θέλω,  δηλαδή, να παραμείνει  μια μελέτη 19 συν 22.000 

πόσα είναι…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

19.280.   

Κος  ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ:  

Η επιστολή από τον ΦΟΣΔΑ ήρθε στις  28 Σεπτέμβρη, αν θυμάμαι 

καλά, και… μέχρι τις  15 Σεπτέμβρη να παρουσιάσουμε το σχέδιο μας.  

Δηλαδή… που ακόμα και… λέει  ό τι  πρέπει να τρέξουμε όλοι μας.   

 Τώρα, εκτιμώ ότι  θα είναι μια μελέτη η οποία θα μας δώσει  

σημαντικά στοιχεία και πρέπει να είναι και πολύ σοβαρή μελέτη… 

γιατί  κρίνεται ο σχεδιασμός της επόμενης,  όχι  πενταετίας,  δεκαετίας 
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στην ουσίας.  Γιατί  θα είναι… το π ροηγούμενο σχέδιο,  ο  

προηγούμενος… σχεδιασμός να γίνει ,  από αυτό που γίνεται τώρα, να 

γίνει  πριν από τέσσερα -  πέντε χρόνια όχι  σήμερα. Και  καθυστέρησε… 

μια πενταετία…  

 Για αυτό και  σας λέω ότι  εκτιμώ… να παρουσιάσουμε και να το 

κρίνουμε και να ενταχθεί  στ ο… σχεδιασμός και κατά συνέπεια στον 

περιφερειακό, θα είναι κάτι  πολύ σημαντικό… την επόμενη 

τουλάχιστον πενταετία.   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Τι χρονοδιάγραμμα έχει ,  επομένως;  

Κος  ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ:  

Μέχρι τέλος της χρονιάς πρέπει να είμαστε έτοιμοι…. Μέχρι τέλος της 

χρονιάς…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Τότε… έχει… όλο τον δήμο…  

Κος  ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ:  

Έτσι ακριβώς.  Μόνο τα στοιχεία… χρειαζόμαστε,  να μας τα… για να 

τα υποβάλλουμε και εμείς  με την σειρά μας στον φορέα… για τον 

περιφερειακό σχεδιασμό.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Επομένως, αυτό λέω… πολύ συμπιεσμ ένη… η κατάσταση συμπιεσμένη 

και πρόχειρη.    

Κος  ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ:  

Οι ημερομηνίες είναι πάρα πολύ σφιχτές.   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Πρόχειρα… κεντρικό σχεδιασμό, όταν σε ένα μήνα θέλουν να 

εκτελεστεί  μια μελέτη που νομίζω θέλει  μεγάλο χρονικό διάστημα.  
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Κος ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ:  

Αυτό έπρεπε να γίνει  μέσα στο καλοκαίρι.  Από ότι ,  η προσωπική μου 

εκτίμηση είναι,  έτσι;  Έπεσαν και οι  εκλογές μέσα στο καλοκαίρι.  Όλα 

αυτά γυρίσανε πίσω. Γυρίσανε πολύ πίσω. Και αναγκαστικά φτάσαμε 

σε… Σεπτέμβρης… τέλος Σεπτέμβρη… εντολή σε μας και έπρεπε  να 

ρθούνε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  τοποθετήσεις,  συνάδελφοι.  Ο κύριος  Φωτιάδης.  Ο κύριος… 

εσείς οι  δυο.  Κύριε  Φωτιάδη.  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κυρίες συναδέλφισσες και κύριοι  συνάδελφοι,  το  θέμα… και ο 

εισηγητής βεβαίως… το όλο θέμα κινήθηκε με πολύ σφιχτές 

προθεσμίες.  Είναι τεράστιο.  Στην ουσία έχουμε μια ανατροπή από την 

νέα κυβέρνηση και πρέπει να την δούμε αυτή την επανεκκίνηση για το 

πώς διαχειριζόμαστε τα απορρίμματα με μια καινούργια οπτική η 

οποία δεν είναι τόσο καινούργια,  απλώς δεν είχε εστιαστεί  από την 

προηγούμενη διαχείριση στο σημείο αυτό που λέγεται  ανακύκλωση,  

ανάκτηση… κομποστοποίηση και τελικά εναπόθεση… ποσοστού από 

το σύμμεικτο… το οποίο βεβαίως είναι ότι  πιο επίκαιρο αλλά είναι και  

κερδοφόρο.  

 Συνεπώς, έχουμε μια ανατροπή του παλιού μοντέλου. Έχουμε  μια 

ανατροπή του παλιού σχεδιασμού. Τα μεγέθη και το είδος,  έχουμε 

δηλαδή αρχείο,  ε ίναι… σχετικά μπροστά. Απλώς πέφτουν οι  ποσότητες 

και έχουνε,  βεβαίως και κάποιες μικρές διαφοροποιήσεις.   

 Το διάστημα σίγουρα είναι μικρό αλλά… μια τεράστια  ευκαιρία 

να δούμε και άλλα θέματα, κύριε  διευθυντά, όπως είναι για τα 

επικίνδυνα στερεά απόβλητα, όπως είναι τα προϊόντα εκσκαφής,  τα 
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οποία αφήνονται όπου νάναι και  γενικότερα νομίζω ότι  αυτή η 

επιτροπή στο κομμάτι των παρεμβάσεων και των ενισχύσεων προς τον 

τεχνικό σύμβουλο τον οποίο προσλαμβάνουμε,  νομίζω ότι  θα πρέπει 

να παίξε καθοριστικό ρόλο, κύριε  πρόεδρε,  γιατί  θεωρώ ότι  είναι  μια  

μοναδική ευκαιρία για να περισώσουμε πάρα πολλά πράγματα.  

 Νομίζω, λοιπόν,  ότι  επιβεβαιωνόμαστε ή αν θέλετε,  

ανακουφιζόμαστε καλύτερα , διότι  η προηγούμενη σύμβαση, έτσι όπως 

είχε κινηθεί,  βιαστικά,  με τον ορίζοντα τότε 31/12,  σίγουρα έφερνε 

τους Σερραίους δημότες σε μια τεράστια απόγνωση.   

Μια μεγάλη επιβάρυνση οικονομική και βεβαίως ήταν,  θα έλεγα, 

και ανεπίκαιρη η μέθοδος και ήταν σε σύγχυση. Να πάνε σκουπίδια 

σύμμεικτα; Έχουμε δεσμευμένο το τονάζ,  θα πληρώνουμε τόσα 

χρήματα και τότε προς τι… η ανάκτηση, η ανακύκλωση.  

Εδώ… ξεκαθαρίζουν τα πράγματα και θεωρώ ότι  από πλευράς 

Πολιτείας,  κράτους,  κυβέρνησης,  τα πράγματα… πολύ ξεκάθαρα. 

Χαιρετίζουμε αυτόν τον ξεκάθαρο προσανατολισμό και νομίζω ο 

δήμος Σερρών μπορεί να γίνει  πρωτοπόρος.   

Να αφήσουμε τα λόγια και τις  αυταρέσκειες και να κάνουμε όλοι  

μαζί  μια προσπάθεια.  Νομίζω ότι  υπάρχουνε τεράστιες δυνατότητες να 

μειωθεί ο όγκος των σκουπιδι ών που εναποθέτουμε αλλά το κύτταρο,  

πρέπει να το πω κι αυτό,  μπορεί κάποιοι  να μην τους αρέσει,  το 

κύτταρο είναι… και πάντοτε θα είναι επίκαιρο και πάντοτε θα είναι 

χρειαζούμενο. Εννοώ τον χώρο της τελικής εναπόθεσης του χύδην.   

Συμπερασματικά, αισθανόμαστε δικαιωμένοι ως παράταξη. Θα 

συνεργαστούμε,  κύριε  εισηγητά, με το θέμα για την επιτροπή διότι  

νομίζω ότι  αυτά είναι θέματα τα οποία ενώνουν και  θα πρέπει να 
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εκπαιδεύσουμε λίγο τους Σερραίους και να επιμείνουμε,  γιατί… 

τολμηρές αποφάσεις,  γιατί  είναι άκρω ς αναγκαίο να προχωρήσουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Καρύδας.   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Διάβασα με προσοχή την εισήγηση που μας στείλατε… όντως βάζει  το 

ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων σε μια πολύ σωστή βάση η 

οποία ιεραρχεί  πρώτα την ανακύκλωση στην πηγή και  μετά συνεχίζει 

παρακάτω με όλα τα υπόλοιπα που πρέπει να γίνονται… να 

ελαχιστοποιήσει και το προϊόν που θα πάει στον ΧΥΤΥ και τα λοιπά.  

 Είναι σε μια σωστή βάση… έτσι  πρέπει να γίνει  η διαχείριση των 

απορριμμάτων, στην πηγή, και όχι  με διάφορες… που είπε ο κύρ ιος  

Φωτιάδης προηγουμένως, που ήταν αμφιβόλου αποτελεσματικότητος  

και μεγάλης επιβάρυνσης για τα λαϊκά στρώματα.  

Από κει  και πέρα εμείς  σαν παράταξη θα ψηφίσουμε ναι στην… 

της μελέτης,  αν και το ποσό είναι αρκετά μεγάλο, κατά την δικιά μου 

την γνώμη. Από κει  και πέρα, όμως, υπάρχει μια πολύ σημαντική,  πώς 

να το πω, έλλειψη.   

Όλα αυτά που προβλέπει  ωσάν έκθεση ιδεών είναι πολύ ωραία.  

Κομποστοποίηση στην πηγή, τέσσερις… κάδοι,  Πράσινα Σημεία,  

ενημέρωση και τα λοιπά. Όλα αυτά πως θα υλοποιηθούν;  

Δηλαδή, θα συνεχίσει  ο Χ, Ψ εργολάβος να παίρνει  τζάμπα 

πρώτη ύλη και με την ανακύκλωση που θα κάνουμε όλοι εμείς ,  

δηλαδή, θα την καρπώνεται ο ίδ ιος;  Αναφέρει μόνο σε τέσσερις 

σελίδες εισήγηση μια γραμμή που λέει  την δυνατότητα των δήμων να 

αποκομίζουν ένα κέρδος… ένα  αντίτιμο το λέει  μέσα στην εισήγηση.  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

21η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  30ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 

24 

Πως… όμως; Δηλαδή, δεν γίνεται να μπούμε σε μια διαδικασία 

να αλλάξουμε και εμείς… για να υλοποιηθεί  αυτό το ωραίο σχέδιο,  

που πρέπει να αλλάξουμε όλες τις  συνήθειες μας.  Από κει  και πέρα να 

το κάνουμε αυτό,  εκ του αποτελέσματος όμως, τα λεφτά από αυτή την 

διαδικασία να πηγαίνουν σε… τσέπες .   

Ξέρουμε πως είναι  τα πράγματα. Γενικώς είναι πανευρωπαϊκό το 

φαινόμενο… εταιρείας ανακύκλωσης και τα λοιπά να καρπώνονται όλη 

την δουλειά που γίνεται και νομίζω ότι  αυτό το ζήτημα  μπορεί μόνο να 

λυθεί  μέσω ενός δημόσιου φορέα διαχείρισης,  έτσι ώστε όλο το έσοδο 

που προκύπτει  από τα δικά μας σκουπίδια θα πηγαίνει  ανταποδοτικά 

πάλι στους δήμους και όχι  στις  τσέπες λίγων… ευχαριστώ.  

Κος ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ:  

Δεν θα πω πολλά. Δυο λόγια θα πω  μόνο. Είναι  γνωστό σε όλους μας 

ότι  αυτό το θέμα έχει  συζητηθεί και σε παλιότερες συνεδριάσεις… 

άποψη ότι  οι  δήμοι θα πρέπει να έχουν έσοδα από την ανακύκλωση.  

Υπάρχει ο φορέας,  κύριε Καρύδα,  ο κρατικός.  Είναι ο Ελληνικός  

Οργανισμός Ανακύκλωσης ο οποίος π αίρνει  τις  αποφάσεις σε 

κυβερνητικό επίπεδο,  όμως, όχι  σε τοπικό… να το πω έτσι.   

 Αυτοί παίρνουν τις  αποφάσεις… κάθε τόσο… ένα αντίτιμο… 

δυστυχώς… δίνουνε μόνο σε λίγους… κάδους,  έναν αριθμό κάδων… 

ετησίως και αυτό το κομμάτι που είπατε ότι  προβλέπει κάπο ια έσοδα 

το Πράσινο Σημείο… είναι… δεν θα λειτουργήσει επιχειρηματικά ο 

δήμος.  Λειτουργεί… και θα λειτουργεί  με ανταποδοτικά έσοδα.  

 Θα πρέπει και το Πράσινο Σημείο να μην έχει  μόνο έξοδα. Για να 

δημιουργηθεί ένα Πράσινο Σημείο χρειάζονται… για να 

δημιουργηθεί… φύλαξη, χώρος και  λοιπά πρέπει να υπάρχει  ένα 

αντίτιμο.  Αυτό δεν θα γίνει  σε βάθος ενός έτους.  Το αποτέλεσμα δεν 
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θα το δούμε του χρόνου. Το αποτέλεσμα θα το δούμε μετά από 5 -  10 

χρόνια.   

Το ίδιο  έγινε στο εξωτερικό.  Ξεκίνησε… κάνανε πολλά χρόνια 

να εφαρμόσουνε τις  πολιτικές  τους  για την ανακύκλωση και 

γενικότερα για το περιβάλλον.  Είναι… που μπήκε στην Ελλάδα. 

Θεωρώ ότι  είναι κάτι  πάρα πολύ θετικό αλλά τα αποτελέσματα δεν θα 

είναι άμεσα… μακροπρόθεσμα. Ευχαριστώ πολύ.  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) είστε μάρτυρες εδώ, χρόνια φωνάζω. 

Ανακύκλωση στην πηγή φωνάζω. Κομποστοποίηση φωνάζω. Φωνάζω 

να κάνουμε ένα… να μην τα πάμε μετά εδώ κι εκεί  σαν… να έχει… 

είναι εμπόρευμα μεγάλης αξίας.  Φωνάζω χρόνια,  κύριε  πρόεδρε.  

Θυμάστε.  Είστε μάρτυρες  εδώ. Ποτέ κανείς  δεν με άκουσε.  Και  τώρα 

έρχεστε μετά από τόσα χρόνια,  το κράτος,  να δει  αυτή την πρόταση. 

Αυτό… και έτσι είναι.  Μπορούμε άνετα.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο προλαλήσαντες αν θέλουν να δευτερολογήσουν.  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μια κουβέντα,  κύριε πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  

Εσείς,  κύριε Καρύδα;  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Νομίζω ήδη διαμορφώθηκε μια πρόταση την οποία πρέπει να 

προωθήσουμε… όργανο, που να λέει  ότι  θα πρέπει να φύγει… από την 

μέση και θα πρέπει αυτός ο φορέας… την διαχείριση, δηλαδή, των 

άλλων υλικών, όπως είναι οι  μπαταρί ες και τα λοιπά,  θα πρέπει οι  

δήμοι να έχουν έσοδα.  
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 Νομίζω ότι  θα πρέπει να διατυπώσουμε ένα αίτημα να γίνει  ένα 

έκτακτο συνέδριο στην λογική της  ενίσχυσης των οικονομικών. Να 

πείσουν… και να μας δίνουν χρήματα. Εμείς μπορούμε,  κατά 

περίπτωση, να πάρουμε  και κάδους,  να πάρουμε και… και να κάνουμε 

και άλλες προμήθειες ή έργα, όπως είναι η υπογειοποίηση. Να 

αφήσουν τις  δωρεές σε ε ίδος.   

Νομίζω αυτό πρέπει να σχηματοποιηθεί  σε πρόταση, να ζητούμε 

απευθείας την καταβολή των χρημάτων που μας αναλογούν.  Είναι  

σαφές κίνητρο για να κάνουμε διαλογή, για  να ενισχύσουμε τους 

πολίτες και εν τοις  πράγμασι να τους  αποδώσουμε και να κάνουμε,  ας 

μου επιτραπεί  η διατύπωση, διαγωνισμούς,  ποια γειτονιά,  ποιος  

οικισμός θα κάνει  την μεγαλύτερη ανακύκλωση, ανάκτηση, άρα 

περισσότερα έσοδα, περισσότερα, ενδεχομένως,  αντιεπιστρεφόμενα να 

πω, κίνητρα τα οποία μπορεί να είναι πολλαπλά ως κίνητρο.  

Να είναι έργο,  να είναι χρηματοδοτήσεις της τοπικής,  στις  

τοπικές δράσεις,  ας πούμε.  Νομίζω ότι  εδώ προέκυψε ένα,  μια  

πρόταση και  νομίζω ότι ,  όπως… ο κύριος Καρύδας την διατύπωσε,  θα 

πρέπει να είμαστε σθεναροί να φύγει  ο ιδιώτης από μέσα και να 

κάνουμε την διαχείριση, να κάνουμε αυτοδιαχείριση. Κάτι το οποίο 

λένε αρκετές παρατάξεις  εδώ, στο Δημοτικό Συμβούλιο.  Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε να…  

Κος ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ:  

Δυο λέξεις  μόνο. Σε γενικές γραμμές… το Δημοτικό Συμβούλιο τους 

βασικούς άξονες της δ ιαχείρισης των αποβλήτων… είναι ένα πολύ 

μεγάλο θέμα. Στους γενικούς άξονες εγώ εκτιμώ ότι  συμφωνούμε 

όλοι… παραμέτρους ανάλογα με την πολιτική του κ αθενός…  
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 Όσον αφορά τα έσοδα από το,  το όφελος μάλλον του δήμου από 

την ανακύκλωση… διαλογή στην πηγή, το μόνο έσοδο… είναι η 

προστασία του περιβάλλοντος και ο μειωμένος όγκος απορριμμάτων… 

αυτή την στιγμή είναι αυτό.  Σίγουρα είναι καλό για όλους μας… 

ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα ολοκληρώθηκε,  συνάδελφοι.  Μπαίνει  σε ψηφοφορία.  

Ομόφωνα ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 648/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και πάμε στο πρώτο θέμα της ημερήσιας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε πρόεδρε… μπήκατε στα θέματα… είχαμε κάτι  να απευθύνουμε 

σε σας.  Έχει γίνει  πάρα πολλές φορές ζήτημα για το γραφείο.  

Συγγνώμη τώρα αλλά επειδή ξεκινήσα τε,  έτσι,  λίγο ανάποδα. Τι θα 

γίνει;  Είναι στοιχειώδης αξιοπρέπεια για την αντιπολίτευση να 

υπάρχει ένα γραφείο,  να μπορούμε να… τι θα γίνει;  Υπάρχει ένα 

σχετικό… από μας… έχει  γίνει  κουραστικό.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι,  δεν έχει  γίνει  κουραστικό.  Λοιπόν…  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πως… είμαστε; Κύριε Γκότση… την προηγούμενη τετραετία… τώρα 

μην το…  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όταν πάω να μιλήσω εκνευρίζεστε.  Ήρεμα, ήρεμα. Ήρεμα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πείτε σας παρακαλώ…  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ήρεμα. Επειδή θέλουμε να σας δώσουμε ένα καλαίσθητο γραφείο,  από 

το Εξοικονομώ… ένα γραφείο,  πάρ’ το.  Από το Εξοικονομώ που 

γίνεται η ανακαίνιση του δημαρχείου,  παράθυρα, πόρτες και λοιπά, 

βάλαμε και αυτό το γραφείο να αλλαχθούν τα κουφώματα όλα, τα  

πάντα. Να γίνουν,  δηλαδή, να γίνουν,  δηλαδή, όπως και του 

δημαρχείου.   

 Λοιπόν,  πιστεύω αυτή την εβδομάδα να τελειώσουν τα 

κουφώματα και μετά μπαίνουνε,  όλες οι  δουλειές μέσα, το ρίξαμε,  

έχουν γίνει .  Και αρχίζουν μετά τα βαψίματα, αρχίζουμε την επίπλωση.  

Άρα, λοιπόν,  σας  λέω μην βιάζεστε.  Θέλουμε το καλύτερο. Δεν 

είμαστε αυτό που λέτε,  αδιάφοροι.  Για αυτό σας λέω. Εντάξει;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Χαίρομαι…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι σε καλό δρόμο…  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Σε καλό δρόμο.   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Θα περάσουν δυόμισι χρόνια.   
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Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και το δημαρχείο… έτσι ακριβώς.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σύντομα, σύντομα.   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θα γίνει ,  θα γίνει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  να πάμε στο πρώτο…  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο πρώτο θέμα. Έγκριση τεχνικού προγράμματος δήμου Σερρών 

έτους 2016. Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κύριος Γκότσης.   

 

ΘΕΜΑ 1ο  :  

Έγκριση τεχνικού προγράμματος Δήμου Σερρών έτ ους 2016  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ, κύριε Γκότση. Έχετε τον λόγο.   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι,  θα πω… κύριοι ,  κυρίες και κύριες… ερωτήσεις.  Κατ’ αρχήν το 

τεχνικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τρία μέρη. Το πρώτο μέρος είναι  τα 

νέα έργα του  2016.   

 Το δεύτερο μέρος είναι τα συνεχιζόμενα έργα.  

 Και το τρίτο μέρος είναι τα έργα τα οποία παρουσιάζουν από 

πολύ παλιά και μέχρι τώρα οικονομικές εκκρεμότητες.   
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Θέλω να σας πω ότι  για τα συνεχιζόμενα έργα, για τις 

οικονομικές εκκρεμότητες  που παρουσ ιάζουν τα έργα, ήτανε,  δόθηκαν 

μέχρι τον Ιούλιο του 15.  Λοιπόν,  τον Δεκέμβριο θα σας δώσουμε 

ολοκληρωμένη εικόνα.  

Επίσης θέλω να σας πω ότι  το 2015 τα έργα με οικονομικές  

εκκρεμότητες ήταν 1.546.222. 2016,  εκκρεμότητες οικονομικές είναι  

226.000.  Με άλλα λόγια,  1.300.000 ο δήμος νοικοκύρεψε και έδωσε τα 

λεφτά.  

Τώρα, πάμε στο πρώτο μέρος,  τα έργα του 2016. Δουλέψαμε με 

την ίδια ΣΑΤΑ, το 1.010.000, με την ίδια ΣΑΤΑ δουλέψαμε. Όμως 

θέλω να σας πω, κυρίες και κύριοι ,  ότι  αυτό είναι εντελώς,  ας το πω, 

εικονικό,  διότι  δεν ξέρουμε αν θα μας έρθουν τα χρήματα. Δηλαδή, 

εδώ θα έχουμε επιφυλάξεις.  Γιατί  το τεχνικό πρόγραμμα γίνεται βάσει 

της ΣΑΤΑ που μας έρχεται.  Αν δεν μας έρθει  όλα αυτά που λέμε θα 

είναι…  

Πως μοιράστηκε τώρα, πως μοιράστηκε η ΣΑΤΑ. Φέτος  

μοιράστηκε  πληθυσμιακά, όπως έπρεπε να γίνει .  Τα προηγούμενα 

χρόνια γινότανε λίγο διαφορετικά.  Πληθυσμιακά. Όμως θέλω να πω 

ότι  παρ’ όλο που μοιράστηκε πληθυσμιακά και επειδή υπάρχουν χωριά 

με λίγους κατοίκους,  με εντολή δημάρχου, επαναλαμβάνω, με εντολή 

δημάρχου προσπαθήσαμε να ενισχύσουμε τα χωριά.  Σας παρακαλώ… 

λοιπόν,  να ενισχύσουμε τα χωριά.   

Και θα σας πω.  Κατ’ αρχήν το 20% από την ΣΑΤΑ, των 

χρημάτων το 20% πάει για έργα όλου του δήμου.  

Συμπεριλαμβανομένων και  της πόλης των Σερρών. Το 20%. Το 20%, 

λοιπόν,  είναι  το πραγματικό 2.002 ευρώ. Το 20%. 202.000. 202.000 

ευρώ είναι το 20%.  
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Όμως, επαναλαμβάνω, με εντολή δημάρχου κάναμε μια ενίσχυση 

και βάλαμε 392.000. Δηλαδή, με άλλα λόγια,  190.000 περισσότερο, τα 

οποία τα πήραμε από τον δήμο, τον πρώην δήμου… η καλύτερα από 

την δημοτική ενότητα Σερρών. Δηλαδή, 190 χιλιάρικα δώσαμε στα 

χωριά περισσότερο για να τα ενισχύσουμε.   

Με άλλα λόγια,  ενώ θα έπρεπε να πάρει ο δήμος Σερρών, ο 

πρώην δήμος Σερρών, 642.000 ευρώ,  παίρνει  μόνο 340.000 ευρώ. Τα 

υπόλοιπα θα πάνε στα χωριά.  Ενισχύουμε,  δηλαδή, τα χωριά.   

Τώρα, έχουμε… πιστεύω να το πήρατε,  που έχουμε τα έργα του 

δήμου Σερρών, έχουμε,  μάλλον πρώτα είναι το 20% πως μοιράζεται… 

του δήμου. Έχουμε την δημοτική ενότητα Σερρών και μετά πάμε 

δημοτική ενότητα Μητρουσίου και λοιπά και λοιπά και λοιπά.  

Πληθυσμιακά πως έγινε;  Πόσο είναι η ΣΑΤΑ; Πόσοι  είναι οι  

κάτοικοι;  Διαίρεση, κάθε κωδικός… ένα λογαριασμό. Σε κάθε κάτοικο 

αναλογεί ,  σε κάθε κάτοικο αναλογεί  10,58 ευρώ. Επί πόσους 

κατοίκους έχει .  Αλλά εδώ θέλω να πω ότι  εμείς  ενισχύσαμε,  

επαναλαμβάνω, τους,  τα χωριά,  τις  δημοτικές τις  ενότητες τις  άλλες  

και πήραμε… μπροστά και πάνω.  

Αν θέλετε κάποια ερώτηση.  Τώρα εγώ δεν έχω να σας πω. Εάν 

θέλετε να σας αναλύσω, εάν θέλετε κάτι  πιο  συγκεκριμένο να σας πω. 

Το θέμα, θέλω να σας τονίσω το εξής .   

Αυτό που λέγαμε,  κύριε  Φωτιάδη, κύριε  Μηλίδη και  λοιπά, ότι  

σε κάθε ενότητα πλέον τώρα ενοποιήσαμε τα έργα. Δηλαδή, τα 

ασφαλτικά ένα έργο,  τα κτιριακά ένα έργο,  εκτός τώρα αν υπάρχουν 

κάτι  άλλο το οποίο,  ας πούμε,  θα είναι εμβόλιμο και θα το κάνουμε με 

ανάθεση.  
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Όμως, επαναλαμβάνω, σε κάθε δημοτική ενότητα έχουμε 

ενοποιήσει τα έργα. Ασφαλτικά, κτίρια και λοιπά. Και  μπορώ να σας 

αναλύσω, άμα σας αναλύσω θα μας πάρει πολύ χρόνο. Εάν έχετε 

κάποια απορία μπορείτε να την,  να σας την διευκριν ίσω.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  

Ερωτήσεις,  συνάδελφοι.  Ο κύριος Αντώνης Αναστασιάδης.  Ο κύριος 

Φωτιάδης.  Ερώτηση είπαμε.  Ο κύριος Μηλίδης.  Κύριε Φωτιάδη.  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε εισηγητά… είχατε κρατήσει την ΣΑΤΑ του 14 για τον πιθανό 

αξιοποίησης της για την οδοστρωσία του αυτοκινητοδρομί ου.  Που 

είναι αυτά τα χρήματα; Γιατί  δεν μπόρεσα να τα εντοπίσω με βάση 

τους πίνακες που μας δώσατε.   

 Επίσης,  στο συνημμένο πρώτο, με τίτλο,  τεχνικό πρόγραμμα 

δήμου για το 16,  ως πρώτο παράρτημα… να μας δείξετε,  παρακαλώ,  

που είναι τα ενοποιημένα έργα ανά  δημοτική ενότητα. Για παράδειγμα, 

κάποια ενδεικτικά.   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Λοιπόν,  εννοείτε το 20%;  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είμαι σαφής τι  εννοώ.  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι,  δεν κατάλαβες…  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Λέω, παρακαλώ,  δεν θα ήθελα να με διακόπτετε.  Λέω, στο πρώτο 

παράρτημα με τίτλο όπως μας το δώσατε,  έχει  έργα.  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Νέα έργα. Δήμου Σερρών.  
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Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Νέα έργα. Όχι,  λέει ,  του 16… αυτό.  Να δώσετε… παραδείγματα. 

Δώστε μου αυτό που είπατε,  πλην την σχολικής στέγης που ισχύει .  

Άρα έτσι όπως μας…  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία εκτός  μικροφώνου) να σας δώσω ένα παράδειγμα. Πάμε 

δημοτική ενότητα Σκουτάρεως.  Δημοτική ενότητα Σκουτάρεως.  Πάμε 

δημοτική ενότητα Σκουτάρεως.  Πίσω, στο παράρτημα.  

 Η δημοτική ενότητα Σκουτάρεως όλη, δικαιούται 59.456 ευρώ.  

Εμείς,  στην τελευταία στήλη αν το δε ίτε,  έχουμε 60.000. Δημοτική 

ενότητα Σκουτάρεως.   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Οι ασφαλτοστρώσεις είναι 44.000…  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Λοιπόν,  44.000. Και λέμε τώρα, οι  ασφαλτοστρώσεις,  λοιπόν,  πάμε 

στην δημοτική ενότητα Σκουτάρεως,  είναι 44.000. Και αυτή 

μοιράζεται,  13.000 για την δημοτική ενότητα Σκουτάρεως.   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εντάξει,  αυτά φαίνονται στο πίνακα…  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι…  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μα φαίνονται.  Φαίνονται.  Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Ωραία.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Άλλο παράδειγμα μπορείτε;  Φαίνονται αυτά;  
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Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Βεβαίως.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Διαβάζω. Άλλο παράδειγμα…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) πάμε,  πάμε,  πάμε.  Δημοτική ενότητα 

Μητρουσίου.  Δημοτική ενότητα Μητρουσίου.  Πάμε; Λοιπόν,  

δικαιούται 56.461.  56.  Εδώ κάναμε μια ενίσχυση,  64.000. Βάλαμε κάτι  

περισσότερο… λοιπόν,  ότι  σε δυο μέρη χωρίζεται.   

 Χωρίζεται,  λοιπόν,  σε συντήρηση γεφυρών, πρώτον,  και σε 

κτίρια.  Είναι,  είναι,  ζητάνε,  κατ’ αρχήν το πρόγραμμα έχει  

καταρτιστεί  σύμφωνα με αυτό που ζητούσε το Τοπικό Συμβούλιο.  

Θέλουνε,  λοιπόν,  εκεί  γέφυρες και κτίρια.  Άρα, λοιπόν,  έχουμε 

μοιράσει σε γέφυρες και κτίρια.  1,  2,  3 είναι οι  γέφυρες .  1,  2,  3.  1,  2, 

3,  4 είναι  τα κτίρια.  Όλα αυτά πάνε πακέτο.  Εντάξει ,  κύριε  Φωτιάδη; 

Πέστε μου τι  άλλο θέλετε.   

Παντού,  κοιτάξτε,  είναι δυνατόν να λέω εγώ ότι  εγώ ότι  θα 

ενοποιούνται όλα τα έργα και να μου λέτε ότι  δεν θα ενοποιηθούνε; 

Αν ήτανε θα το λέγαμε.  Θα κάναμε το κορόιδο.  Σας είπαμε ότι  όλα τα 

έργα, κτιριακά, ένα έργο σε κάθε δημοτική ενότητα. Ασφαλτικά, ένα 

έργο.  Εκτός τώρα αν υπάρχει κάποιο ς… θέλει  να βάλει  τζάμια… κάτι,  

ή θέλει  να βάλει… πες μου τι  άλλο θέλετε.   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Σας ρώτησα και κάτι  άλλο… για την ΣΑΤΑ σας είπα.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Την προηγούμενη ΣΑΤΑ… για το αυτοκινητοδρόμιο.   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

21η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  30ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 

35 

Για το αυτοκινητοδρόμιο αυτά πρέπει να είναι σ τα συνεχιζόμενα. 

Πρέπει να τα βρούμε στα συνεχιζόμενα.  

 

(Διάλογοι)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι,  στο Β μέρος.  Στο Β μέρος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στο νούμερο 60…  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

60 είναι;  Κάπου εκεί  θα είναι.  Για να δούμε.   

 

(Διάλογοι)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τα διατηρούμε ως ενιαίο ποσό ή τα επιμερίσαμε;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) να το,  να το.  Είναι το 92.   

 

(Διάλογοι)  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το κρατάμε σαν κόρη οφθαλμού το ποσό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε, ποιος άλλος ζήτησε τον λόγο; Ο κύριος Μηλίδης να κάνει  

ερωτήσεις.   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Εδώ τώρα, συγγνώμη, κύριε πρόεδρε.  Εδώ το 92 είναι  συνεχιζόμενο 

έργο και αναφέρει τον τίτλο της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης,  το 

πρόγραμμα στο οποίο… έτσι δεν λέτε;  Στα πλαίσια λέτε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι,  όχι ,  δεν είναι…  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Στο πλαίσιο του έργου…  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

ΣΑΤΑ 14. Δέστε εκεί  τι  λέει .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ναι,  αλλά εδώ… στο πλαίσιο του έργου. Τέλος πάντων, εντάξει .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι,  ΣΑΤΑ 14…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

 (ομιλία εκτός μικροφώνου) στην χρηματοδότηση… Ελλάδα -  

Βουλγαρία που γράφει ένατο…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Από την ΣΑΤΑ είναι.   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

ΣΑΤΑ 14.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Τρεις επί  μέρους χρηματοδοτήσεις έχει  αυτό το έργο.  Έτσι δεν είναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

ΣΑΤΑ 14…  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

ΣΑΤΑ 14…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Και οικονομικά είναι δεσμευμένα.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Ελλάδα -  Βουλγαρία…  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 17 Ελλάδα -  Βουλγαρία.   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Είναι το 92.  Το 92 είναι.  Εκεί που είναι…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι,  ρε πρόεδρε.  Χρηματοδοτήσεις… αυτό λέει…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) πρόγραμμα, έτσι δεν είναι;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι ξεκάθαρο.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Μα επειδή είναι ξεκάθαρο ρωτάμε,  πρόεδρε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι 640 χιλιάρικα από ΣΑΤΑ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Από ΣΑΤΑ είναι…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

640 χιλιάρικα από ΣΑΤΑ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτό,  κύριε Αντώνη. Ο κύριος Μηλίδης.   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:  
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Το υπ’ αριθμόν 120… μελέτη αποπεράτωσης κλειστού 

κολυμβητήριου… 60.000 ευρώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συνεχιζόμενα; Στα συνεχιζόμενα λέτε;  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Έχει αριθμό 120,  κύριε αντιδήμαρχε… 120 αύξοντα αριθμό. Θα το 

δείτε.  Όπως… κατανομή τους.  Όπου υπάρχουν… 92, το άλλο λέει  120.   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

60.000.   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ναι,  τι  σημαίνει  αυτό το 60.000; Η ερώτηση είναι,  έχουμε… λεφτά;  

Κάνουμε μελέτη; Γιατί  εκεί  είχε μείνει… ερώτηση. Θέλετε να τις  κάνω 

όλες μαζί και λοιπά, αντιδήμαρχε ή…  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι,  μία -  μία.  Εδώ τι  λέει  δίπλα στην χρηματοδότηση; Ελλάδα 2004.  

Από τότε είναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Από κείνο το πρόγραμμα.  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Υπάρχουν,  το ερώτημα είναι,  υπάρχουν αυτά τα χρήματα τα οποία θα 

τα αξιοποιήσουμε ή θα μείνει  κενό,  όπως είναι;    

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κενό. Για να αξιοποιήσουμε το κολυμβητήριο,  εδώ αν θυμάστε,  όταν  

ήμασταν μαζί είχα κάνει  μια πρόταση να κάνουμε,  να πάρουμε ένα 

δάνειο 2.000.000… τότε και λοιπά.  Λοιπόν,  η πολιτική της δημοτικής 

Αρχής είναι να κάνει  το κολυμβητήριο.  Ψάχνουμε να βρούμε 

πρόγραμμα. Εάν δεν μπορέσουμε να βρούμε πρόγραμμα μπορεί  να 
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καταφύγουμε,  ανάλογα με τις  πολιτικές,  ας πούμε,  συγκυρίες,  να 

καταφύγουμε σε ένα δάνειο.  Οπότε θα… και αυτό στο δάνειο.   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Τώρα, αυτοκινητοδρόμιο και πάλι.  Ήτανε,  είχε ενταχθεί  στην 

κατηγορία Γ.  Μετά από απόφαση… πήγαμε κατηγορία Β και στην 

συνέχεια… κατηγορία Α… που σημαίνει  ότι  είναι πάρα πολύ καλά… 

γιατί  έχουμε… μεγάλο ποσό, 797… και δεν… είναι ένα σημαντικό 

ποσό το οποίο θα μπορούσαμε να είχαμε αξιοποιήσει σε πάμπολλα 

έργα και όχι  να διαχειριζόμαστε την μιζέρια.  Ξέρω… το έχετε πει  

πολλές φορές,  το έχουμε σαν κόρη οφθαλμού και τα  λοιπά και τα 

λοιπά αλλά… στην Α. Ποιος είναι ο λόγος;  Φοβόμαστε κάτι;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πολύ σωστή η ερώτηση σας,  κύριε Μηλίδη. Αυτό το ποσό το είχαμε 

κρατήσει από το 2013, ακόμα δεν είχε τελειώσει… και το κρατούσαμε 

για ώρα ανάγκης ,  αν χρειαζόταν.  Έτσι;  Λοιπόν,  πήγανε όλα καλά, 

έγινε το αυτοκινητοδρόμιο.  Όμως υπάρχει απαίτηση όλων των… πλας 

και τα λοιπά που ασχολούνται με τον… αθλητισμό, να είμαστε πιο 

ανταγωνιστικοί.  Λόγω του ότι  γίνεται αυτοκινητοδρόμιο στην 

Ρουμανία,  αυτοκινητοδρόμιο στην Βουλγαρία.   

Μου λένε,  μας π ιέζουν και  μας λένε,  αφήστε τα αυτά τα 

χρήματα. Κρατήστε τα για να κάνουμε την πίστα ακόμα καλύτερα. 

Καλύτερη. Με τις  τελευταίες προδιαγραφές,  ούτως ώστε να είναι πιο  

ελκυστική και  να είμαστε οι  πρωτοπόροι στα Βαλκάνια.  Για αυτό το 

κρατάμε το ποσό αυτό,  κύριε  Μηλίδη. Μετά από πρόταση όλων όσων 

ασχολούνται με τον αυτοκίνητο αθλητισμό. Για να γίνουμε πιο 

ανταγωνιστικοί.   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:  
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Κύριε δήμαρχε,  θα μου επιτρέψετε… μια απάντηση, να επεκτείνω την 

ερώτηση μου. Πολύ σωστά… και καλά κάνουμε.  Στο κάτω -  κάτω αυτό 

είναι το κόσμημα… μπορεί να είναι ελκυστικό για… περιοχή.  

 Όταν λέει ,  να βελτιώσουμε την πίστα ή επαναλαμβάνω, υπάρχει  

φόβος,  να  την επεκτείνουμε;  Να κάνουμε αγώνες  πιο μεγάλης 

κατηγορίας που ήταν και μια πρόταση της παράταξης μας παλιά,  αν 

θυμάστε;  

 Και λέω, αυτό,  σε αυτό αποσκοπούμε ή υπάρχει ο φόβος,  

ανησυχούν πάρα πολλοί,  μήπως έχουμε κάποια προβλήματα; Αυτό…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτή την στιγμή δεν μας εκφράζουν τέτοιο,  τέτοιους φόβους.  Άλλωστε 

οι  ίδιοι  δηλώνουν,  αν έχετε παρακολουθήσει ,  ότι  είναι κατάλληλη και 

ευχαριστημένοι.  Όπως μας λένε,  πρέπει να γίνουνε… να γίνουμε πιο 

ανταγωνιστικοί,  όπως σας είπα, λόγω του ότι  θα γίνουν 

αυτοκινητοδρόμια στην Ρουμανία και στην Βουλγαρία και μας  λένε 

την πίστα να την κάνουμε με τ ις  τε λευταίες διεθνείς  προδιαγραφές,  

που υπάρχουν,  ας πούμε,  παγκόσμια.   

 Και υπάρχει και το αισθητικό μέρος,  όπως θα ξέρετε,  της πίστας,  

λόγω του ότι  έγ ιναν τα μπαλώματα, καλά είναι και αυτά να 

εξαφανιστεί  και να γίνουν… η πίστα με τις  τελευταίες προδιαγραφές.   

Από κει  και πέρα και αυτό που λέτε για την επέκταση και αυτό 

το έχουμε συζητήσει,  αυτό έχουμε προτείνει  και το εξετάζουμε και 

αυτό το ενδεχόμενο. Το βλέπουμε και αυτό για να επεκταθεί η πίστα 

προς τα κάτω.  Υπάρχουν κτίρια,  κατοικημένες εκτάσεις,  κατεχόμε νες  

εκτάσεις και κάνουμε προσπάθειες για να τις  απελευθερώσουμε με 

στόχο…  

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  
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Μόνο αν γκρεμίσετε το κυνοκομείο.  Τι πράγματα… δυο πράγματα 

πρέπει να λέμε.  Μόνο αν γκρεμίσουμε το κυνοκομείο.  Εμείς…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Και αυτό λέμε…  

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  Α.:  

Δεν μας έδωσε η Περιφέρεια μια δεκάρα. Αγωνιζόμασταν μέρα -  νύχτα 

και… οι κύριοι  σύμβουλοι και οι  δήμαρχοι και παρακαλούσαν την 

Περιφέρεια να μην μας δώσουν λεφτά επειδή ήμασταν με την Νέα 

Δημοκρατία.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη, και αυτή την πρόταση,  και αυτή την πρόταση την 

βάζουμε…  

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Καλά κάνετε και τα λεφτά χρειάζονται.  Βεβαίως.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ασφαλώς. Το αυτοκινητοδρόμιο…  

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Αλλά αν γκρεμίσουμε… αν γκρεμίσουμε… να κάνουμε την επέκταση. 

Διότι  είναι το μόνο πράγμα που φέρνει… χρήμα στην πόλη.  Κανένα 

άλλο…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη, είμαστε ανοιχτοί να εξετάσουμε…  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγη ησυχία σας παρακαλώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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(ομιλία εκτός μικροφώνου) συμφωνούμε με την… για  αυτό κρατάμε 

αυτό το ποσό για το αυτοκινητο δρόμιο.   

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Πολύ καλά κάνετε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλο ερώτημα; Ο κύριος Γρηγοριάδης.   

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Εγώ κύριε…  

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Ο αγαπητός συνάδελφος…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) Αναστασιάδης .  Μιλούσατε και…  

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Συγγνώμη. Κύριε αντιδήμαρχε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση, κύριε Αντώνη.  

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Ερώτηση κάνω… έχετε γυρίσει  την πόλη να δείτε πόσες χιλιάδες… 

είναι ετοιμόρροπα να πέσουν και να σκοτώσουν ανθρώπους,  να…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) ο αρμόδιος  αντιδήμαρχος…  

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Όχι,  δεν είναι θέμα. Είναι θέμα… ποιος… εσείς  που κάνετε το 

συμβούλιο προγραμματισμού τι  είστε;  Ο δήμαρχος,  εσύ,  ο κύριος… 

ποιοι  κάνουν πρόγραμμα;  

 

(Διάλογοι)  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος…  

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Ένα λεπτό.  Το θέμα, το θέμα, συγγνώμη, έχει  φτάσει σε πολύ 

επικίνδυνα σημεία.  Τα δέντρα. Το ξέρετε.  Είναι  χιλιάδες δέντρα… και 

εγώ βλέπω τι  γίνεται…  και βλέπω τι  γίνεται,  πως πραγματικά… θέλει  

να βάλουμε γερό ποσόν να κλαδευτούν πριν… τι  κάνουνε οι  

άνθρωποι… βάλε χρήματα… βάλε χρήματα για να κοπούνε τα δέντρα 

τα επικίνδυνα. Θα σκοτωθούν άνθρωποι.  Σε μια ανεμοθύελλα θα μας… 

τίποτε άλλο. Ευχαριστώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Λοιπόν,  θα ήθελα αν απαντήσω στον κύριο Αναστασιάδη. Οι  φοβίες  

που έχετε,  κύριε Αναστασιάδη, ε ίναι βά σιμες.  Τις ίδιες φοβίες και 

αγωνίες έχουμε και εμείς .  Όμως, από τα χρήματα της ΣΑΤΑ δεν 

μπορούμε να διαθέσουμε χρήματα για κλαδέματα δέντρων. Για τα 

κλαδέματα των δέντρων θέλει  από δικούς μας πόρους… έσοδα θα 

διαθέσουμε,  που δεν υπάρχουν,  δυστυχώς…  

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) δεν φτάνουνε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Είναι ελάχιστα.  Τρέμει η ψυχή μας πραγματικά…  

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Δεν φτάνουνε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι,  έτσι ακριβώς.  Συμφωνούμε.  Τρέμει η ψυχή μας όταν φυσάει ή 

όταν υπάρχει  κακοκαιρία,  για να μην συμβεί κάτι  κακό.  

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  
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Επειδή όταν ήμουν αντιδήμαρχος,  σε μια ανεμοθύελλα πέσαν τα 

δέντρα… κόσμο… φυλακή όλους.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το ξέρω. Συμφωνώ απόλυτα. Που θα βρούμε τα λεφτά…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γρηγοριάδη,  ερώτηση.  

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Στον κύριο Γκότση. Αγαπητέ συνάδελφε,  αν τυχόν κατά λάθος έγινε 

κάποιο λάθος,  επαναλαμβάνω, και κάποια μικρότερη δημοτική ενότητα 

παίρνει  περισσότερα λεφτά από κάποια μεγαλύτερη,  παρακαλώ να 

διορθωθεί.   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θέλω να πω ότι  δεν έγινε λάθος… πληθυσμιακά ο δή μος Σκουτάρεως,  

η δημοτική ενότητα Σκουτάρεως,  συγγνώμη, παίρνει  περισσότερα. 

Όμως, δεν ήσασταν… που κάναμε… εντολή δημάρχου…  

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) για πολλοστή φορά.  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Λοιπόν,  εντολή δημάρχου… να βάλουμε…  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγη ησυχία σας παρακαλώ.  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εντολή δημάρχου ήτανε να βάλουμε 10.000 περισσότερα στην 

δημοτική ενότητα Μητρουσίου για τους,  για… λόγους…  

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  
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(ομιλία εκτός μικροφώνου) κύριε αντιδήμαρχε,  να τα  πείτε σε… ο 

δήμαρχος έδωσε εντολή…  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θέλω να εξηγήσω…  

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) μπορεί η εντολή να είναι λανθασμένη.  

Πρέπει να εξηγήσουμε και στο Σώμα. Λοιπόν,  10 χ ιλιάρικα…  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνάδελφοι,  σας παρακαλώ.  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε Μοσχολιέ.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μοσχολιέ.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Λοιπόν,  10 χιλιάρικα περισσότερα δώσαμε στην δημοτική ενότητα 

Μητρουσίου και συγκεκριμένα για να πάνε σε δυο… χρήματα, στα 

οποία χωριά υπάρχουν ημιτελή κτίρια .  Ένα είναι  στο Κάτω Μητρούσι,  

ένα ημιτελές κτίριο που προορίζετα ι για Πολιτιστικό Κέντρο.  Και ένα 

είναι στην Μονοκκλησιά.   

 Λοιπόν,  δεν είναι δυνατόν αυτά τα κτίρια να τα αφήσουμε… και  

η φιλοσοφία μας ε ίναι κάθε χρόνο να βάζουμε έστω 10 -  20 χιλιάρικα 

παραπάνω σε εκείνη την ενότητα για να μπορέσουμε τουλάχιστον να 

κλείσουμε τα κτίρια αυτά και να μπορούν οι  άνθρωποι να κάνουν τις  

εκδηλώσεις τους.   
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Αυτό, για αυτό μπήκαν 10 χιλιάρικα παραπάνω. Είναι 6  

χιλιάρικα περισσότερο στην Μονοκκλησιά,  6 ή 8,  και 2 -  3 χιλιάρικα 

περισσότερα στην τοπική κοινότητα Μητρουσίου.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις,  συνάδελφοι.  Ο κύριος Φωτιάδης,  ο κύριος Μηλίδης.  

Παρακαλώ. Κύριε Φωτιάδη, έχετε τον λόγο.   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Συναδέλφισσες και  συνάδελφοι,  οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι… στο 

συγκεκριμένο θέμα έγινε μια καλή δουλειά από τους υπηρεσιακούς,  

τον κύριο  Πάλλα, και δημοσίως νοιώθω την ανάγκη, ως παράταξη να 

τον επαινέσω.  

 Μιλώ για το πρώτο γενικό σημείωμα όπου για πρώτη φορά 

κατηγοριοποιούνται,  υπάρχει  μια σαφής εικόνα για τα είδη των 

χρηματοδοτήσεων στην ταξινόμηση και υπάρχει και,  θα έλεγα, μια 

πολιτική βούληση η οποία εμφανίστηκε,  δεν  θέλω να αδικήσω 

κανέναν,  και στα έργα του τεχνικού προγράμματος του 16 με βάση την 

ΣΑΤΑ.  

Πράγματι,  για πρώτη φορά η πρόταση μας,  όσα χρόνια την 

κάνουμε,  ότι ,  με βάση την εμπειρία μας και τα λέγαμε και τα 

ξαναλέγαμε,  τα έργα του… μπορούν να ενοποιηθούν,  να πάρουμε 

μικροποσά από τους οικισμούς να γίνει  μια μελέτη και με βάση τον 

πίνακα που αναλογεί  ως ποσό αποδίδεται και έργο.   

Τώρα, μικρές αποκλίσεις  του χ ιλιάρικου, αυτά συμβαίνουν.  Μια 

οικογένεια είμαστε από οικισμό σε οι κισμό. Αλλά αυτό εξασφάλιζε 

δυο πράγματα. Πρώτον,  οικονομία εργατοωρών, ετοιμότητα και 

οικονομία,  επί  της ουσίας,  στο ταμείο.   



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

21η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  30ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 

47 

Φέτος σε κάποια πράγματα, κύριε Γκότση, σκοπίμως ζήτησα να 

αναφέρετε τα παραδείγματα που πραγματικά και εγώ τα εντόπισα και  

θεωρώ  ότι,  ναι,  σε κάποιους… και μια αλλαγή κατεύθυνσης… 

εμφανίζονται ποσά τα οποία είναι για δημοπράτηση. Και  βεβαίως είναι 

ενοποιημένες χρηματοδοτήσεις για να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις 

συνολικές.   

Η άποψη μας; Μπορούσαν περαιτέρω να ενοποιηθούν αυτά τα 

ποσά και θα μπορούσαν πραγματικά να διαφανεί και το τριπλό όφελος 

που σας ανέφερα, να μην συντάσσουμε μελέτες επί  μελετών, να μην 

δημοπρατούμε,  να μην κάνουμε προσκλήσεις συνεχώς για μικροποσά 

και… να μην σπαταλούμε μικρά ποσά και δεξιά και αριστερά και να 

έχουμε ετοιμότητα ανά πάσα στιγμή γ ια να παρέμβει ο εργολάβος…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) τι  είναι αυτό που λέτε;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Θεωρώ ότι  εμφανίστηκε κάπως στο τεχνικό σας πρόγραμμα. Με βάση 

την ΣΑΤΑ… τα χρήματα είναι λίγα και σωστά κάνατε και στείλ ατε 

λίγα χρήματα, όπως είπε και ο αντιδήμαρχος και τα λοιπά και τα  

λοιπά.  

 Θεωρώ, όμως, ότι  υπάρχει ,  και δεν χρειαζόταν να μας πείτε τι  

ισχύει  σχετικά με το 20% γιατί  ο νόμος ορίζει… το ορίζει  ο νόμος,  δεν  

χρειάζεται να το λέμε.  Είμαστε ήδη πέμπτο έτος κα ι δεν χρειάζεται να 

το λέμε.  Δεν κάνετε κάτι .  Τον νόμο εφαρμόζετε.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Απαντώ. Η αναλογία,  λοιπόν,  του 80% για το… κριτήριο είναι νόμος.  

Τώρα, εγώ θα ρωτήσω,  τα ανταποδοτικά τα ονοματισμένα ανά οικισμό 

τα αποδίδετε;  Εγώ ξέρω δυο -  τρεις  οικισμούς που δεν  τα αποδίδετε.  

Άρα δεν ε ίναι χάρισμα… είναι γενναιόδωρος ο δήμαρχος.  Να 

επιστρέψετε τα ανταποδοτικά τα οποία είναι και  δέσμια υποχρέωση 

σας,  από την είσπραξη τους.  Να τα επιστρέψετε εκεί  που τα δίνει  ο 

κόσμος και πρέπει να απολαύσει  και την ανάλογη ποιότητα ή 

υπηρεσία.  Αυτά που λέει  ο νόμος δεν τα κάνουμε εμείς  προσφορά.  

 Για να πάμε,  όμως, κύριε εισηγητά, και σε αυτό που είπαμε και 

την προηγούμενη φορά. Να πάμε λίγο στα δυο… να ξεκινήσουμε,  

λοιπόν,  το παράρτημα που έχει  σχέση με τίτλο,  έργα παρελθόντων 

ετών με οικονομικές εκκρεμότητες.   

Έχουμε ένα άνοιγμα 226.673… ευρώ. Δείτε,  κύριοι  

συνάδελφοι… μελετήσατε,  εδώ προκύπτει  ξεκάθαρα,  θα τα πούμε 

αυτά, προκύπτει  ξεκάθαρα το τι  έγινε πέρσι.  Είναι παρελθόντων ετών.  

Όλα είναι μικροποσά και όλα είναι αναθέσεις.  Είναι 226 .000,  227.000 

όλα είναι  μικροποσά, έξω από αυτή την λογική που τώρα λέτε ότι  

υιοθετείτε.   

Να πάμε στα συνεχιζόμενα έργα τα άλλα παρελθόντων ετών κατά 

το έτος 16;  Αυτά, δηλαδή, που μεταφέρετε;  Θέλετε να το μετρήσουμε 

τις  σελίδες;  Πάμε,  λοιπόν,  έτσι,  για το ενδεικτικό,  για να δείτε,  κύριε 

εισηγητά, ότι  δεν ε ίμαστε ούτε σκληροί.  Απλώς επισημαίνουμε κάποια 

πράγματα. Στην πρώτη σελίδα από αυτό που μας μοιράσατε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Φωτιάδη.   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τελειώνω.  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

21η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  30ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 

49 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν τελειώνετε…  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τελειώνω. Ένα λεπτό.  Στην πρώτη σελίδα γράφει… 27 έργα, έχουμε 

μικροποσά και με αναθέσεις 18.  Σε 51… σελίδα 37… 74 με αύξοντα 

αριθμό 60 αναθέσεις.  Με 92,  με αριθμό 92,  72 είναι οι  αναθέσεις.  112,  

82 είναι οι  αναθέσεις.   

 Συμπερασματικά;  Από τα 124 τα 90 είναι  με ποσό ανάθεσης.  

Δηλαδή,  το 75%, το 75% των έργων που υλοποιείτε,  είναι  

συνεχιζόμενα, είναι με αναθέσεις.  Έτσι… είπα, που υλοποιείτε.  

Συνεχιζόμενα. Συνεχιζόμενα.  Εσείς τα αναθέσατε πέρσι… και  θεωρώ 

ότι  επειδή τα γραπτά δείχνουν,  όταν σας λέμε κάποια πράγματα τα 

λέμε τεκμηριωμένα. Κύριε πρόεδρε,  για τώρα τελείωσα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Μηλίδης έχει  τον λόγο.   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  κύριοι  συνάδελφοι,  θα έλεγα κατ’ αρχήν ότι  έγινε μια 

προσπάθεια ώστε το τεχνικό πρόγραμμα να είναι πιο νοικοκυρεμένο 

και βέβαια να είναι τεχνικά έτσι ώστε να μπορεί να γίνει  κατανοητό 

και από όλους μας…  

 Κανείς δεν αγνοεί το γεγονός ότι  η ΣΑΤΑ είναι πάρα πολύ 

χαμηλή και συνεχώς μειώνεται.  Δεν ξέρω πόσο θα πάει.  Όμως, οφείλω 

να επισημάνω μερικά πράγματα τα οποία πιστεύω ότι  θα έπρεπε,  στα 

οποία πιστεύω ότι  πρέπει να δοθεί  προτεραιότητα στο θέμα των έργων.  

 Δεν υπήρξε η ανάλογη στρατηγική, όπως θα περίμενα. Βεβαίως,  

συμφωνούμε και  θα πρέπει να το εντείνουμε,  να μην υπάρχουν 

απευθείας αναθέσεις.  Θα υπάρχουν… συγκεντροποίηση των έργων,  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

21η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  30ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 

50 

των μελετών. Θυμάστε κάτι  ανάλογο στον Ελαιώνα, που είχαμε εφτά 

μελέτες περίπου γ ια το ίδιο αντικείμενο.  Αν δεν κάνω λάθος ήταν… 

γιατί  στο τέλος δεν  γίνεται τίποτα και  χάνονται τα χρήματα έτσι.   

Θα κάνω μια πρώτη παρατήρηση για το αυτοκινητοδρόμιο.  Δεν 

ήταν απολύτως πειστική η απάντηση του κυρίου αντιδήμαρχου, αν και 

καλοπροαίρετη αλλά δεν ήταν απολύτως πειστική γιατί;   

Γιατί  ένα τέτοιο μεγάλο ποσό, 767.000… το κρατάμε ως κόρη 

οφθαλμού όταν φοβόμαστε κά τι .  Δεν μας έχει  ανακοινώσει  ποτέ,  ούτε 

άκουσα εγώ τουλάχιστον σε κάποια εμφάνιση του δημάρχου στα μέσα 

μαζικής ενημέρωσης να πει  ότι  σκεπτόμαστε να κάνουμε επέκταση ή 

να βελτιώσουμε τις  υποδομές ή κάτι  τέτοιο.   

Πιστεύω κατά βάθος ότι  φοβόμαστε μη τυχόν συ μβεί  κάτι .  Εκεί 

αποσκοπεί  η λέξη,  το φυλάμε ως κόρη οφθαλμού. Μακάρι να 

διαψευστούμε.  Μακάρι.  Γιατί  αυτό το έργο είναι για όλους μας.  Δεν 

είναι για μένα, ούτε καν για…  

Εγώ πιστεύω ότι  μεγάλο ρόλο θα παίξει  το αυτοκινητοδρόμιο αν 

του δώσουμε την προβολή κα ι την οντότητα που χρειάζεται,  την 

οποία… εκεί είναι το βασικό.   

Τώρα, είδα κάτι  το οποίο σας το έχουμε επισημάνει… εδώ και  

τέσσερα χρόνια… για την συντήρηση και βελτίωση της αγροτικής 

οδοποιίας.  Σήμερα μπαίνει  τέλος και δασικού οδικού δικτύου δήμου 

Σερρών. Και βλέπω ότι  είναι 75.000 ευρώ.  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  ο δήμος μας είναι ημιαστικός και  

είπαμε,  όλοι νομίζω συμφωνήσαμε σε αυτή την αίθουσα, ότι  πρέπει να 

δοθεί  πρωταρχικός,  πρωταρχική δυνατότητα ώστε να αναπτυχθεί  η 

πρωτογενής τομέας.   
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Εάν, λοιπόν,  ακούμε όπως πέρσι και με τα νερά που πέσαν φέτος,  

πλημμύρες,  ότι  δεν μπορούν οι  άνθρωποι να πάνε στα χωράφια τους,  

τότε για ποιο πρωτογενή τομέα μιλάμε; Και πως τους στηρίζουμε;  

Επαναλαμβάνω και πάλι,  θα μου πείτε ότι  είναι χαμηλή η ΣΑΤΑ 

και όλα αυτά. Όμως, φέτος βλέπω ένα ποσό 75.000 ευρώ που αφορά 

και το δασικό οδικό δίκτυο. Δεν θυμάμαι άλλες χρονιές… μέσα. Και 

ήταν πολύ περισσότερα τα χρήματα. Τα προβλήματα ήταν τεράστια .  

Νομίζω ότι  δεν δόθηκε η σημασία που πρέπει να δοθεί .   

Επίσης,  και έρχεται τελείως,  έτσι ,  σε αντιπαράθεση με το 

γεγονός ότι  ταυτόχρονα δίνουμε 80.000 ευρώ για κατεδάφιση κτιρίων 

μεμονωμένων όταν εδώ μέσα…  στην αίθουσα αυτή, ότι  θα μπορούσε 

να τα κάνει  μόνος του και ο δήμος.  Το είπε και ο κύριος… δεν είναι.   

Λοιπόν,  άρα, λοιπόν,  αυτό δεν συνάδει.  Πρωτογενής τομέα είναι 

παράγοντας σημαντικός,  έπρεπε να τον έχουμε αξιοποιήσει όπως 

πρέπει και… δίνουμε την δυνατότητα.   

Είδα ένα ποσό. Χωματουργικές εργασίες 22.000 ευρώ. 22.000 

ευρώ. Τι είναι αυτό; Θεωρώ ότι  είναι  πολύ σημαντικό ποσό. Αν μ ιλάμε 

μόνο για μεταφορά… χώματος και τα λοιπά είναι πολύ μεγάλο ποσό. 

Σήμερα μπορεί να λέμε ότι  είναι χαμηλή η ΣΑΤΑ όμως πρέπει να 

ξέρουμε ότι  και ο ι  τιμές γενικώς έχουν πέσει.  Και οι  εκπτώσεις ε ίναι 

μεγάλες αλλά και οι  τιμές… τιμές έχουν πέσει.  Γιατί  υπάρ χει  κρίση. 

Άρα, λοιπόν,  με τα  ίδια λεφτά μπορούμε να κάνουμε κάτι  μεγαλύτερο. 

Δεν ξέρω,  το ποσό το θεωρώ πάρα πολύ μεγάλο.  

Όπως και βλέπω κατασκευή πεζοδρομίων κεντρικού πάρκου, 

35.000 ευρώ. Έχω περάσει  από κει .  Δεν ξέρω που αναφέρεστε.  Ποιο 

είναι αυτό… είναι  πολύ μεγάλο το ποσό. Αναφέρεται  ακριβώς στον 

αύξοντα αριθμό 89,  πεζοδρομίων κεντρικού πάρκου, 35.000 ευρώ.  
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Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

15 είναι.   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:  

35 γράφει.   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

15 είναι.  Συνεχιζόμενο.   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Δεν έχει  σημασία,  κύριε… γράφει 35.000 ευρώ . Τι… πεζοδρομήσατε 

με 35.000 ευρώ; Κάτι πλακάκια που μπήκανε,  δεν ξέρω πόσα… είναι 

πολύ μεγάλο το ποσό…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μηλίδη…  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Τελειώνω, κύριε πρόεδρε… λέω, λοιπόν,  ότι  δεν μπήκε ούτε ένα έργο 

διάνοιξης.  Το λέμε και συμφωνούμε όλοι.  Διάνοι ξης,  να  

αποσυμφορήσουμε το κέντρο. Μιλούσαμε για την Νικομηδείας… με 

την Σιδηροκάστρου. Ξέρω, θα μου απαντήσετε είναι στην μελέτη 

αστικής κινητικότητας και τα λοιπά και τα λοιπά.  

 Αυτά, όμως, θα αργήσουν πάρα πολύ. Δεν πρόκειται να 

υλοποιηθούν σύντομα και  το ξέρετε πάρα πολύ καλά από 

προηγούμενες μελέτες… προτεραιότητας σε ένα τέτοιο έργο.  Είναι 

έργο πνοής για την πόλη. Η πόλη… δεν μπορεί να κυκλοφορήσει 

άνθρωπος.  Δεν μπορεί να παρκάρει πουθενά.  

Νομίζω ότι  θα έπρεπε να υπάρχει κάτι  τέτοιο μέσα στο τεχνικό  

πρόγραμμα που το λέμε από τότε που αναλάβατε,  το 2011. Νομίζω 

όλες οι  παρατάξεις  συμφωνούν σε αυτό.  Και ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

21η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  30ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 

53 

Κύριε Γαλάνη.  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  κύριε δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  ο 

κύριος αντιδήμαρχος με τον κύριο δήμαρχ ο… συνεργαστήκαμε αλλά 

κυρίως… υπηρεσία έκανε μια δουλειά,  πιστεύω είναι η καλύτερη 

δυνατή.  

 Το θέμα, το ζήτημα είναι ότι  είμαστε καταδικασμένοι να 

βλέπουμε και τα νούμερα. Θέλω να… ο κύριος αντιδήμαρχος… φέτος  

από την ΣΑΤΑ… προϋπολογίσαμε… κράτος,  το κρά τος μας δίνει ,  

κύριε πρόεδρε,  τα  υπουργεία… οδηγίες για το πώς θα τοποθετούμε την 

ΣΑΤΑ… ποσό.  

 Έχουμε βάλει για  το 15 1.000.000 ευρώ. Από το 1.000.000 

ευρώ… μέχρι σήμερα που εισάγουμε… μόνο 300.000 ευρώ. Αυτό 

νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό.  Επίσης,  ο κύ ριος  αντιδήμαρχος 

αυτή την στιγμή…  

 

(Διάλογοι)  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Επομένως, αυτά τα λέω γιατί  θέλω να… στο Δημοτικό Συμβούλιο… 

κυρίαρχο όργανο και… με αυτόν τον τρόπο. Μέχρι φέτος η κυβέρνηση,  

μέχρι τώρα που μιλάμε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παιδιά συγγνώμη,  κάποιος έχει  ανοι χτό… ελέγξτε το… έχει  κάποιος  

ανοιχτό… για αυτό γίνεται.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι δυο μικρόφωνα. Το δικό μου…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ξέρω τι  σας λέω…  

 

(Διάλογοι)  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ούτε εγώ έχω ανοιχτό.  Επανέρχομαι… κύριε  πρόεδρε… στους 

συνάδελφους ότι  μέχρι τώρα που μιλάμε,  είμα στε σχεδόν στον 

ενδέκατο μήνα του 15,  έχουμε πάρει μόνο 300.000 από το 1.000.000 

που μας αναλογεί  σαν… και  ο προϋπολογισμός που κάνουμε για το 

τεχνικό πρόγραμμα… είναι μια πολιτική απόφαση, είναι για το 16 

άλλο 1.000.000 το οποίο δεν ξέρουμε πότε θα μας έρ θει  και πως.   

 Εμείς υποχρεούμαστε και πολύ σωστά πράττουμε πολιτικά,  να 

κάνουμε τεχνικό πρόγραμμα και να βάλουμε τα χρήματα που μας 

αναλογούν.  Θέλω, όμως, κλείνοντας να σας πω, κύριε πρόεδρε,  ότι  με 

την… δεν είναι δικά μου στοιχεία αυτά. Είναι το ενημερωτ ικό 

σημείωμα της ΚΕΔΕ και… Ελλάδος προς τους πολιτικούς αρχηγούς 

λίγο πριν τις  εκλογές.   

Η ΣΑΤΑ, κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  από το 09 μέχρι το 13 

μειώθηκε κατά 83% και  φέτος,  μετά από αυτά που σας είπα πριν από 

λίγο,  λέει… δημοσίευμα… από το Διοικητικό Συμβούλιο,  ότι  δεν  

έχουν έρθει  και από το 15 το 30% των χρηματοδοτήσεων προς την… η 

ΚΕΔΕ.  

Και τον κύριο υπουργό, τους σέβομαι όλους αλλά πρέπει να το 

αναφέρω, ο  οποίος στην Αυγή στο διαδίκτυο… μια -  δυο μέρες πριν,  

λέει  ότι  δεν υπάρχουν περιθώρια για  μείωσ η της  χρηματοδότησης των 

δήμων.  

Αυτή είναι μια πραγματικότητα που θα ήθελα να την θέση στο 

Δημοτικό Συμβούλιο,  κύριε  πρόεδρε,  για να μην δημιουργηθεί η 
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πεποίθηση ότι  υπάρχουν τα χρήματα ή ότι  όλα είναι εντάξει  και,  όχι ,  

να τα λέμε γιατί  πρέπει να τα ξέρει  η κοινωνία.  Τα χρήματα δεν  

έχουν… σε μας θα πέσει το ανάθεμα αν τα έργα που αποφασίσουμε 

σήμερα εδώ δεν υλοποιηθούν.   

Και για να προστατεύσουμε όλους μας είναι καλά αυτά να 

ειπωθούν και να ακούγονται και προς την κοινωνία και  στο Δημοτικό 

Συμβούλιο.  Σας ευχαριστώ πολύ.  

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) η αλήθεια είναι ότι  λεφτά δεν θα ρθούνε.  

Μην περιμένετε λεφτά. Και καλά… τον δήμο. Να το κλείσετε το 

δημαρχείο.  Τι  κάνει ,  κύριε δήμαρχε,  το συνδικαλιστικό σας όργανο; Τι  

κάνετε εσείς  οι  δήμαρχο ι;  Ποιοι  είναι αυτοί… που μπορούν να 

διαλύσουν μια κοινωνία ολόκληρη; Όλη την Ελλάδα; Τι κάνετε;  Γιατί  

δεν μαζεύετε… της κοινωνίας;… δεν ξέρω τι  κάνετε… τι  κάνουν οι  

συνδικαλιστές σας…. κύριε  πρόεδρε,  για να είμαι σαφής.   

 Όταν έκανε ο κύριος… εγώ είχα πει ,  σας είχα πει  ότι  μόνο ο 

πλούτος που πέφτει  στην πόλη είναι από την γεωργία και από το 

αυτοκινητοδρόμιο.  Από πουθενά αλλού δεν έχουμε… ούτε μια δεκάρα. 

Από πουθενά αλλού. Και αυτή η πόλη μεγάλωσε και έζησε όλα της τα  

χρόνια από τα… χωριά.  Έτσι δεν είναι;  Για ποιο λόγο σήμερα… στον 

ορεινό όγκο, να μαζέψει το χειμώνα νερό, το καλοκαίρι να κάνουμε 

ποτίστρες,  να αναπτύξουμε την κτηνοτροφία;  

Σε εσένα τα λέω,  κύριε αντιπρόεδρε… για ποιο λόγο δεν τα 

κάνετε αυτά; Είναι ,  ζωή είναι αυτή.  Αυτό θα μας σώσει την κοινω νία 

μας.  Δεν έχουμε… και ακρογιαλιές.  Τίποτα δεν έχουμε.  Τον κάμπο 

έχουμε και το βουνό μας,  που είναι εξαιρετικά.  Γιατί  εμείς  να μην 

είμαστε αυτοί που… έστω μια φορά να ξεκινήσουμε κάτι .  Να κάνουμε 
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μια λιμνούλα. Αυτή θα δώσει νερό το καλοκαίρι σε πέντε -  δέκα 

ποτίστρες.  Και αυτή θα αναπτυχθεί  η κτηνοτροφία μας.   

90% το κρέας,  ξέρω… είναι από έξω… γιατί ,  δηλαδή; Γιατί ;  

Αυτά ήθελα να πω, κύριε πρόεδρε και παρακαλώ πάρα πολύ, σαν 

δημοτική Αρχή που είστε και σαν Δημοτικό Συμβούλιο,  να προσέξουμε 

ιδιαίτερα την γεωργία.  Και το αυτοκινητοδρόμιο.  Αυτά τα δυο μας 

έμεινε πηγή πλούτου για την πόλη. Τίποτα άλλο.  Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος αντιδήμαρχος θέλει  να…  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  κύριε δήμαρχε,  κύριοι  συνάδελφοι… κύριο Φωτιάδη 

και θα πω το εξής.  Εξίσου έχει  το τεχνικό πρόγραμμα του 15 και δεν  

το λέω… ο συνεργάτης του κυρίου Φωτιάδη, ο κύριος… το είπα 

δημόσια εδώ, ότι  για πρώτη φορά έγινε τέτοια εμπεριστατωμένη και  

καλή δουλειά.  Πρώτον.   

 Δεύτερον.  Ο κύριος Φωτιάδης μίλησε για τις  αναθέσεις.  Είπε ένα 

νούμερο που και  μένα με φόβισε.  Όμως αυτά είναι συνεχιζόμενα 

έργα… και από τον κύριο Βλάχο, τον κύριο Βλάχο, σας λέω, που… 

έργα τα οποία,  ας πούμε,  ε ίναι αναθέσεις.  Του κυρίου Βλάχου. Πολύ 

καλά το ξέρει .  Ο κύριος Φωτιάδης μπορεί να μην μιλάει υπηρεσιακά 

αλλά… με τον κύριο… έρχεται πολλές  φορές και ενημερώνεται…  

 Στην δημοτική Αρχή αυτήν την καινούργια,  ας πούμε,  την… 

βέβαια,  θέλω να πω και να τονίσω το εξής.  Ότι από την ΣΑΤΑ, το 

σύνολο των… 10 με 15% είναι οι  αναθέσεις.  Σας το λέω… να σας 

φέρω τα ποσοστά.  10 με 15%. Με άλλα λόγια από το 1.000.000,  150 

με 200.000,  εκεί  περίπου είμαστε στις  αναθέσεις.  Τα υπόλοιπα είναι 

διαγωνισμοί.   
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Και πέστε μου, κύριοι ,  εσείς… έναν δήμο,  έναν δήμο, τον 

μικρότερο, που… και πέτε μου ότι  ο δήμος… έχει  κάνει  λιγότερες 

αναθέσεις σε ποσοστό,  σύμφωνα με την ΣΑΤΑ που έχει .  Είμαστε,  

είμαστε… και μάλιστα και αυτό το διορθώσαμε σε,  όταν κάναμε 

τροποποίηση του προγράμματος.  Διορθώσαμε,  την κάναμε,  

ενοποιήσαμε ορισμένα έργα. Και φέτος τα ενοποιούμε όλα.  

Πάμε στον κύριο Μηλίδη. Κύριε Μηλίδη, τα 35 χιλιάρικα που 

είδατε είναι από το τεχνικό πρόγραμμα του 15 και αφορά, να σας πω τι 

αφορά. Αφορά… γύρω από το κεντρικό πάρκο. Απέναντι  από την 

Αστυνομία… ήταν ένα αίτημα της  Αστυνομίας απέναντι ,  που έχει  

καταστραφεί τελείως,  δεν μπορεί να περάσει,  ενώ εί ναι πεζόδρομος,  

δηλαδή, πλακάκι και λοιπά, θα σκοτωθεί ο κόσμος.   

Στο 1ο  και 7 ο  Δημοτικό.  Ήρθαμε και  από την αρχή και λέμε,  τα  

παιδιά μας,  όπως… έρχονται,  είναι  μέσα στον δρόμο. Δεν υπάρχει 

πεζοδρόμιο.  Είναι χώμα. Άρα, λοιπόν,  συγκεντρώσαμε έργα 

κοινωνικού  εξοπλισμού,  ας το πω, έργα τα οποία είναι,  ας πούμε,  

επικινδυνότητας και βγήκε δημοπρασία.  Το 35 χιλιάρικα ήταν 

προϋπολογισμό. Δεν είναι τ ίποτα άλλο. Μπορεί το έργο αυτό να βγει  

με 15 χιλιάρικα, με 20 χιλιάρικα. Αυτά… όλα μαζί…  

Όσον αφορά για τ ις ,  αγροτική οδοποιία.  Φέτος,  φέτος  σας λέμε 

ότι  βάλαμε αυτό το ποσό το οποίο,  τι  να κάνουμε; Για πέστε;  

Προσέχτε,  περισσότερο βάλαμε έργα, επειδή έχουμε και τον 

εισαγγελέα, έργα… δηλαδή,  ο κύριος Πάλλας,  ο  οποίος είναι  

διευθυντής και λοιπά, σε συνεργασία με τον δήμα ρχο, με μένα και  

λοιπά, κύριε πρόεδρε,  θα βάλουμε έργα τα οποία είναι,  δηλαδή,  όχι  

βιτρίνας έργα αλλά επικινδυνότητας.   
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Λοιπόν,  στην αγροτική οδοποιία σας λέω το εξής.  Ότι φέτος με 

δικά μας μηχανήματα πήγαμε καλά. Δεν λέω το τέλειο.  Πήγαμε κατά 

80% καλύψαμε. Αυτό μπορείτε  να το διαπιστώσετε από τους 

προέδρους κάθε χωριού.  Δεν είναι δικό μας… του κυρίου Φωτιάδη. Ας 

ρωτήσει τον πρόεδρο, αλλά η συνεργασία μας είναι άψογη.  

Εσείς έχετε… ρωτήστε,  λοιπόν,  να δείτε αν καλύπτουμε τις  

ανάγκες.  Επαναλαμβάνω, το 100% δεν μπορούμε να το καλύψουμε.  

Αλλά είναι ευχαριστημένοι .  Και θα είναι ακόμη πιο ευχαριστημένοι…  

Τώρα, το 16… είναι πολύ ευχαριστημένοι και ακόμα δεν 

δημοπρατήσαμε την εργολαβία που βγάλαμε για  φέτος.  Γιατί  

προσπαθούμε με δ ικά μας μηχανήματα. Για αυτό βάλα με και αυτό το 

ποσό. Διότι  υπάρχει  η δημοπρασία η οποία βγήκε και λοιπά, ο 

εργολάβος ο οποίος θα μας εξυπηρετήσει το 16.  Έτσι,  δεν ξέρω αν 

άφησα κανέναν αναπάντητο.  Τα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα πάμε σε δευτερολογία.   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μια κουβέντα θέλω να πω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Φωτιάδης.  Ο κύριος Μηλίδης.  Άλλος κανείς;  Ωραία.  Κύριε  

Φωτιάδη.  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριοι συνάδελφοι,  ο κύριος αντιδήμαρχος είπε πράγματι ότι  η 

προσπάθεια πρέπει να είναι… δέχομαι,  λοιπόν,  ότι  έχει  έτσι.  Εξάλλου 

κι  εγώ… λέγοντας ότι  έγινε αυτή η προσπ άθεια… κύριε πρόεδρε.  

Σημειώστε σας παρακαλώ.   
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Επειδή διαβάζουμε εδώ, στο παράρτημα, κατά καιρούς για έργα 

και ήδη αναφέρθηκε η… Μηλίδη, έχουμε ομοειδή έργα, όπως είναι 

χωματουργικές εργασίες του 16,  συντήρηση κοινόχρηστων χώρων του 

δήμου Σερρών. Εγώ θεωρώ ότι  είναι  ακριβώς το ίδιο  αντικείμενο.  20 

και 22 κάνουν 42.  Να τα ενοποιήσουμε,  να κάνουμε μια δημοπρασία.   

Παρακάτω, στην δημοτική ενότητα Σερρών έχει  50.000 για 

οδοποιία.  Έχει στον Λευκώνα, στην κοινότητα εννοώ,  16.  Έχει στο 

Σκούταρι 44 και έχει ,  όλα μαζί μια δημοπρασία.  Τα ενοποιούμε,  

λοιπόν,  όλα μαζί,  ε ίναι πρόταση μου.  

Πάμε παρακάτω. Έχουμε εδώ… για το… πολύ σωστά κάνετε και 

έτσι έπρεπε να γίνει .  Λέτε,  λοιπόν,  ότι  τα,  εκεί ,  στην,  εκεί  που ορίζετε 

τους στόχους… λέτε ασφαλτοστρώσεις και ανακατασκευή -  ανακαίνιση 

του κτιρίου.  Λοιπόν,  επειδή οι  μελέτες έχουνε συγκεκριμένα άρθρα. 

Επιχρίσματα και τα λοιπά και τα λοιπά.  

Να βάλετε,  λοιπόν,  τα ποσά που θα σας πω, όπως τα διαβάζω, 

έτσι,  για την πρόταση,  γραμματέα. Έχει,  λοιπόν,  το ποσό από το 

δημαρχείο και διαβάζω, στο… έχει  παρεμβάσεις στα δημοτικά κτίρια  

44 χιλιάρικα. Και  αυτά να πάμε μαζί με την μελέτη που αφορά το 

κεντρικό κτίριο  του δημαρχείου μας.  Και να πάνε επίσης και  το άλλο 

ποσό, τα 13.000 ευρώ που αφορούν στις  παρεμβάσεις στα δημοτικά 

κτίρια Σκουτάρεως.  Ένας εργολάβος θα κάνει… εργασίες.  

Πορτοπαράθυρα, βαψίματα, επιχρίσματα, λούκια,  δάπεδα. Ανάλογα με 

τις  ποσότητες θα γίνει  μια μελέτη.  Μην συντάσσουμε τρεις  μελέτες,  

τέσσερις.  Μια.  Με συγκεκριμένα άρθρα… να βάλουμε… επιπλέον.   

Λοιπόν,  έτσι,  για να έχουμε πολύ συγκεκριμένη εικόνα και να 

πάμε στην σωστή κατεύθυνση, γιατί  τα υπόλοιπα που είπατε για τις  

αναθέσεις και τα λοιπά, θα συμφωνήσω στο εξής.   
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Βεβαίως και ο νόμος λέει  ότι  μπορεί  η δημοτική Αρχή να κάνει  

κάποια ανάθεση. Αλλά εξασφαλίζει  και διατυπώνει  τις  προϋποθέσεις.  

Όταν,  όμως… και  δεν χρειάζεται να συζητούμε για τα αυτονόητα 

νομίζω, σε αυτή την αίθουσα. Διότι  έχουμε εμπειρία  πια όλοι.  Θα 

πρέπει να συνεννοούμαστε.   

Λοιπόν,  όσο δε για αυτό που είπατε ότι  τα συνεχιζόμενα είναι  

από τον κύριο Βλάχο… τις  χρηματοδοτήσεις.  Όχι το έργο.  Διότι  

αλλοίμονο αν ένα έργο μικρού προϋπολογισμού να μένει ,  να μένει  

ημιτελές πέντε,  έξι ,  εφτά χρόνια.  Πως θα μπορούσε να συμβαίνει  αυτό;  

Θα μπορούσε να ζητήσει διακοπή εργασιών ο εργολάβος ή εσείς  θα 

τον είχατε σταματήσει.   

Συμπερασματικά,  λοιπόν,  η πρότασις μας είναι συγκεκριμένη και  

περαιτέρω μπορείτε να υλοποιήσετε τα έργα… είναι έργα του 

μηχανικού, μπορείτε να τα πάτε με τα άλλα ποσά και ανάλογα να 

επιμερίσετε τι  αναλογεί  σε ποσό, τόσο έργο.  Κάντε,  λοιπόν,  μελέτες  

όπως κάνατε για την σχολική στέγη.   

Εκεί αφήσατε,  όμως, την ΣΑΤΑ του 16 εκτός.  Γιατί  το κάνατε 

αυτό,  κύριε  εισηγητά; Λέτε τα χρήματα που έχετε από παλιά ΣΑΤΑ 

σωστά κάνετε,  επ ί  τέλους,  βάζετε,  ας πούμε,  συντήρηση σχολικών 

κτιρίων του δήμου, 150.000 ευρώ. Να έχετε έναν εργολάβο να τους 

λες,  πήγαινε να κάνεις  εκείνη την στέγη, πήγαινε από δω να βάψεις.  

Έτσι  έπρεπε να γ ίνει  πάντοτε.  Και  σωστά λέτε για τις  αυλές.  Δεν 

καταλαβαίνω γιατί  βάζετε 40.000 ξεχωριστό ποσό αλλά εν πάση 

περιπτώσει.   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Για το 30 δεν το λέτε…  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Και το 30,  βεβαίως… είναι γραμμένο εδώ, και το 30 έπρεπε να είναι 

ενοποιημένο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γκότση, σας  παρακαλώ.  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Έπρεπε να είναι,  κύριε Γκότση, ενοποιημένο σε μια μελέτη.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε.   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Διότι ,  τελειώνω, ένα άτομο θα ήθελα η μελέτη,  έφυγε ο διευθυντής,  

ένα άτομο θα ήθελε.  Θα έλεγε δάπεδο και θα… εκείνος.   

 Λοιπόν,  επιχορηγείτε,  σωστά κάνετε,  όπως έλεγε και ο 

Δημήτρης… χρήματα στις  Σχολικές αλλά την ΣΑΤΑ του 16 δεν την 

δίνετε.  Την κρατάτε.  Μακάρ ι  και είθε,  αν διαπιστώσατε ότι  τα σχολεία  

μας είναι σε μια τέτοια κατάσταση που με τις  160.000 ευρώ και τα  

μικρά ποσά που δίνετε εκεί… στην διαχείριση θα λύσουν τα θέματα.  

 Και σε σας,  κύριε Γαλάνη,  θα ήθελα να πω το εξής.  Μην 

ανησυχείτε.  Και δήλωση κάνα με ως… ότι η κατάσταση είναι τραγική 

και δεν μπορεί κανείς  να τυρβάζει  αλλού, να πούμε.  Να μην την πω 

την έκφραση την λαϊκή, που δεν  μου αρέσει.   

Τα χρήματα παίρνουν οι  δήμοι… ελάχιστα.  Και η ΣΑΤΑ, 

βεβαίως,  ε ίναι γνωστό ότι  δεν ήρθε.  Εάν δεν έρθει  τι  θα σα ς πούμε;  

Ουκ αν… λάβει  παρά του μη έχοντος.  Το θέμα είναι  για αυτά τα 

χρήματα που έχουμε πως τα αξιοποιούμε και  πολλαπλασιάζονται,  

αυγατίζουνε όπως λένε λαϊκά.  

Θα κάνουμε,  λοιπόν αυτές τις  ενέργειες που πρέπει για να μην 

έχουμε και εντάσεις;  Θα είμαστε μα ζί σας.  Εάν,  λοιπόν,  έχουμε 
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προσπάθεια όπως ακριβώς την ορίσαμε,  παρακαλώ, κύριε πρόεδρε,  η 

πρότασις μας με την ενοποίηση των έργων ασφαλτόστρωσης,  μια 

μελέτη,  τα έργα πολιτικού μηχανικού μια μελέτη,  και συντήρησης,  και 

τα έργα διαμόρφωσης χώρου και χωματο υργικές… μην παίζουμε με τις  

λέξεις ,  είναι το ίδιο ακριβώς πράγμα. Διαμόρφωση, βάζουμε και ένα… 

μεταφορά χώματος.  Αν θέλουμε να είμαστε… συμφωνούμε.   

Λοιπόν,  τρεις  μελέτες,  μαζεύουμε τα επί μέρους ποσά και 

ψηφίζουμε το τεχνικό πρόγραμμα μαζί σας και είμαστ ε στην σωστή 

κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μηλίδη.  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Πολύ σύντομα, κύριε πρόεδρε.  Σε πολλά καλύφθηκα με την ενοποίηση 

από τον κύριο Φωτιάδη. Συμφωνώ και επαυξάνω. Τώρα για την… 

ΣΑΤΑ. Είπαμε… η κατάσταση έχει  γίνει… είναι σωστό αυτ ό.  Δεν 

είναι,  και αυτό που είπε ο κύριος Γαλάνης… μα θα πει  κανείς  τ ίποτα 

αν βγει  ο δήμαρχος να πει  ότι ,  ξέρετε,  ήταν να πάρουμε 1.000.000 και  

παίρνουμε μόνο 500.000 δεν θα το αναγνωρίσουμε; Είναι δυνατόν;  

Όχι,  δεν είναι.  Δεν πρόκειται… να κάνουμε τέτοιες…  δεν υπάρχει…  

 Τώρα, με την συνεργασία των προέδρων, που αναφέρθηκε ο 

κύριος αντιδήμαρχος,  βεβαίως,  εξυπακούεται,  με τους  θεσμούς… του 

κυρίου Φωτιάδη… δηλαδή, δεν θα έχουμε… εν πάση περιπτώσει… 

τότε καταλύεται η έννοια της δημοκρατίας.   

Καλά κάνεις ,  όμως…  ένα θέμα το οποίο το έχω θέσει  εδώ και  

πάρα πολλά χρόνια.  Προτεραιότητα στον πρωτογενή τομέα. Το είπα 

και λέω φέτος… δεν το προσέξατε,  ότι  σήμερα, λέει… και δασικού 

οδικού δικτύου.  Δεν λέει  μόνο… και  δασικού. Δηλαδή, βάζει  και  άλλο, 
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και άλλο κομμάτι  δουλε ιάς και τα ποσά είναι πολύ λιγότερα. Αν 

αθροίσετε τα περσινά και τα προπέρσινα είναι πολύ λιγότερο.  Για αυτό 

και… επέμενα.  

Τώρα, επίσης δεν  πήρα απάντηση,  δεν πήρα απάντηση για το 

θέμα της διάνοιξης.  Επιμένω, σας λέω ότι  η αστική κινητικότητα δεν  

ξέρω πότε θα γίνει  και αν θα γίνει… θα γίνει  μέσω ΕΣΠΑ αλλά αυτό 

έπρεπε να γίνει .  Το λέμε πάρα πολλά χρόνια.  Θα πρέπει,  επί  τέλους,  

να αποσυμφορηθεί η πόλη.  

Όσο για τα 35 χιλιάρικα..  δηλαδή, εγώ επειδή είμαι ανάλγητος 

σε σχέση με τα παιδιά που θέλουν να περάσουνε  από το πεζοδρόμιο ή 

τον χώρο που είναι απέναντι  από την αστυνομία;  Φυσικά και το 

θέλουμε.  Αλλά είπα ότι  μου φάνηκε πολύ μεγάλο ποσό. Αυτό είπα.   

Άρα λέμε… ευθύς εξ αρχής ότι  έγινε μια προσπάθεια… 

προσπάθεια.  Έγινε μια προσπάθεια… έργων να μπορεί  να είναι…  όμως 

διαφωνούμε σε μερικά θέματα στρατηγικής.  Διαφωνούμε σε θέμα 

στρατηγικής.  Άλλες προτεραιότητες  θα βάζαμε εμείς  αν ήμασταν 

δημοτική Αρχή. Αυτό ήθελα…  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να απαντήσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σύντομος.   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Σύντομος,  σύντομος αλλά…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι να απαντήσεις;   

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Κύριε αντιδήμαρχε,  Παρασκευή είναι.  Ο κόσμος…  
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Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εγώ έχω ντυθεί  για  έξω. Θα σε πάρω στο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συντομεύετε,  κύριε Γκότση. Από τώρα αρχίζετε.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Λοιπόν,  θέλω να πω το εξής.  Θέλω να πω το εξής.  Να πω στον κύριο 

Φωτιάδη, βεβαίως,  στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης,  ότι  

λέει… καλά βάλατε το 150 ευρώ, 150.000 ευρώ για την… μα, κύριε  

Φωτιάδη, του 15 τώρα τρέχει  η εργολαβία των 150.000… καταλάβατε 

τι  λέω;  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πολύ καλά.  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ :  

Το 15,  θεωρείται,  μας λέτε,  βάλατε,  μπράβο. Μας πρέπει να μας 

πείτε… για το 15 που έχει…  

 

(Διάλογοι)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αυτή την στιγμή τρέχει ,  ναι ,  το βλέπω… και αυτό,  150.000 και είναι… 

σε διαγωνισμό. Μάλιστα ισοψήφισαν δυο και ρίξανε…  

 

(Διάλογοι)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ήτανε με κλήρωση. Με κλήρωση.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πότε την κάνατε;   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Το 15.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πότε; Πότε;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πότε έγινε…  

 

(Διάλογοι)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι,  αλλά, μα το κάναμε αυτό.  Δεν είναι…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Άλλο λέω εγώ. Δεν κατάλαβες τίποτα.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γκότση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εντάξει.  Λοιπόν,  πάμε τώρα. Αυτό ήθελα να… όσον αφορά την 

ενοποίηση δεν έχουμε κανένα πρόβλημα αρκεί να είναι εφικτό.  

Δηλαδή,  αρκεί… τις  κάνουν οι  υπάλληλοι,  δεν τις  δίνουμε έξω. Τις  

κάνουν οι  υπάλληλοι… δεν φεύγει  τίποτα. Από το τεχνικό πρόγραμμα 

δεν φεύγει  τίποτα έξω.  Όλα τα κάνουνε οι  υπάλληλοι  μας,  οι  δικοί  

μας… αξιόλογοι .   

 Τώρα, αν μπορούμε κάτι  να ενώσουμε πολύ ευχαρίστως.  Δεν 

υπάρχει θέμα. Να ενώσουμε.  Είμαστε τόσο καλοπροαίρετοι στα έργα.  

Δεν υπάρχει τίποτα  να κρύψουμε.  Πάμε στον κύριο Μηλίδη.  

Κύριε Μηλίδη, το έχουμε… δεν πρέπει να κάνουμε όλο το 

τεχνικό πρόγραμμα; Και όσον αφορά,  εγώ δεν το είπα ότι  δεν  θέλω να 

συνεργαζόμαστε με τους προέδρους.  Εγώ είπα ότι  και τελειώνω. Εγώ 

είπα ότι  δεν έχω παράπονο από α υτά που… δηλαδή, προσπαθούμε να 
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ανταποκριθούμε.  Όχι ότι  δεν πρέπει να συνεργαζόμαστε.  Ευχαριστώ 

πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε δήμαρχε,  έχετε τον λόγο.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  σύμβουλοι,  το τεχνικό πρόγραμμα θα 

μπορούσα να το χαρακτηρίσω δίκαιο ,  νοικοκυρεμένο, αξιοποιεί  με τον 

καλύτερο τρόπο τα χρήματα και ασφαλώς με αυτά τα ψίχουλα δεν 

μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Διότι  είναι ψίχουλα.  

 Αν φανταστείτε,  αν αναλογιστείτε ότι  ο τεράστιος αυτός δήμος 

που αποτελεί  τον μισό νομό παίρνει  ΣΑΤΑ 1.000.0 00 ευρώ ενώ ο 

δήμος,  ο δήμος Σερρών προ Καλλικράτη, έπαιρνε 2 .200.000 ευρώ 

ΣΑΤΑ.  

Λοιπόν,  και κος ατά την προηγούμενη δημαρχιακή θητεία και το 

15 είχαμε ομαδοποιήσεις έργων. Αν δεν θα δει  κάποιος και το τεχνικό 

πρόγραμμα του 15 θα δει  στα χωριά και παντού,  ασφαλτοστρώσεις ένα 

έργο.  Τσιμεντοστρώσεις,  ξέρω γω,  ένα έργο.  Δεν είναι  η πρώτη φορά 

που γίνεται αυτό.   

Στο, ο  νόμος λέει  20% μπορούμε να δώσουμε για έργα 

γενικότερα για όλο τον δήμο. Εμείς δίνουμε 40%. Και το 20% που 

προσθέτουμε,  δηλαδή, το παίρνουμε απ ό την δημοτική ενότητα 

Σερρών. Είναι εις  βάρος της πόλης.  Και υπέρ των χωριών.  

Όλα τα ανταποδοτικά που παίρνουμε από τα χωριά δίνονται.  Και  

τα ανταποδοτικά από τα νεκροταφεία  και από τους… και τα λοιπά, όλα 

δίνονται και με το παραπάνω. Παρέχουμε περισσότε ρες υπηρεσίες από 

τα χρήματα που δίνουν οι  πολίτες.  Αν καθίσει  κανείς  να τα υπολογίσει  

αυτό βγαίνει  άνετα.   
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Ο δήμος Σερρών και η δικιά μας η δημοτική Αρχή έχει  κάνει  τις  

λιγότερες  απευθείας αναθέσεις.  Πιο λίγες δεν  μπορούν να γίνουν.  

Είναι αδύνατον.  Και ούτε υπάρχει δήμος σε όλο τον κόσμο που να μην 

έχει  κάνει  απευθείας αναθέσεις.  Κάποιες αναθέσεις ε ίναι απευθείας 

και γίνονται και αυτές  βάσει του νόμου.  Ο νόμος λέει ,  υπάρχουν 

προσφορές,  υπάρχει  επιτροπή και η επιτροπή αποφασίζει  που πάει το 

έργο.  Προτείνει  για το έργο.   

Σχετικά με το αυτοκινητοδρόμιο,  δεν το λέω πρώτη φορά, κύριε 

Μηλίδη. Πολλές φορές το έχω δηλώσει.  Πολλές φορές  το έχω πάει,  

έχω επισκεφθεί το αυτοκινητοδρόμιο και συζητάμε εκεί  με τους φίλους 

του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Και μπροστά σε κάμερ ες θα δείτε 

δηλώσεις μου που το έχω πει… το ζητάνε και οι  ίδιοι  και μου λένε,  

ναι,  αυτά τα χρήματα μην τα πειράξεις ,  δήμαρχε.  Και τους λέω, 

βεβαίως,  θα τα έχουμε κρατημένα γ ια κάνουμε το αυτοκινητοδρόμιο 

ακόμη καλύτερο. Ακόμη πιο ανταγωνιστικό.   

Εμάς δεν μας συμφέρει αυτό.  Εμάς θα μας συνέφερε τα λεφτά 

αυτά να τα πάρουμε και να κάνουμε δρόμους,  ασφαλτοστρώσεις,  που 

φωνάζει  ο κόσμος.  Όμως αξίζει  να τα κρατήσουμε και δεν νομίζω ότι  

υπάρχει  κανείς  που θα πει  όχι .  Αξίζει  να τα κρατήσουμε για αυτό το 

αναπτυξιακό  έργο.  Για αυτό είπα,  τα κρατάμε σαν κόρη οφθαλμού. Εις  

βάρος μας τα κρατάμε.  Θα μπορούσαμε να τα είχαμε πολύ λιγότερα 

παράπονα και από τρύπες και από ασφαλτοστρώσεις δρόμων.  

Αγροτική,  τώρα ακούγονται,  ακούγονταν κάποιες προτάσεις… 

περισσότερα λεφτά στην αγροτική οδοποιία,  γιατί  δεν δίνετε 

περισσότερα λεφτά στις  διανοίξεις;  Γιατί  δίνετε όλα αυτά τα λεφτά 

στις  κατεδαφίσεις  και τα λοιπά.  
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Αν πέσει ένα σπίτι ,  αν πέσει ένα σπίτι  ποιος θα πάει στον 

εισαγγελέα και  καταπλακώσει  κάποιον; Ξέρετε πόσα τέτοια 

ετοιμόρροπα σπίτια υπάρχουν; Και έρχονται και κρούουν τον κώδωνα 

κινδύνου οι  πολίτες που περνάνε κάτω από αυτά τα σπίτια και  λένε,  

δήμαρχε,  τι  κάνεις  εδώ; Θα μας σκοτώσεις.   

Λίγα είναι τα λεφτά που δίνουμε.  Έχουν σχέση με την ασφάλεια 

των δημοτών μας.  Είναι λίγα τα λεφτά που δίνουμε.  Όμως αυτά τα 

ψίχουλα,  το 1.000.000 και το 1.000.000 που μπορεί  να… σε αγροτική 

οδοποιία;  Σε κατεδαφίσεις  ετοιμορρόπων; Σε διανοίξεις;   

Οι διανοίξεις ,  όπως ξέρετε,  γίνονται από τα χρήματα της  

εισφοράς σε χρήμα που δίνει  εκείνη η περιοχ ή. Κυρίως από αυτό το 

ποσό και οι  διαδικασίες είναι χρονοβόρες.  Άμα κάθεται κάποιος σε 

εκείνο το σπίτι  μέσα που πρόκειται να διαλυθεί,  δεν μπορείς να το 

γκρεμίσεις .    

Λοιπόν,  δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Ασφαλώς και θέλουμε 

να διανοίξουμε και την Νικομ ηδείας.  Την… και ο μελετητής της 

κυκλοφοριακής μελέτης το προτείνει  αυτό και ποιος δεν το θέλει;  

Είναι στους  στόχους και  αν υπάρξει  και όποτε υπάρξει δυνατότητα 

ασφαλώς αυτά θα τα κάνουμε πράξη. Οι  δήμοι θα κλείσουν,  κύριε 

Αναστασιάδη. Οι δήμοι θα κλείσουν  αν πάμε έτσι…  

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αν δεν δώσουν, αν δεν δώσουν, κλείνουν εκ των πραγμάτων, εκ των 

πραγμάτων. Αν δεν δώσουν αυτά τα χρήματα που έπρεπε να μας 

δώσουν μέσα στο 2015, τους  παρακρατηθέντες,  την ΣΑΤΑ. Χώρια ότι 

μείωσαν και τους ΚΑΠ, κατήργησαν τον φόρο ζύθου και διαφήμισης.   
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 Λοιπόν… τα χρήματα, το 80% δεν μπορεί  να κάνει  

προϋπολογισμούς.  Μιλάμε,  κύριε  Αναστασιάδη, και με τους  άλλους 

δημάρχους.  Προς τα εκεί  προσανατολιζόμαστε.  Εγώ αυτό,  αυτή την 

πρόταση έκανα. Όλη η τοπική αυτοδιοίκηση, αιρετοί και εργαζόμενοι,  

πρέπει να βρεθούνε στο Σύνταγμα. Όπως το κάναμε και άλλη φορά.  

Αλλιώς κλείνουν οι  δήμοι εκ των πραγμάτων αν δεν δώσουν αυτά τα 

λεφτά. Δεν μπορούν να κάνουν προϋπολογισμούς.  Πως θα κάνουν 

προϋπολογισμούς ;  

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Εγώ πήγα στο λογιστήριο,  κύριε δήμαρχε,  και μου λένε οι  άνθρωποι…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τα ξέρετε.   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Δεν υπάρχουν λεφτά. Αλλά φταίτε εσείς .  Οι δήμαρχοι φταίτε.  Δεν 

φταίει  κανένας άλλος.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Οι δήμαρχοι…  

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Γιατί  γελάς,  κύριε Γκότση…  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τα λες ωραία.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ασφαλώς και δεν φταίνε οι  δήμαρχοι…  

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Πως δεν φταίτε… συνδικαλιστικό όργανο…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Μέσα στους δημάρχους και εσείς  συμπεριλαμβάνεστε.  Είστε αιρετός.  

Λοιπόν,  όταν το κράτος έχει  κόψει σχεδόν το 70 -  80% των 

χρηματοδοτήσεων,  λοιπόν,  οι  δήμαρχοι αντιδρούν…  

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Κλείστε… να δούμε τι  θα κάνουν αυτοί.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κλείσαμε και τους  δήμους,  το ξέρετε πολύ καλά. Τελειώνω. Κλείσαμε 

και τους δήμους στο παρελθόν,  έγιναν κινήσεις και τα λοιπά. Αυτά 

είχα να πω και σας προτείνω για να ψηφίσετε το τεχνικό πρόγραμμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα, κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  ολοκληρώθηκε και  μπαίνει  σε 

ψηφοφορία.   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  κύριε πρόεδρε.  Παρακαλώ. Έθεσα μια πρόταση. Έκανα 

μια πρόταση συγκεκριμένη. Μάλιστα, ανέφερα και τα  ποσά που ήταν 

να ενοποιηθούν.  Ενοποίηση και τρεις  μελέτες με τα ποσά που είπαμε.  

Αυτή η πρόταση, λοιπόν,  νομίζω η δική μου, ως παράταξη, 

πρότεινα…. Εάν δέχεται η πλειοψηφία την ενοποίηση θα ψηφίσουμε 

και εμείς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προσέχτε,  υπάρχει  αυτούσιο το τεχνικό πρόγραμμα. Έτσι;  Ο κύριος  

Γκότσης είπε…  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Να τα ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Έχετε συγκεκριμένη πρόταση.  

Πρώτα ψηφίζουμε την εισήγηση ως έχει ,  αυτούσια.  Μετά μπορού με να 

βάλουμε την δική σας πρόταση…  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πρόεδρε,  η πρόταση μου είναι διαφοροποιημένη έναντι  αυτού του 

σχεδίου που καταθέτει  η πλειοψηφία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει η εισήγηση… διαδικαστικά. Παρακαλώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Είναι πολύ απλό. Υπάρχει η πρόταση της δη μοτικής Αρχής.  Τελεία -  

παύλα. Τεχνικό πρόγραμμα. Ότι  άλλες προτάσεις  έχετε θα μπουν και 

αυτές σε ψηφοφορία…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Έτσι είναι το σωστό.  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εγώ αυτό σας είπα.   

 

(Διάλογοι)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Επί της διαδικασίας.  Κύριε Φωτιάδη, δεν μπορούμε να πάμε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γκότση, κύριε Γκότση. Λοιπόν…  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Υπάρχουν τρεις… προτάσεις…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ως έχει  η εισήγηση. Μπαίνει  σε ψηφοφορία.  Ναι,  ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Ναι,  με την προϋπόθεση ότι  θα εξαιρεθεί  από την εισήγηση η έκφραση 

του κυρίου Γκότση, πρώτη φορά έγινε τόσο καλό τεχνικό πρόγραμμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν το είπε ο κύριος Γκότσης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ, κύριε  Γρηγοριάδη. Σας παρακαλώ πολύ. Ναι στην 

εισήγηση. Ναι ο κύριος Αραμπατζής.  Ναι,  ναι,  ναι ,  ναι .  Ο κύριος 

Δούκας; Ναι,  ως έχει  η εισήγηση.  

Κος  ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ:  

Όχι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ο κύριος Μοσχολιός.  Όχι η παράταξη του κυρίου Μηλίδη. Ο 

κύριος Καρύδας; Όχι.  Ο κύριος Αναστασιάδης Αντώνης; Ναι.   

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Μόνο… να δώσουμε. . .  στην γεωργική και στην κτηνοτροφική… αυτή 

είναι η πρόταση μου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Γιαννακίδης.   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Πρόεδρε… συζήτηση… παρών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία,  έγινε.  Σεβαστό. Η κυρία Γεωργούλα;  

Κα ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ:  

Όχι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι.  Έχετε την πρόταση σας εσείς .  Ναι,  ναι,  ναι ,  ναι  ο γραμματέας,  

ναι και ο πρόεδρος.  Υπάρχει δεύτ ερη πρόταση του κυρίου…  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

21η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  30ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 

73 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να την διατυπώσω;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.  Ξανά διατυπώστε την να είναι…  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε… να την διατυπώσετε εσείς  αλλά, συγχωρέστε με,  θα 

το κάνω εγώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν πειράζει .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Η διατύπωση είναι ,  λοιπόν,  κύριοι  συνάδελφοι… ενοποίηση των 

εγγεγραμμένων ποσών ανεξαρτήτου ενότητας,  με βάση το αντικείμενο 

τους.   

 Τα τέσσερα νούμερα που αφορούν ασφαλτοστρώσεις,  μ ια μελέτη.   

 Τα τέσσερα ποσά που αφορούν έργα πολιτικού μηχανικού, όπως 

είναι επισκευές και  συντηρήσεις δημαρχείων και κτιρίων,  μια μελέτη.   

Και όπως και  τα δυο ποσά που αφορούν διαμορφώσεις  

κοινόχρηστων χώρων, μεταφορά χώματος,  που είναι ακριβώς το ίδιο… 

κατάτμησης.  Εδώ είναι καθαρή περίπτωση.   

Λοιπόν,  αυτή είναι η πρόταση μας και αυτήν,  κύριε πρόεδρε,  

θέλω να την θέσετε σε ψηφοφορία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  όχι ,  όχι… κύριε Μοσχολιέ…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε γιατί  εμείς  

συμφωνήσαμε σε άλλα πράγματα σε σχέση… αν ήταν… στο θέμα… σε 

άλλη βάση.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Ο κύριος Καρύδας,  όχι .   

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Παρών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος  Γιαννακίδης,  παρών. Ο κύριος  Δούκας,  όχι .  Κυρία 

Γεωργούλα.  

Κα ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ:  

Παρών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρών. Η πρόταση σας.  Σεβαστή. Λοιπόν,  και προχωράμε στο επόμενο 

θέμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε… να πω κι εγώ. Είναι κατά πλειοψηφία… στο προηγούμενο ο 

κύριος Αντώνης…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έκανε πρόταση… γραμματέα. Γιατί  δεν είναι ξεκάθαρο;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Γιατί  ο  κύριος…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όλοι… στην πρόταση του κυρίου Φωτιάδη εκτός από τα τρία άτομα 

της παράταξης του κυρίου Φωτιάδη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακριβώς.  Για αυτό έβαλα την πρόταση του σε δεύτερη ψηφοφορία και 

δεν άφησα να είναι  μόνο… μόνο η παράταξη. Είναι ξεκάθαρο.  
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Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  επί  της διαδικασίας…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ, κύριε Φωτιάδη.  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Θέλω να πω το εξής.  Βάζετε και διατυπώνετε παράλληλα και τις  δυο 

προτάσεις…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν μπαίνουν παράλληλα.  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Παράλληλα τις  διατυπώνετε ποιες ε ίναι.  Διότι  κάποιος συνάδελφος 

ψήφισε.  Όταν την διατύπωσα εγώ μετά μπορεί,  την διατ υπώνετε,  αυτή 

είναι μια πρόταση, αυτή είναι η δεύτερη,  αυτή είναι  η τρίτη… του 

κυρίου Μηλίδη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) προτάσεις .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ναι,  αλλά τις  παρουσιάζετε.  Και μετά τις  βάζετε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) την παρουσιάσ ατε ξεκάθαρα εσείς .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μετά την…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπήκε σε ψηφοφορία…  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μετά την πρώτη ψηφοφορία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Μετά την πρώτη…  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μιλώ για την διαδικασία… πρώτα παρουσιάζονται οι  προτάσεις…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι… τον κανονισμό.  

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: 630/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  πάμε στο δεύτερο θέμα. Έγκριση δαπάνης για την μετάδοση 

μηνυμάτων κοινωνικού χαρακτήρα τεσσάρων τηλεοπτικών, τεσσάρων 

ραδιοφωνικών, των υπηρεσιών του δήμου μας.  

 

ΘΕΜΑ 2ο  :  

Έγκριση δαπάνης για την μετάδοση μηνυμάτων κοινωνικού 

χαρακτήρα  

(τεσσάρων τηλεοπτικών -τεσσάρων ραδιοφωνικών) των υπηρεσιών  

του Δήμου μας  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη.  
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Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) δυο λόγια.  Τώρα να μην κουράζω το 

Σώμα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν υπάρχουν ερωτήσεις;   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Είναι της κυρίας… τμήμα δημοσίων σχέσεων… το δυο…  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Διευκρίνιση. Μιλάμε για τέσσερα…  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Τέσσερα τηλεοπτικά μηνύματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τέσσερα τηλεοπτικά.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Τέσσερα… και τέσσερα τηλεφωνικά. Τα τηλεοπτικά είναι 200 ευρώ με 

ΦΠΑ το καθένα…  

 

(Διάλογοι)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Τα τηλεοπτικά, μάλλον τα κανάλια τα οποία… έβαλε,  είναι τέσσερα.  

Διότι  επισήμως από τον κατάλογο, όπως μου είπε η ίδ ια και ρώτησε 

και ο κύριος δήμαρχος και ο κύριος  πρόεδρος και εγώ ο ίδιος,  από 

την… τηλεοπτικών σταθμών…  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Τελείωσε,  τελείωσε,  κύριε Γαλάνη. Κατάλαβα, κατάλαβα. Κατάλαβα, 

κύριε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Αλλά αν δεν υπάρχει…  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) μια διευκρίνιση…  

 

(Διάλογοι)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) τόσο απλό είναι.   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Πόσα λεφτά είνα ι…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Σύνολο, κύριε Αναστασιάδη… Υπηρεσία Καθαριότητας,  την 

προστασία των αδεσπότων ζώων… πληροφόρησης για την 

ανακύκλωση, 4.800 για τα τηλεοπτικά μηνύματα και  3.200 για τα 

τοπικά ραδιόφωνα.   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Και γιατί  δεν το βάζεις  στο Πράσ ινο αυτό Ταμείο… οι άνθρωποι;… να 

απαντήσεις…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός  μικροφώνου) θεωρώ ότι  με αυτόν τον τρόπο θα 

ευαισθητοποιηθούν…  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Όχι,  κύριε Γαλάνη…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  ομόφωνα ναι,  συνάδελφοι;  Κύριε Φωτιάδη, θέλετε να 

τοποθετηθείτε;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ναι.   
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Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Κι εγώ να τοποθετηθώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και ο κύριος Καρύδας και ο κύριος Αντώνης Αναστασιάδης.  

Παρακαλώ, ξεκινώ από σας,  κύριε Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε ε ισηγητά, δεν περίμενα να μεταφέρετε την ευθύνη σε έναν 

απρόσωπο υπηρεσιακό γιατί  εδώ σαφέστατα είναι πολιτική εντολή. Το 

να μεταδώσετε μηνύματα είναι πολιτική εντολή. Δεν είναι για τα…  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Είμαι υποχρεωμένος…  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Άλλο λέω εγώ. Συγχωρέστε με.  Είναι,  λοιπόν,  πολιτική εντολή να μην 

κουρέψετε τα δέντρα , να μην κλαδέψετε τα δέντρα, να κάνετε αυτή 

την παρουσία στα κανάλια τώρα που μαζεύεται ο κόσμος για τα 

Χριστούγεννα.  

 Λέτε εσείς  ότι  με αυτό τον τρόπο ευαισθητοποιείτε .  Λέτε ότι  

δημιουργείται μια συνήθεια στους πολίτες… στον δημότη μας.  Εμείς 

έχουμε κάποιες αμφιβολίες.  Θα ψηφίσουμε διότι  θεωρούμε ότι  πρέπει 

να παίρνουν οι  δημότες μας μηνύματα από τον δήμο αλλά όχι ,  δεν  

μπορεί να ψηφίζουμε τέσσερις ιδιωτικούς σταθμούς όταν έχουμε δυο. 

Τότε να ψηφίσουμε πέντε.  Γιατί  μέσα στην κατάσταση είναι και το 

Ροδολίβος.  Το είδατε;  Το Ροδολίβος το είδατε;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνεχίστε,  κύριε Φωτιάδη.  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Αφού το είδατε,  αφού το είδατε το Ροδολίβος  γιατί  δεν  βάζετε και  το 

Ροδολίβος που είναι και δημοτικός,  δηλαδή; Άρα, λοιπόν,  εδώ δεν θα 

εθελοτυφλούμε μεταξύ μας και π αρακαλώ να δώσουμε χρήματα σε 

αυτά τα κανάλια που… δυο είναι τα κανάλια και τα ραδιόφωνα… είναι 

συγκεκριμένα.  

 Θέλετε να μοιράσουμε το ποσό στα δυο τηλεοπτικά κανάλια 

που… και κάνουν ρεπορτάζ… εδώ; Ναι.  Αλλά όχι  σε τέσσερα. Τότε να 

βάλουμε και το Ροδολίβος.  Γιατί  και αυτό μπορεί να έχει  πέντε.  Μέσα 

έχει  και το Ροδολίβος.  Δεν το είδατε;  Δεν είδατε ότι  είχε και το 

Ροδολίβος;  Λοιπόν; Η κυρία…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Φωτιάδη… σας παρακαλώ..   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) δεν υπάρχει θέμα. Είναι  τόσο απλά τα 

πράγματα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελειώσατε,  κύριε  Φωτιάδη;  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τέλειωσα.  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Την πολιτική ευθύνη για  την επιλογή… 

φυσικά την έχουμε εμείς .  Θεωρούμε ότι  με αυτόν τον τρόπο, για την 

καθαριότητα, για  την προστασία των αδ εσπότων ζώων, για την 

λειτουργία του γραφείου πληροφόρησης και Ποιότητας Ζωής του 

δήμου… και την ανακύκλωση πρέπει να περάσουμε μηνύματα στην 

κοινωνία και στους πολίτες που βλέπουν τηλεόραση και  θεωρούμε ότι  

με αυτόν τον τρόπο τους ευαισθητοποιούμε και ίσω ς με αυτό θα 
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βελτιώσουμε κάπως την κατάσταση μέσα στην κοινωνία,  στην πόλη 

και στα χωριά μας.   

Από κει  και πέρα φυσικά… υπηρεσιακός παράγοντας που έκανε 

την εισήγηση, εφόσον αυτά τα κανάλια επισήμως δεν έχει… άδεια 

λειτουργίας,  έπρεπε να κάνει… τον τρόπο τ ην εισήγηση. Όμως, όπως 

και ανέφερα προηγουμένως, την ρώτησα, εφόσον αυτά δεν… είναι  

δυνατόν εμείς  να δώσουμε μηνύματα σε κάποιον… που έχει ,  αν τυχόν 

θα εξεταστούν και  άλλα ζητήματα, όπως και εξετάζονται κάθε φορά.  

Φορολογική ενημερότητα… άδεια λειτουργίας .   

Όλα αυτά για να πληρώσουμε κάποιον,  κύριε πρόεδρε,  για να… 

το μήνυμα, τα εξετάζουμε… να είστε σίγουροι για αυτό.  Για να 

πληρωθεί κάποιος  κάποιο μήνυμα, αν το μεταδώσει,  θα πρέπει να… 

αυτά που λέω και πολλά άλλα… δεν θέλω να κουράσω το Σώμα.  

Επομένως είμαστε σίγουροι ότι  δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Δεν 

τίθεται… για να φέρω… κάποιο κανάλι μήνυμα το οποίο δεν έχει  άδεια 

λειτουργίας.  Εδώ, σε αυτό τον κατάλογο τον επίσημο φαίνεται ότι  δεν  

έχει… άδεια λειτουργίας.  Έτσι ,  αυτή είναι η απάντηση.  Δεν έχω να πω 

κάτι άλλο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος δήμαρχος.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) να προσθέσω και  να πω ότι  πρέπει να 

περάσουνε έξι  μήνες από τότε που… για να διαγραφεί από το ΕΣΡ. 

Από την στιγμή που υπάρχει  στον π ίνακα, έτσι,  θεωρείται ότι  ακόμα 

υπάρχει.   

 Όμως, αυτά, όταν εμείς  θα βγάλουμε την προκήρυξη και τα 

λοιπά, αυτά τα κανάλια δεν μπορούν να κάνουν αίτηση. Δεν θα κάνουν 
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αίτηση. Καταλάβατε; Τι να κάνουν;  Αίτηση για να προβάλλουν τι ;  

Λοιπόν,  ούτε αίτηση θα κάνουν αλλά ακόμα και στην περίπτωση που 

θα κάνουν αίτηση πως θα πληρωθούν από την στιγμή που δεν 

προβάλλουν τίποτα;  

Άρα θα πάμε μόνο στα κανάλια τα οποία… ξεκάθαρα και 

ασφαλώς η… η εκλογή πολιτική είναι να προβάλλουμε κοινωνικά 

μηνύματα για να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο. Πολύ καλά κάνουμε.  

Άλλωστε και δικό  σας αίτημα…  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) αίτημα για την ανακύκλωση,  αν θυμάστε…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) ο κύριος Μηλίδης… να προβάλλονται 

μηνύματα, κοινωνικά μηνύματα και πολύ σωστά, για την 

ευαισθητοποίηση του κόσμου. Διότι  υπάρχει  νοοτροπία κακή, υπάρχει 

έλλειψη παιδείας σε πολλά θέματα…   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Αντώνης Αναστασιάδης.  Κύριε Καρύδα.  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Πες, πες,  δεν υπάρχει πρόβλημα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Καρύδα.  

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ :  

Αν και το θέμα είναι αρκετά,  έτσι ,  επίκαιρο και τα λοι πά, παρ’ όλα 

αυτά κρίνουμε,  αν και το ποσό δεν ε ίναι και πολύ μεγάλο, 2.000 ευρώ, 

νομίζω ότι  θα μπορούσε να διατεθεί  σε,  αυτά… του δήμου. Δεν είναι 

κάποιο πρόγραμμα και τα λοιπά… θα μπορούσε να δοθεί  σε κάποιο 
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έργο ή σε κάποια δράση του δήμου η οποία θα εί ναι λίγο πιο 

αναγκαίο,  πιο άμεση, να έχει  να προσφέρει κάτι .   

 Πιστεύω ότι  μια τέτοια πληροφόρηση, τώρα θα το πω πολύ 

λαϊκά… με μια ημερίδα ή με μια συνέντευξη Τύπου να… τζάμπα. 

Ενημερωτική και ευαισθητοποίηση. Ή με κάποιον άλλο τρόπο, μέσα 

στο σχολείο να ενημερώσει… να καλέσουμε κάποιους συλλόγους 

γονέων ή κάποιες… κοινότητες… και τζάμπα. Με αυτή την έννοια δεν 

θα το ψηφίσουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε να απαντήσετε;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Καρύδα, και συνεντεύξεις  δίνουμε… και ημερίδες γίνονται και  

θεσμοί όπως… γίνοντα ι.  Η νοοτροπία και η παιδεία δεν αποκτάται από  

μια μέρα στην άλλα. Θέλει πολύ δουλειά και σε πολλά επίπεδα. 

Λοιπόν,  και αυτά που είπατε γίνονται και αυτό πρέπει να γίνει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντώνη Αναστασιάδη.  

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Σοφολογιότατε,  κύριε Γαλάνη. Υποβαθμίζετε τον πολιτισμό μας.  Μας 

θεωρείτε  ανάγωγους,  ανόητους και  βλάκες.  Παλιά λέγανε,  γράφαμε 

πινακίδες,  μην πατάτε στο… μην κάνετε εκείνο.  Όταν… και δεν  

χρειάζεται εμείς  να… αυτά τα πράγματα. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά.  

 Υπάρχει τηλεόραση, υπάρχουν ραδιόφωνα κεντρικά, υπάρχουνε 

τόσα πολλά μέσα ενημερώσεως που εμείς  δεν χρειάζεται… αυτή την 

άτιμη πράξη εις  βάρος μας.  Διότι  πραγματική είναι  μια άτιμη πράξη 

αυτή.  
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Δεν μπορείς… να με πεις  εμένα ότι  θα πληρώσεις τα κανάλια… 

να  μην πειράζεις  τα ζώα, να μην ποτίζεις  τον κήπο, να μην κάνω κακό.  

Μας υποβαθμίζετε.  Δεν το καταλαβαίνετε;  Θυμάστε,  κύριε πρόεδρε… 

αφού περάσαμε.  Γιατί  το 60 και το 50 ήταν αλλιώς η κοινωνία.  Και 

σήμερα, για αυτόν τον λόγο,  κύριε  πρόεδρε,  θεωρώ εγώ τα χρήμ ατα 

αυτά, τα πολύτιμα χρήματα που είναι του δήμου, να πάνε στο πράσινο,  

να μπορέσει να γίνει… κλαδέματα στα επικίνδυνα δέντρα ή να 

κλαδευτούνε ή να κοπούνε.  Αυτό… εδώ  

Όχι ότι… να δώσουμε χρήματα στα  κανάλια.  Άμα είχαμε 

χρήματα φυσικά να δίναμε.  Δεν λέω ό χι.  Όμως ο τρόπος που το λέτε,  

κύριε σοφολογιότατε,  είναι κακός.  Βάναυσος.   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Να υπενθυμίσουμε ότι  αυτά τα χρήματα θα πάνε σε τέσσερα τοπικά 

ραδιόφωνα, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις και σε δυο κανάλια.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όλα θα πάνε τελικά;  

 

(Διάλογοι)  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Και θα παίξουν περισσότερες φορές τα δυο κανάλια…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα ολοκληρώθηκε…  

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Άλλοι λόγοι υπάρχουν,  κύριε… άλλοι  λόγοι υπάρχουν.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ναι,  ναι,  ναι,  ναι .  Κύριε Καρύδα, όχι .  Κύριε  Αντώνη Αναστασιάδη,  

όχι .  Ναι ο κύριος Γιαννακίδης.  Ναι η κυρία Γεωργούλα. Ναι η 

παράταξη του κυρίου Φωτιάδη. Ναι και οι  υπόλοιποι.   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Με τον τρόπο που είπαμε,  έτσι ,  κύριε  πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εννοείται.  Αφού το είπαμε,  το ξεκαθαρίσαμε.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των με λών 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: 631/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  τρίτο θέμα. Έγκριση διενέργειας υπηρεσιών ετήσιας 

συντήρησης και  επισκευής καυστήρων δημοτικών κτιρίων.  

 

ΘΕΜΑ 3ο  :  

Έγκριση διενέργειας υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης  

 και επισκευής καυστήρων δημοτικών κτιρίω ν  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Προχώρα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση ο κύριος  Καρύδας.  Άλλος; Παρακαλώ.  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Τρία σε ένα.  Πρώτον.  Μήπως είναι λίγο αργά. Δεύτερον,  γιατί  

απευθείας.  Και τρίτο,  τα χρήματα από πού.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Από έσοδα του δήμου.  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ναι.  Τα χρήματα από έσοδα του δήμου. Απευθείας,  γιατί  αυτό είναι το  

όριο.  Είναι 7.540 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ… δηλαδή, και 

δεν υπάρχει…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

1.540… τέλος του έτους και 6.000 για το 16.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν υπάρχει… δηλαδή. Είναι καθαρά θέμα ορίου ποσού. Το είδα με 

προσοχή.  Έχω δει  και την εγκύκλιο του υπουργεί ου Εσωτερικών,  τα  

έχω ψάξει καλά.  Είναι θέμα καθαρά ποσού.  Δεν υπάρχει… άλλο 

ζήτημα να σας πω.  

Δεν θέλω να σας στεναχωρώ λέγοντας ότι… εδώ και χρόνια το 80 

με 90% των διαδικασιών γίνεται με πρόχειρους ανοιχτούς… διεθνείς  

διαγωνισμούς.  Από τα καύσιμα ξεκιν ώντας μέχρι ότι  άλλο μπορείτε να 

φανταστείτε.  Δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή. Με υποβολή 

προσφορών,  με την επιτροπή… γνωμοδοτεί  πάντα με πολύ προσοχή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα, ναι;   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  
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Όχι,  κύριε πρόεδρε.  Όχι απευθείας ανάθεση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Προσφορές… υπάρχουν προσφορές…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και η κυρία Γεωργούλα όχι…  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Γίνονται προσφορές.  Εννοείται.  Μα δεν καταλάβατε πως τις  κάνουμε.  

Δεν κατάλαβες,  συγγνώμη, εγώ δεν σας εξήγησα καλά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αν θέλετε να εξηγήσετε καλά…  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Θα φτάσουμε σε σημείο να κάνουμε μεταπτυχιακό σε λίγο.   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μια κουβέντα.   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Η κουβέντα είναι… το όριο του ποσού και πάμε με υποβολή 

προσφορών.  Αυτό το κάνουμε.   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πως γίνεται η υποβολή;  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Υποβολή προσφορών.  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ :  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) ανάρτηση;  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Το τμήμα κάνει  ανάρτηση και δέχεται  προσφορές.   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και μένει  μέρες ή το κατεβάζουνε την άλλη μέρα;  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

21η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  30ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 

88 

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) μένει… και παρακαλάμε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι λέει  ο νόμος…  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Μακάρι να έρχεται  κόσμος.  Εδώ κάνουμε αμάν για να  ρθει κόσμος να 

συμμετάσχει…  

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Λοιπόν,  επειδή είναι λεπτή τέχνη αυτή, έχω κάνει τόσες 

πολυκατοικίες… πρέπει να υπάρχουν ειδικοί τεχνίτες.  Να γνωρίζουνε.  

Εάν δεν γνωρίζουνε… δεν μπορεί κάποιος επειδή ξέρει  από… λίγοι 

είναι αυτοί,  κύριε πρόεδρε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) κύριε πρόεδρε,  γιατί  δεν κατάλαβα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι…  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 632/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο τέταρτο.  Έγκριση διενέργειας προμήθειας,  Α. Υλικό για την 

μόνωση και την διόρθωση του χώρου των κτιρίων στην Χρυσοπηγή. Β.  
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Αλατιού,  για τις  ανάγκες αποχιονισμού οδικών δικτύων του δήμου, 

έτους 2015. Και Γ.  Καυσοξύλων για την θέρμανση των χώρων του 

αμαξοστασίου.   

 

ΘΕΜΑ 4ο  :  

Έγκριση διενέργειας προμήθειας  

Α) υλικών για την μόνωση και την διοργάνωση του χώρου 

των κτηρίων στην Χρυσοπηγή  

Β) αλατιού για τις  ανάγκες αποχιονισμού οδικών δικτύων 

του Δήμου έτους 2015  

Γ) καυσόξυλων για την θέρμανση των χώρων του 

αμαξοστασίου  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

 

Έγκριση διενέργειας προμήθειας υλικών  για την μόνωση και την 

διοργάνωση του  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: 633/2015)  

…………………  
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  Έγκριση διενέργειας προμήθειας αλατιού για τις 

ανάγκες    αποχιονισμού οδικών δικτύων του Δήμου 

έτους 2015  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 634/2015)  

…………………  

 

  Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσόξυλων για 

την θέρμανση         των χώρων του αμαξοστασίου  

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: 635/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τέταρτο.  Πέμπτο,  συγγνώμη.  Έγκριση μελετών των έργων εργασίες  

κατασκευής υδρομόνωσης κτιρίου αυτοκινητοδρομίου Σερρών. Και Β.  

Εργασίες βελτίωσης υδρομόνωσης κτιρίου Κ1,  πρώην στρατοπέδου 

Παπαλουκά.  
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 ΘΕΜΑ 5ο  :  

 Έγκριση μελετών των έργων:  

 Α) Εργασίες κατασκευής υγρομόνωσης κτηρίου 

Αυτοκινητοδρομίου  Σερρών  

 Β) Εργασίες βελτίωσης υδρομόνωσης κτηρίου Κ1 

πρώην στρατοπέδου  Παπαλούκά  

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γκότση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν χρειάζεται.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια απορία μόνο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  βεβαίως.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στον κύριο Γκότση. Ποιο κτίριο… στρατόπεδο;  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κ1.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ποιο είναι;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Να σας πω. Λοιπόν,  όπως πάμε για την Αγιά Σοφιά,  από τους… είναι 

το τελευταίο κτίριο,  δεξιά.  Πάνω στον δρόμο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στην… μέσα, δήμαρχε;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι,  όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι,  συνάδελφοι;   

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Γιατί  το κάνετε… γιατί  το κάνετε;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Για το μουσείο Ξενάκη.  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) Ξενάκη. Πάλι…  

 

(Διάλογοι)  

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Ούτε η μάνα του τον ξέρει  αυτόνα. Ούτε η μάνα του.  Όχι… ούτε η 

μάνα του δεν τον ξέρει  αυτόν… ο τελευταίος… ο τελευταίος,  κύριοι ,  

αγαπητοί μου και κύριοι  συνάδελφοι…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντώνη…  

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Σε παρακαλώ… πρόεδρε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντώνη,  έχουμε θέμα…  

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  
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(ομιλία εκτός μικροφώνου) πουλήθηκαν πίνακες…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Την ξέρω την άποψη σας…  

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) εκατό φορές…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Την έχεις  καταθέσει για τον καλλιτέχνη.  

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Να τον χαίρεστε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  πάμε στο επόμενο θέμα. Έγκριση ανάθεσης…  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε εδώ… ψηφίζουμε,  θα γ ίνει  κι  εγώ με…  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ανοιχτός στο Α, πρόχειρος στο Β.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με ανοιχτό διαγωνισμό το Α, με πρόχειρο στο Β.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το Α ούτως ή άλλως…  

 Έγκριση μελετών του έργου: Εργασίες κατασκευής 

υγρομόνωσης κτηρίου Αυτοκινητοδρομίου Σερρών  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 636/2015)  
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…………………  

 

 Έγκριση μελετών του έργου: Εργασίες βελτίωσης 

υδρομόνωσης κτηρίου Κ1 πρώην στρατοπέδου Παπαλούκά  

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: 637/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Διαγωνισμοί.  Έκτο.  Έγκριση ανάθεση πραγματογνωμοσύνης στο 

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας,  τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας,  για  

εφαρμογή τίτλων ιδιοκτησιών προκειμένου να διαπιστωθεί πιθανή 

καταπάτηση του υπ’ αριθμ. 391 δημοτικού αγροτεμαχίου 

αγροκτήματος Λευκώνα.  

 

ΘΕΜΑ  6ο  :  

Έγκριση ανάθεσης πραγματογνωμοσύνης στο Τεχνικό Επιμελητήριο  

Ελλάδος Κεντρικής Μακεδονίας για εφαρμογή τίτλων ιδιοκτησίας  

προκειμένου να διαπιστωθεί πιθανή καταπάτηση του  υπ' αριθμόν 

391  δημοτικού αγροτεμαχίου αγροκτήματος Λευκώνα  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Μυστακίδης Π.  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Ποιο είναι αυτό;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Χρυσανθίδη,  θέλετε να ακούστε την εισήγηση… εισήγηση…  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εμείς λέμε,  σωστά,  αλλά αυτά έπρεπε να γίνουν πέρσι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει.   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Σωστά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

2.090 το ποσό. Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι…  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) δεν ξέρω τι  αντικείμενο θα καλύψουν… 

αλλά αυτά έπρεπε να τα κάνουμε πέρσι,  όταν ήτανε επίμαχο το θέμα 

και όχι  τώρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι όμως.  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Βεβαίως.   

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: 638/2015)  
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…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε έβδομο. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργα σιών 

των έργων, Α. Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε δημοτικά 

κτίρια,  υποέργο 6.  Να πω και την παράταση… μέχρι 6/11 του 2015, σε 

λίγες μέρες,  δηλαδή. Και Β.  Επέκτασης δικτύου πεζόδρομων της πόλης 

Σερρών έτους 2015, έως 14/2/16.   

 

ΘΕΜΑ 7ο  :  

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών των έργων  

Α) Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε δημοτικά κτίρια  

(υποέργο 6)  

Β) Επέκταση δικτύου πεζόδρομων πόλης Σερρών έτους 2015  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ήταν 14 Δεκεμβρίου,  να πάει μέχρι 14  Φεβρουαρίου του 16 λόγω 

αδυναμίας εισαγωγής υλικών… και λοιπά. Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Δεν ψηφίζουμε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποιο;  

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Για το Β δεν ψηφίζουμε…  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μάλιστα. Σεβαστό.   

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Για το Β όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.   

 

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του 

έργου:Επεμβάσεις  εξοικονόμησης ενέργειας σε δημοτικά κτίρια 

(υποέργο 6)  

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: 639/2015)  

…………………  

 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης 

εργασιών του έργου: Επέκταση δικτύου πεζόδρομων πόλης 

Σερρών έτους 2015  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που α παιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 640/2015)  

…………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο όγδοο.  Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κυρίου 

δημάρχου και του αντιδήμαρχου κυρίου Παύλου Μυστακίδη κατά τον 

μήνα Νοέμβριο.   

 

 ΘΕΜΑ 8ο  :  

 Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ.  Δημάρχου 

και του  Αντιδημάρχου κ.  Μυστακίδη Παύλου κατά το 

μήνα Νοέμβριο  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Γαλάνης Στ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να τονίσω εδώ ενημερωτικά ,  για τον δήμαρχο ο οποίος  θα απουσιάσει,  

απλώς ενημερώνω,  δεν χρειάζεται  έγκριση αυτή η μετακίνηση. Δεν 

υπάρχει καμία δαπάνη. Για να πάει στην Γερμανία από 4 μέχρι και 

6/11.   

 Και,  και ενώ χρειάζεται έγκριση μετακίνησης η,  που θα πάει 

στην Αθήνα 1 και 2/11 του 2015. Εδώ να προσθέσω, κυρίες και κύριοι  

συνάδελφοι,  επειδή το θέμα αφορά το Τμήμα Προγραμματισμού, να 

συμμετάσχει και ο  κύριος Καλπουτζής Κωνσταντίνος,  ως επικεφαλής 

του τμήματος αυτού.  

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Καμία αντίρρηση.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο δε,  μισό λεπτάκι να τελειώσω.  Ο δε κύριος Μυστακίδης θα 

απουσιάσει από 4 έως και 6/11.  Θα βρίσκεται στην Αθήνα στο 
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ΚΕΣΥΠΟΘΑ και αφορά αποκλειστικά το στρατόπεδο Παπαλουκά, το 

οποίο περνάει από αυτή την επιτροπή.  Και στο Πράσινο Ταμείο.  Αυτά.  

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Κύριε Μυστακίδη,  πολύ κακό θα κάνετε στην πόλη.  Οι αγέννητοι 

Σερραίοι  θα σας κυνηγάνε κάποια μέρα. Έτσι  θα κάνουνε.  Ότι εμείς  θα 

κάνουμε μάγκες αυτούς  που δεν… ακούς; Θα τους κάνουμε ολόκληρη 

πολιτεία εμείς… που θα… άδεια οικοδομής; Μπορείς  να μου πεις;  Που 

θα μπει;  Καμία άδεια… και ποιος θα πληρώσει…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  επί  του θέματος αυτού, το βάζω σε ψηφοφορία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ποια ψηφοφορία;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Την έγκριση μετακίνησης.  Ορίστε;   

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Αντώνης Αναστασιάδης έχει  ενστάσεις.  Τι να κ άνουμε; Όχι ο 

κύριος Μυστακίδης… Μυστακίδης  λέω. Συγγνώμη. Ο κύριος  

Αναστασιάδης…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα πάει…  

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Και τι  έγινε άμα θα πάει;  Τι λες τώρα;  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Και όχι  και εμείς  για…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Για πολιτικούς λόγους όχι  ο κύριος Γιαννακ ίδης  και η κυρία 

Γεωργούλα. Οι υπόλοιποι ε ίναι;   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Ειδικά για τον κύριο Μυστακίδη.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  κατάλαβα, ναι.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Για το στρατόπεδο…  

 

(Διάλογοι)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) κανάλια,  ένα τηλεοπτικό και ένα 

ραδιοφωνικό,  και με ρωτούσαν πως και τι  έγιναν αυτά τα πράγματα. 

Και λέει ,  εμείς ,  μου είπε ο δημοσιογράφος,  δέκα χρόνια προσπαθώ και  

δεν μπορέσαμε να προχωρήσουμε το στρατόπεδο…  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Ούτε μας ενδιαφέρει…  

Έγκριση μετακίνηση εκτός έδρας του κ.  Δημάρχου από  

1 έως 2 Νοεμβρίου 2015 στην Αθήνα  

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: 641/2015)  

…………………  
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Ομοίως του Αντιδημάρχου κ.  Μυστακίδη Παύλου από  

 4 έως 6 Νοεμβρίου στην Αθήνα  

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: 6422015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο ένατο θέμα. Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός 

έδρας του κυρίου δημάρχου και του αντιδήμαρχου κυρίου 

Μυστακίδη… Σεπτέμβριο και Οκτώβριο.   

 

ΘΕΜΑ 9ο  :  

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του  κ.  Δ ημάρχου 

και του Αντιδημάρχου κ.  Μυστακίδη Παύλου κατά τους μήνες 

Σεπτέμβριο -Οκτώβριο  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ.  Δημάρχου  

από 30 Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου  
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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: 643/2015)  

…………………  

 

Ομοίως του Αντιδημάρχου κ.  Μυστακίδη Παύλου από 2 2 έως 24 

Σεπτεμβρίου 2015  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 644/2015)  

…………………  

 

Ομοίως του Αντιδημάρχου κ.  Μυστακίδη Παύλου από 6 έως 7 

Οκτωβρίου  

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: 645/2015)  

…………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο θέμα.  Αναμόρφωση προϋπολογισμού Διεύθυνσης 

Καθαριότητας,  χρήσης 2015, γ ια τις  ανάγκες περιβαλλοντικής 

παρακολούθησης και μετατροπής του ανενεργού ΧΥΤΑ σε 

αποκατεστημένου ΧΑΔΑ δήμου Σερρών.  

 

               ΘΕΜΑ 10ο  :  

        Αναμόρφωση προϋπολογισμού Διεύθυνση 

Καθαριότητας χρήσης 2015 για      

            τις ανάγκες περιβαλλοντικής παρακολούθησης και 

μεταφροντίδας του    

              ανενεργού Χ.Υ.Τ.Α. και αποκαταστημένου ΧΑΔΑ 

Δήμου Σερρών .  

      Εισηγητής:  Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  Χράπας 

Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να αναφέρω το ποσόν.  Το 33.129,95… ο εντεταλμένος δημοτικός 

σύμβουλος κύριος Χαράλαμπος…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εμείς θα ζητήσουμε τις  αναμορφώσεις όπως είναι στην εισήγηση.  Να 

τις  ξαναφέρω  σε πιο σωστή καταγραφή. Εργασίες  άντλησης και  

διάθεση… του επεξεργασμένου… ανενεργού ΧΥΤΑ και 

αποκατεστημένου ΧΑΔΑ του δήμου Σερρών, ποσού 5.979,95 ευρώ.   

 Το δεύτερο είναι  τεχνική… για την βλάβη του… ποσού 450 

ευρώ.  
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 Το τρίτο είναι προμήθεια ανταλλακτικών… με την εγκατάσταση 

τους,  ποσού 3.000 ευρώ.  

Το τέταρτο είναι η συντήρηση εγκατεστημένης αντλίας,  ποσού 

1.400 ευρώ.   

Το πέμπτο είναι προμήθεια αντλίας,  ποσού 4.500 ευρώ.  

Το έκτο είναι η συντήρηση του… σταθμού, αξίας 2.500 ευρώ.  

Το έβδομο είναι  προμήθεια υλικού για την συντήρηση της  

περίφραξης,  αξίας 3.00 ευρώ.  

Το όγδοο είναι η επικάλυψη… πρανών του κυττάρου, του 

ενεργού ΧΥΤΑ, ποσό 6.900 ευρώ.  

Και το ένατο είναι  συντήρηση συστήματος παρακολούθησης και  

διαχείρισης του στόλου των δημοτικών οχημάτων… εμείς,  ποσό 5.300 

ευρώ.  

Όπως λέει  και η εισήγηση τα ποσά αυτά θα τα πάρου με από δυο 

κωδικούς οι  οποίοι  τους είχαμε ψηφίσει,  αποκομιδές στις  τοπικές  

κοινότητες… την άνοιξη του 2015 και… πραγματοποιήθηκαν οι  

αποκομιδές  αυτές με προσωπικό και  μέσα της Υπηρεσίας 

Καθαριότητας.  Δεν έγιναν,  δηλαδή… τα χρήματα και από κει  τα 

παίρνουμε και τα βάζουμε τώρα για  να κάνουμε αυτές τις  εργασίες 

στον ΧΥΤΑ….  

Για αυτό καλούμαστε να ψηφίσουμε τις  παραπάνω 

αναμορφώσεις,  αναμορφώσεις προϋπολογισμού 2015 με ψήφιση των 

παραπάνω πιστώσεων αξίας 33.129,92 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ, για το 

έτος 2015. Ευχαριστώ.  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Κύριε πρόεδρε,  μια κουβέντα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Σαν υπάρχουν ερωτήσεις.  Ο κύριος Καρύδας και ο κύριος  

Αναστασιάδης Αντώνης.  Παρακαλώ.  

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Επειδή το…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το μικρόφωνο σας.   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Επειδή στην εισήγηση δεν το πρόσεξα, υπάρχει κάποιος  διαγωνισμός… 

είναι ένα έργο; Είναι όσα είναι τα έργα; Πως πάει;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι ακριβώς όπως σας τα διάβασα, κύριε Καρύδα. Είναι μια… όλα 

είναι απευθείας και εκτός από την προμήθεια,  την προμήθεια αντλίας,  

στο πέμπτο,  που θα γίνει  με προσφορές.  Απευθείας με προσφορές.   

 Δηλαδή,  οι  εργασίες… αυτό,  προλαμβάνουμε,  με λίγα λόγια,  εν  

όψει του χειμώνα, αν έχουμε ισχυρές βροχοπτώσεις και έχουμε 

περισσότερα… να έχουμε ένα ποσό στον κωδικό έτσι  ώστε να πάμε σε 

ένα αδειοδοτημένο… τα οποία δεν είναι πολλά στον νομό Σερρών. 

Νομίζω δυο -  τρία αν θυμάμαι καλά… και  να έχουμε την αμεσότητα να 

πάει… και να τα οδηγήσει στο ΧΥΤΑ, στον βιολογικό της ΔΕΥΑΣ.  

 Το δεύτερο είναι τεχνική… 450 ευρώ. Είναι ο τεχνικός  που για 

να ρθει  ο τεχνικός  να δει  τι  έχει… να το δι ορθώσει,  θέλει  450 ευρώ 

μόνο να ρθει .   

Παρακάτω… άμα τα πάρουμε αυτά τα ανταλλακτικά, πάλι 

απευθείας… πριν από 14 χρόνια… που αγοράσαμε… δημοτικές Αρχές.  

Ο… σταθμός,  αυτό που τον κατασκεύασε,  αυτός  θα τον διορθώσει,  θα 

τον συντηρήσει.  Είναι έργα συντήρησης .   
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Τα πρανή του ΧΥΤΑ. Κάθε χρόνο έχουμε διαβρώσεις.  Μέχρι την 

ολοκλήρωση της αποκατάστασης του ΧΥΤΑ… φυσικά θα υπάρχουν 

διαβρώσεις.  Έχουμε… γίνονται νεροφαγές,  παίρνουν τα χώματα, 

παίρνουν…  

Είναι εργασίες,  του Ερμή,  ας πούμε… το σύστημα 

παρακολούθησης… οχημάτων. Η πλατφόρμα που εξυπηρετεί  τον δήμο 

Σερρών πρέπει να πληρωθεί  για την υποστήριξη του συστήματος… 

λειτουργική η πλατφόρμα. Δεν γίνεται διαφορετικά.  Πρέπει να τα… σε 

αυτούς.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντώνη.   

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Αυτά που είπε ο κύριος αντιδήμαρχος,  κύριε αντιδήμαρχε,  δεν έχει  

πεθάνει  αυτό το πράγμα ακόμη;… ακόμη… ακόμη; Δεν μου λες,  το  

μεθάνιο εμείς  το κάναμε για να καίγεται συνέχεια.  Ακόμα έχει  

μεθάνιο;  Ακόμη…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτή την στιγμή έχουμε πλήρη παραγωγή μεθανίου.   

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) θέλω να το ακούσω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αν τελειώσατε,  κύριε Αναστασιάδη.  

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Ναι,  αν…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Έχουμε πλήρη παραγωγή μεθανίου κανονικότατα και οι  εκτιμήσεις που 

κάνουν οι  περιβαντολόγοι,  γνωρίζουν περισσότερα από μένα , λένε ότι  

για τουλάχιστον μια δεκαετία ακόμα θα… ο ΧΥΤΑ από τις  υπηρεσίες.   

 Εμείς βασικά βιαζόμαστε να ολοκληρώσουμε κάποια,  κάποιες  

εκκρεμότητες που έχουμε μέσα στον ΧΥΤΑ για να το παραλάβει ο 

ΦΟΣΔΑ. Καταλάβατε.  Αυτά όλα πρέπει να τα κάνουμε για να γίνε ι  η 

παραλαβή η τελική από τον φορέα διαχείρισης… Κεντρικής 

Μακεδονίας.   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) είχαμε τελειώσει με τον παλιό ΧΥΤΑ… 

τώρα με αυτό που λέτε… πιο ψηλά επάνω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι,  αλλά δεν… απορρίμματα μέχρι το 12.   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Καλά, δεν μπορούμε… δεν έχει  φτάσει… πρασινάδα,  να μην είναι  

τόσο…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Φωτιάδη.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πολλά θέματα έχει  αυτός ο ΧΥΤΑ, κύριοι  συνάδελφοι.  Ιδιαιτέρως για 

την κάλυψη πρανών 6.900… 6.900. Θ α σας φέρω, να ξέρετε,  

ερώτημα… του καλοπροαίρετου, για  να μας τα εξηγήσετε πώς τόσα 

χρήματα χρειάζονται για ένα έργο το οποίο έκλεισε και δεν έκλεισε,  

είτε δεν έκλεισε.  Είναι πολλά τα χρήματα τα οποία δίνουμε για να 
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επιχώσουμε,  θεωρητικά, όταν ένα έργο έχ ει  επιχωθεί και έχει  

σταθεροποιηθεί .   

 Ένα ερώτημα το οποίο προκύπτει  αβίαστα είναι,  αυτά τα… που 

είναι τώρα; Δηλαδή, αυτός,  αυτός,  γιατί  η αντλία θέλει  συντήρηση. 

Αν… αντλία,  σημαίνει  δεν έχουμε αντλίες σε λειτουργία.  Στα 

διασταλλάζοντα φεύγουν τώρα. Και γιατί… να φύγουν και δεν κάναμε 

μια ανάθεση στην ΔΕΥΑΣ που έχει  ζόρια,  να πάει να τα πάρει;  Ούτως 

ή άλλως στον βιολογικό τους θα τα πηγαίναμε.  Έχουμε τα βυτία.  Τα 

βυτία  να πάμε… γιατί  κάνατε ανάθεση σε ιδιώτη και  δεν βάλατε σε 

τακτά διαστήματα,  εφόσον οι  α ντλίες  ήταν χαλασμένες και η δεξαμενή 

η συγκεκριμένη… υλικά;  

Και φαίνεται εδώ ότι  ο  εξοπλισμός έχει  καταστραφεί .  Άρα τα 

διασταλλάζοντα φύγανε και πήγανε… όχι τώρα. Τώρα… έβρεξε και 

πέρσι,  φύγανε και πέρσι που φτάσανε μέχρι κάτω στην Τογιότα.  Και το 

ξέρουμε  όλοι ότι  έγινε αυτό.  Ευτυχώς που δεν μας μήνυσε κανείς .   

Λοιπόν,  θεωρώ ότι  αυτά τα έργα πρέπει να τα ενοποιήσετε και να 

μην τα κάνετε με αυτόν τον τρόπο που τα κάνετε και να τα κάνετε,  και 

να είστε εκεί  συνεχώς.  Όσο δε για τα διασταλλάζοντα,  μπορούμε από 

μόνοι μας με τα ίδ ια μέσα, έχουμε βυτία,  έχουμε την ΔΕΥΑΣ. Ούτως ή 

άλλως στην ΔΕΥΑΣ θα πάνε.   

Θα βάλουμε,  δηλαδή, ένα ιδιώτη να πάει στον δικό μας χώρο, να 

πάει στις  δικές μας εγκαταστάσεις;  Για το όνομα του θεού. Έχουμε 

δυο βυτία.  Έχουμε το βυτίο του… η ΔΕΥΑΣ έχει  βυτίο νομίζω. Δεν 

έχει  βυτίο;  Έχει βυτία να πάει να τα τραβήξει.  Δεν θα τα τραβήξει και 

όλα μαζί.  Θα κάνει  δυο δρόμους την ημέρα. Μια χαρά μπορεί.   
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Και έτσι  γλυτώνουμε χρήματα, κύριοι  συνάδελφοι,  και νομίζω 

ότι  έτσι πρέπει να κάνετε,  κύριε εισηγη τά, αλλιώς πως αν επιμείνετε 

σε αυτό το σχήμα δεν θα το ψηφίσουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απάντηση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Προφανώς δεν έγινε κατανοητή η εισήγηση. Σας είπα από την αρχή ότι  

είναι έργα τα οποία πρέπει να γίνουν επειδή ο ΧΥΤΑ χρειάζεται με 

μεταφροντίδα.  Η μεταφροντίδα σημαίνει  δεν τον παρατάμε ως έχει ,  

στην τύχη του θεού και ότι  γίνει .    

 Οι εργασίες αυτές  γίνονται κάθε χρόνο και αν δεν παραδοθεί 

έγκαιρα στον ΦΟΣΔΑ θα συνεχίσουν να γίνονται αυτές οι  δαπάνες 

κάθε έτος.  Τα πολλά χρήματα που λέτε για την επικάλυψη, βά ζουμε το 

ποσό αυτό και θα διαθέσουμε αυτά που θα χρειαστούν.  Αυτό δεν  

σημαίνει  ότι  θα δώσουμε 6.900 σε κάποιον να μας επικαλύψει.   

Ότι χρειάζεται επικάλυψη, χρειάζεται.  Το ποσό που θα 

χρειαστεί ,  όμως, δεν είναι  το 6.900.  Δεν ξέρουμε τι  θα γίνει  μέχρι την 

άνοιξη,  πόσα χρήματα θα χρειαστούν για επικάλυψη.  

Τα διασταλλάζοντα. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι  γίνεται  

επανακυκλοφορία των διασταλλαζόντων. Διασταλλάζοντα δεν έχουνε 

φύγει  από τον ΧΥΤΑ… βιολογικό του ΧΥΤΑ.  

Η αντλία χάλασε,  την επισκευάσαμε.  Ξαναχάλασε,  πήρα με… μια 

ηλεκτρική αντλία… δεν πρέπει  να δούμε κάποια στιγμή… αντλία  και  

δεν μπορούμε να αντλήσουμε τα διασταλλάζοντα από την… δεξαμενή; 

Φυσικά και πρέπει να έχουμε.  Αυτά τα έργα πρέπει να γ ίνουν.   

Και οι  συντηρήσεις οι  υπάρχουσες και η προμήθεια μιας 

καινούργιας… είναι έργα που πρέπει να γίνουν για να μην κινδυνεύει  
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το Δημοτικό Συμβούλιο,  για να μην κινδυνεύουμε εμείς… στο 

περιβάλλον διασταλλάζοντα.  

Η ΔΕΥΑΣ και ο δήμος Σερρών, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, δεν  

έχουμε την αδειοδότηση. Κανένα βυτίο του δήμου ή τ ης ΔΕΥΑΣ δεν 

έχει  την αδειοδότηση… να μεταφέρει το συγκεκριμένο,  τα  

συγκεκριμένα… λύματα, δηλαδή… τα διασταλλάζοντα, ούτε για πέντε 

μέτρα.  

Για ποιο λόγο το ρισκάρουμε,  δηλαδή, εμείς;  Το πρόστιμο,  

γνωρίζετε πολύ καλά, είναι 10.000 ευρώ, αν… κάποιος  να μετα φέρει 

τέτοια… απόβλητα. Για ποιο λόγο να πάρει ο δήμος ένα τέτοιο 

πρόστιμο; Δεν υπάρχει λόγος.  Γιατί  να το διακινδυνεύσουμε; Δεν έχω 

να πω κάτι άλλο. Νομίζω… η εισήγηση μου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλει κάποιος άλλος να μιλήσει ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εμείς ψηφίζουμε,  όχι  με αυτόν τον τρόπο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Οι  υπόλοιποι ναι;  Όχι  ο κύριος Καρύδας.  Να το βάλω σε 

ψηφοφορία; Ναι,  ναι,  ναι .  Κύριε  Μοσχολιέ;  Ναι,  ναι.  Ο κύριος 

Καρύδας όχι .  Κύριε Γιαννακίδη.  

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Ναι θα ψηφίσω, κύριε πρόεδρε,  αλλά συμφωνώ με την επισημάν σεις 

του κυρίου Φωτιάδη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι… όχι η παράταξη του κυρίου Φωτιάδη. Ναι,  ναι,  και ο πρόεδρος…  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Με την διατύπωση που είπαμε,  κύριε πρόεδρε.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σαφώς. Έχει καταγραφεί νομίζω… του κυρίου Φωτιάδη. Κυρία 

γραμματέα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είπε  ότι… πολλά χρήματα για…  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι,  όχι ,  αυτό που σας είπα τώρα…  και όχι  με αυτόν τον τρόπο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι με αυτόν τον τρόπο.  

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: 646/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο ενδέκατο.  Ενδέκατο θέμα. Έγκριση μείωσης δημοτικών 

τελών μέχρι 50% ή απαλλαγής για άπορους,  άτομα με αναπηρίες και 

πολύτεκνους.   

 

ΘΕΜΑ 11ο  :  

Έγκριση μείωσης δημοτικών τελών μέχρι 50% ή απαλλαγής για 

άπορους,   

άτομα με αναπηρίες και πολύτεχνους  κ. Δημάρχου και του 

Αντιδημάρχου  
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 κ. Μυστακίδη Παύλου κατά το μήνα Νοέμβριο  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη, έχετε τον λόγο.   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  είναι γνωστό αυτό.  Είναι από την εποχή του κυρίου… 

θέλω να είμαι σωστός.  Ο τίτλος είναι  μια παλιά απόφαση, δηλαδή, και  

επικαιροποιείται.  Η 702 του 2006. Συνεργάστηκα με την κυρία  

Αγιαννίδου για αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Έχει,  δ ηλαδή, την δική 

της έγκριση η εισήγηση μου.  

 Και αφορά αυτές  τ ις  περιπτώσεις.  Μάλιστα… το 1,  2,  3 είναι… 

2… αναπηρίας,  3 άποροι… για να μπορούν… τις μειώσεις του 50% 

όπως προέβλεπε και η προηγούμενη απόφαση του 2006.  

Καταργείται… η προηγούμενη απόφαση.  Ό λες οι  αιτήσεις… με 

πολύ προσοχή θα πηγαίνουνε… στην Διεύθυνση… Πρόνοιας,  όπως 

λέμε στο τέλος της εισήγησης από την Διεύθυνση… και αφού από κει  

υπάρχει ,  ας πούμε,  η κατάλληλη έγκριση θα έρχεται  η απόφαση αυτή 

για την μείωση των δημοτικών τελών για τον δικα ιούχο στην… και οι  

σχετικές αποφάσεις θα διαβιβάζονται μετά,  όπως ακριβώς λέει  η 

εισήγηση, στην ΔΕΗ.  

Αναφέρονται πιο αναλυτικά μέσα… που πρέπει κανείς  να έχει  

και… και των πολυτέκνων και των ατόμων με αναπηρία και…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις αν υπάρχουν.   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δυο ερωτήσεις.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  ο κύριος Φωτιάδης.   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πρώτη ερώτηση…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτό,  κύριε Φωτιάδη. Μισό λεπτό.  Ναι.  Η κυρία Καλώτα. 

Άλλος;  Παρακαλώ.   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πρώτη ερώτηση,  κύριε εισηγητά,  γιατί  δεν κάνατε αναφορά. Η 

συγκεκριμένη ρύθμιση,  η απαλλακτική,  αφορά, λέει  εδώ η εισήγηση, 

μόνο την δημοτική ενότητα Σερρών. Θα ισχύει  μόνον;  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όχι.  Με συγχωρείτε.  Επειδή ακριβώς αφορούσε αυτό και έχει  

δημιουργηθεί ένα ζήτημα…  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Γιατί  δεν το κάναμε τόσα χρόνια α υτό;  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Προέκυψε εκ των υστέρων.  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τι προέκυψε εκ των υστέρων; Δηλαδή;… τέσσερα χρόνια,  δηλαδή, που 

ενοποιήθηκε ο δήμος Σερρών…  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) εδώ… να το διορθώσουμε,  γ ιατί  το ζήτημα 

αυτό μπαίνει  ζήτημα ερμηνείας για το αν η απόφαση του 06 κάλυπτε 

όλο τον δήμο ή την δημοτική ενότητα Σερρών. Τέθηκε ένα ζήτημα 

ερμηνείας.  Για αυτό ερχόμαστε τώρα. .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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(ομιλία εκτός μικροφώνου) τώρα τον δήμο Σερρών… να 

επικαιροποιήσεις… όπως κάνατε και με άλλες αποφάσε ις.   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Και θα κάνουμε και…  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Λοιπόν,  επίσης το άλλο. Η συγκεκριμένη Διεύθυνση από μόνη της;  

Εκεί  δεν θα έχουμε κοινωνική λειτουργό; Πως θα γίνει ,  δηλαδή, αυτή 

η επιλογή;   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Πολύ σωστά. Άμα έχετε την καλοσύνη, κύριε πρόεδρ ε,  επειδή… 

απολύτως ο κύριος δήμαρχος…  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πως το κάνετε αυτό; Προφανώς…  όλο τον δήμο τώρα… ενοποιημένο 

δήμο.  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) ναι,  και  υποβάλλουν στην Διεύθυνση τα 

σχετικά δικαιολογητικά και σύμφωνα με τα δ ικαιολογητικ ά 

αποδεικνύεται αν ανήκουν σε κάποιες από αυτές τις  κατηγορίες.    

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κοινωνικός λειτουργός δεν…  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Ορίστε;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

ο/η κοινωνική λειτουργός,  έχουμε κοινωνική λειτουργό;  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Όχι,  όχι .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Και δεν παρεμβαίνει  πουθενά;  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Αυτό προκύπτει  σύμφωνα με τα δικαιολογητικά.  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ποια δικαιολογητικά;  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Δηλαδή,  ο πολύτεκνος…  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να ρωτήσω για να μην κάνουμε διάλογο γιατί  είμαστε και λίγο 

κουρασμένοι.  Εμείς εδώ ερχόμαστε να επικαιροποιήσουμε μια 

απόφαση του τότε δημάρχου, της δημοτικής Αρχής,  που εκεί… με 

κάποιες αρχές.  Λέγανε,  ένα,  δυο,  τρία,  τέσσερα, πέντε.   

Εύλογα, λοιπόν,  και αυτονόητα, προφανώς ο κύριος Μωυσιάδης 

και η δημοτική Αρχή θεωρούσε και… κοινωνική λειτουργό.  Διότι  

έλεγε ο κύριος Αναστασιάδης… φαίνομαι εγώ αν έχω περιουσιακά 

στοιχεία;   

Δηλαδή, υπάρχουν παράμετροι… στην κρίση, που θέλει  

οπωσδήποτε έγκριση κοινωνικής λειτουργού. Διότι  κάποιος μπορεί να 

είναι νεόπτωχος,  να έχει  περιουσία,  και δεν θα πάρει… ο δήμος  θα του 

δώσουμε τέτοια απαλλαγή;  

Θέλω να πω ότι  η απόφαση αυτή δεν μπορεί να βγει  αυτούσια για 

εφαρμογή. Πρέπει  να επικαιροποιηθεί  και να εμπλουτιστεί .  Και το 

στοιχειώδες είναι  να υπάρχει κοινωνική, κοινωνικός λειτουργός.  

Υπάρχει;  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Κοινωνικός λειτουργός υπάρχει τώρα… πεντάμηνο…  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Θα κάνει αυτή την δουλειά;  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Τέλος Δεκεμβρίου τελειώνει το πρόγραμμα του πενταμήνου και 

επομένως θα είμαστε πάλι χωρίς κοινωνικό λειτουργό… εγώ,  θα μου 

επιτρέψετε και εγώ να έχω ενστάσεις.  Γιατί  μπορεί να είναι…  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην μιλάτε… παρακαλώ, κύριε Γαλάνη.  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εγώ θέλω να πω ότι  έχουν προσέλθει  πάρα πολλοί.  Τα δικαιολογητικά 

για την κάθε περίπτωση έχουν… υπάρχουν αναφορές και στον 

ετήσιο… εισόδημα έως 12.000 ευρώ. Επο μένως, για παράδειγμα, 

κάποιος που καταθέτει  αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, πρόσφατο απόκομμα 

λογαριασμού… κάποιο,  δηλαδή, από την ΔΕΗ… πιστοποιητικό 

οικογενειακής κατάστασης… σημείωμα Ε9, συμβόλαιο ιδιοκτησίας… 

μίσθωσης της κατοικίας.   

 Δηλαδή, θέλω να πω, βεβα ίωση σπουδών των παιδιών και κάθε 

άλλο δικαιολογητικό που… η υπηρεσία.  Θέλω να πω ότι  είναι τόσο 

εμπεριστατωμένη η αναφορά στα… στους απόρους,  για παράδειγμα… 

έχουν ετήσιο εισόδημα μέχρι 6.000 ευρώ. προσαυξανόμενο κατά 20% 

για κάθε… μέλος.  Αυτό το ορίζει  η  Υπουργική Απόφαση.  

Και πάλι δικαιολογητικά συγκεκριμένα, τέτοια που δεν μπορεί,  

όχι… κοινωνικός λειτουργός,  όποιος  και να είσαι και να ελέγξεις  τα 

δικαιολογητικά, τα προβλέπει η απόφαση μας.  Δεν τα βάλαμε στην 

τύχη, να τα ελέγξει  όποιος τυχόν θέλει ,  διευ θυντής ή… πρόσωπο. 
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Είναι πολύ προσεγμένα τα δικαιολογητικά έτσι όπως αναφέρονται 

μέσα στην απόφαση. Δεν μπορεί,  δηλαδή, να διαφύγει κάποιος.   

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Πλην όμως εδώ πρέπει να πω μπορεί  κάλλιστα… τέτοιες περιπτώσεις,  

να είναι κάποιος πολύτεκνος και εμ πίπτει  στην κατηγορία αυτή που 

πρέπει να μειωθούν τα δημοτικά του τέλη, αλλά τα εισοδήματα του να 

είναι… εμείς… είμαστε υποχρεωμένοι  να τα δεχτούμε…  

 

(Διάλογοι)  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου )  πρόεδρε,  η απόφαση μας είναι πολύ 

ξεκάθαρη. Με πολύ προσοχή την κάναμε,  έτσι ώστε να υπάρχουν και  

εισοδηματικά κριτήρια.  Αυτή είναι  και η διαφορά που το ανέφερε ο 

κύριος συνάδελφος…  

 

(Διάλογοι)  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ναι,  ναι,  Ε9 οπωσδήποτε.  Εννοείται.  Και αυτή η έκπτωση, η μείωση 

συγγνώμη, θα ισχύει  για μια κατοικία.  Είτε είναι ιδ ιόκτητη, ε ίτε είναι  

μισθωμένη.  Το λέω ξεκάθαρα. Το λέμε ξεκάθαρα. Και για να 

βοηθήσουμε την συνάδελφο στην Πρόνοια να μην αντιμετωπίζει  το 

ζήτημα αυτό γιατί  ναι μεν. . .  βάλαμε το ετήσιο οικογενειακό 

εισόδημα… 12.000 ευρώ.  

 

(Διάλογοι)  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Κύριε πρόεδρε,  μια ερώτηση, κύριε πρόεδρε.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία Καλώτα. Παρακαλώ, το μικρόφωνο.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Είναι πολύπλοκο το θέμα. Με την κρίση έχουμε τους άπορους,  τους  

άνεργους,  τους πολύτεκνους.  Τα εισοδήματα έχουν χαμηλώσει πάρα 

πολύ.  Δεν ε ίναι,  το 12.000 μην σας φαίνεται,  έχει  αρχίσει  να είναι 

μεγάλο εισόδημα πλέον.   

 Διάβασα τους όρους.  Θεωρώ ότι  υπάρχουν κενά. Αυτό που λέει  η 

κυρία Αγιαννίδου,  πολύτεκνος,  μπορεί κάποιος να έχει  και 6.000 

εισόδημα. Μπορεί  να έχει ,  όμως, και 15 ακίνητα. Ποι οι  θα είναι οι  

όροι στο Ε9 τελικά;  Δηλαδή, αυτόματα αν θα δηλώσει 6.000 

εισόδημα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) αυτός,  κυρία Καλώτα. Διότι… δικό του 

σπίτι… το Ε9 περιλαμβάνει όλα τα ακίνητα, ρε παιδιά.   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Περιμένετε να ολοκληρώσω… λοιπόν,  κ ύριε πρόεδρε,  εμείς  που ζούμε 

στο ΚΕΠΑ, στην αναπηρία,  ο νόμος ξεχώρισε την αναπηρία από τον 

άπορο. Όπως ήταν παλιά.  Και γίνεται ένα μεγάλο μπέρδεμα σε αυτή 

την ιστορία.  Έτσι… θα μαζέψετε πολλές αιτήσεις με 6.000 εισόδημα,  

με μικρό εισόδημα και με πολλά ακ ίνητα.  

Ποιοι θα είναι οι  όροι;  Έχουμε δώσει επιδόματα αναπηρίας… με 

ολόκληρες οικοδομές.  Και τα έχουμε δώσει.  Και θα κληθείτε να 

μειώσετε τα τέλη.  Για αυτό οι  όροι  πρέπει να εμπλουτιστούν και αν 

μπορεί να μελετηθούν πάρα πολύ καλά. Γιατί  από… οι αιτήσεις θα 

είναι οι  μισοί και παραπάνω συμπολίτες μας,  θα ρθούνε.   
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Ποια είναι  τα  κριτήρια; Ο άπορος,  ο  άνεργος,  ο  ανάπηρος.  67% 

αναπηρία παίρνουν πάρα πολύ με πάρα πολλά εισοδήματα. Είμαι υπέρ 

του μέτρου. Δεν είμαι κατά του μέτρου εγώ.  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Συγγνώμη, νομίζω,  δεν θέλω να σας δ ιακόψω. Ένα λεπτάκι.   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Ποιο είναι το εισόδημα;  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ένα λεπτάκι… 12.000… μπορεί…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Το Ε9.  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Μπορεί,  ας το ρίξουμε σε μένα ότι  δεν το εξήγησα καλά. Για τα άτομα 

με αναπηρία που λέτε,  λέει  ξεκάθαρ α η εισήγηση να έχουν ποσοστό 

αναπηρίας μεγαλύτερο ή ίσο με 67%, ένα κριτήριο.  Το ετήσιο 

οικογενειακό εισόδημα ή το ατομικό εισόδημα από το επίδομα ή την 

σύνταξη αναπηρίας να μην ξεπερνάει τις  12.000 ευρώ.  Σε περίπτωση 

ιδιόκτητης κατοικίας αυτή να αποτελεί  το μοναδικό ακίνητο 

περιουσιακό στοιχείο.  Παραπάνω από ένα… ξεκάθαρα. Πολύ 

ξεκάθαρα. Προσεκτικά και ξεκάθαρα. Μαζί σας είμαι,  δεν…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Με 12.000 ευρώ είναι οι  μισοί τώρα.  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ωραία,  τώρα… θέμα. Εγώ σας κάνω μια,  συνάδελφοι,  σας κάνω μια 

πρόταση τέτοια που να μπορούμε να προχωρήσουμε την κατάσταση 

στο πλαίσιο του εφικτού.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Κοιτάξτε,  κυρία Καλώτα… διαφορετικά θέματα. Τα κριτήρια είναι  

ξεκάθαρα. Τώρα το ότι  μπορούν να βρεθούνε πολύς κόσμος με που θα 

πληρούν αυτά τα κριτήρια,  αυτό ε ίναι ένα άλλο θέμα. Αλλά εμείς ,  ως 

δήμος και ως Δημοτικό Συμβούλιο θέλουμε να βοηθήσουμε τον πολύ 

κόσμο.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Να συμπληρώσω…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτάκι.  Ερωτήσεις έχουμε;  

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Κύριε πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και ο κύριος Αντώνης Αναστασιάδης  και ο κύριος… και ο κύριος…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  κύριε δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  επειδή 

δεν ήμουνα… στην σύσκεψη έχω ένα ερώτημα. Λοιπόν,  ένας ανάπηρος 

ή ένας άπορος που… θα θεωρείται δικαιούχος  του προγράμματος 

αυτού. Ένας ο οποίος δεν  είναι ανάπηρος,  δεν είναι άπορος,  δεν  είναι,  

ποιο άλλο έχουμε;   

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Πολύτεκνος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πολύτεκνος και έχει… εισόδημα, γιατί  να μην είναι δικαιούχος;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άπορος.   

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Άπορος.  Αυτός είναι.   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άπορος είναι αυτό; Αν  αυτό εννοούμε άπορος,  τότε… εντάξει… το 

μπέρδεψα με το ανάπηρος το άπορος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στους άπορους ε ίναι οι  άνεργοι…  

 

(Διάλογοι)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ποιοι άνεργοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι οι  άνεργοι.   

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Στους άπορους βάζουμε… ετήσιο εισόδημα την κατώτατη  σύνταξη του 

ΟΓΑ. Γύρω στις  6.000.  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν ξέρω αν τελειώσατε.  Εγώ, βλέποντας τα… πρώτον,  ο νόμος αυτός,  

η παράγραφος… του άρθρου… μας δίνει  την δυνατότητα μείωσης 

δημοτικών φόρων και τελών μέχρι 50% για τους απόρους,  συγγνώμη, 

κύριε πρόεδρε… 202  του 3463 του 2006, τον νόμο… παράγραφος 3, 

που λέει ,  μιλάει  για μείωση δημοτικών φόρων ή τελών μέχρι  ποσοστό 

50% ή απαλλαγή από αυτούς για τους  απόρους… πολυτέκνους.   

 Δηλαδή, νομίζω ότι  καλύπτουμε όλη την γκάμα. Τώρα, εγώ, εγώ 

ειλικρινά… συζήτηση μαζί σα ς,  κατά την άποψη μου. Δηλαδή, το 

παρατήρησα, το έχω συζητήσει και με την προϊστάμενη Προσόδων που 

δούλεψε τα,  τα… τις  υποθέσεις.  Σας εξήγησα για τους  απόρους,  σας 

είπα για τα άτομα με αναπηρία… και την μοναδική κατοικία.  Τους 

πολυτέκνους η κυρία… δεν έβαλε… μοναδική κατοικία.   
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 Βέβαια… καλά είναι… η μοναδική κατοικία.  Δηλαδή, σε 

περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας αυτή να αποτελεί  το μοναδικό 

ακίνητο περιουσιακό στοιχείο,  αυτό ισχύει  και για τους πολύτεκνους.  

Δηλαδή,  αυτό που ισχύει  με τα άτομα με αναπηρίες και  τους απόρους 

να ισχύει  και για τους πολύτεκνους.  Βέβαια,  αυτή είναι  ολοκληρωμένη 

η πρόταση μου, κύριε πρόεδρε.  Και τα εισοδηματικά κριτήρια,  και όσα 

αναφέρονται,  ορίστε;  Είναι,  νομίζω, πάρα πολύ προσεκτικά γραμμένη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  μισό λεπτάκι,  μισό λεπτάκι.  Ο κύριος Αντώνης Αναστασιάδης.   

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Κύριε αντιδήμαρχε… την Νομαρχία,  από ότι  ξέρω εγώ,  πηγαίνω κάθε 

μέρα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μικρόφωνο.  

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Βλέπω ότι  η Πρόνοια του δήμου… τον εξυπηρετεί… παρακαλώ, για 

ποιο λόγο η γραμματε ία… πέντε-  έξι  και εσείς… σε παρακαλώ… τι… 

είναι αυτή;  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Εδώ πρέπει να σας πω ότι  πέντε χρόνια σε αυτή την αίθουσα το έχω 

πει  άπειρες φορές.   

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Τι είναι αυτό το πράγμα…  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Και δεν…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) παρακαλώ πολύ…  
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Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Θα τρελαθούμε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνάδελφοι,  δεν είναι το θέμα μας αυτό.   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Πως δεν είναι αυτό,  πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό ας το…  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι άλλο θέμα. Μην τα μπερδεύουμε.  Κύριε  Ραμπότα.    

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Ερχόμαστε να προσαρμόσουμε μια παλιά… επί τέλους,  ερχόμαστε να 

προσαρμόσουμε μια… υπαλλήλου, πρώην δημοτικού συμβουλίου και… 

σε αυτό το κομμάτι και πρέπει  να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε ότι  

αφορά την προσαρμογή των κριτηρίων…  

 Άρα ζητήματα ερωτήσεων και… εμείς δεν είναι δικό μας θέμα. 

Δεν… το αίσθημα δικαίου και… πρέπει να είναι συγκεκριμένοι οι  όροι 

ως εισήγηση στην απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.  Σωστά τα έχει  

πει  η κυρία Καλώτα, που τροποποιεί  συ νεχώς σε ότι  αφορά τα όρια,  τα 

κριτήρια και τα λοιπά. Δεύτερον.  Άρα αυτό… καμία απορία.  Γιατί… 

ένα δεύτερο… και τα λοιπά. Ένα δεύτερο. Σε ότι  αφορά τους  

κοινωνικούς λειτουργούς  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) τα έχουμε διαβάσει και ξέρουμε.   

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  
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Υπάρχουν κάποια κενά σε ότι  αφορά την νομοθεσία.   

 

(Διάλογοι)  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Εγώ επισήμανση θέλω να ακούσω…  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) η εισήγηση είναι ξεκάθαρη…  

 

(Διάλογοι)  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) πρόεδρε,  εδώ πάω να κάνω  μια 

επισήμανση… ένα δεύτερο. Είναι ότι  οι  κοινωνικοί λειτουργοί που 

υπάρχουν,  δήμαρχε,  στις  δομές του δήμου Σερρών, είναι στην διάθεση 

οποιαδήποτε υπηρεσίας και… αντιδημαρχία της κοινωνικής πρόνοιας.  

Άρα οτιδήποτε… υπάρξει,  αν υπάρχει  κάτι  έκτακτο,  μπορού ν να… των 

υπηρεσιών,  σε συνέχεια όσων είπε…  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Ευχαριστώ πολύ,  κύριε Ραμπότα αλλά ευθύς εξ αρχής σας λέω ότι  

είναι αδύνατον οι  κοινωνικοί  λειτουργοί που υπάρχουν στο Βοήθεια 

Στο Σπίτι  να καλύψουν τις  ανάγκες  της κοινωνικής πρόνοιας.  Αυτό 

είναι  αδύνατον.  Μπορούν επικουρικά, όπως το κάνουν μέχρι τώρα.  

Αλλά είναι αδύνατον. . .  τόσα προγράμματα και πολλές φορές 

φοβάμαι ότι  θα βρεθούμε στην δυσάρεστη θέση να χάσουμε 

πρόγραμμα. Μέχρι στιγμής δεν το έχουμε χάσει  αλλά το έχουμε 

μπροστά μας και θα το βρίσκουμε διαρκώς μπροστά μας.   

Όσον αφορά τώρα για τα κριτήρια,  όπως είπε ο δήμαρχος,  τα 

κριτήρια είναι ξεκάθαρα. Επίσης τα  δικαιολογητικά είναι ξεκάθαρα. 
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Μπορεί οποιοσδήποτε να το δει  αυτό.  Πλην, όμως, με το αίσθημα 

δικαίου οφείλω κι εγώ να σας πω τους προβ ληματισμούς μου.  

Σας λέω μια  περίπτωση πολυτέκνων οι  οποίοι  ήδη έχουν φύγει  τα  

παιδιά τους από το σπίτι ,  έχουν ανοίξει  δικές τους οικογένειες,  έχουν 

απομείνει  δυο παππούδες οι  οποίοι  διατηρούν το δικαίωμα της 

πολυτεκνίας εσαεί .  Πείτε μου εσείς  αν είναι κο ινωνικά δίκαιο.  Εγώ 

προβληματίζομαι.  Το λέω…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) ε ισόδημα;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μεγάλο.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Αν είναι μεγάλο…  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Έχουν ένα εισόδημα. Αλλά το δικαίωμα της  πολυτεκνίας το δ ιατηρούν 

εσαεί.   

 

(Διάλογοι)  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ :  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) το θέμα; Εδώ θέλω να σας πω ότι  δεν…    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Αγιαννίδου,  συγγνώμη που θα σας διακόψω. Λέτε μια  

περίπτωση η οποία  δεν εμπίπτει  στο συγκεκριμένο θέμα.  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Πως δεν εμπίπτει ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν εμπίπτει  εδώ. Δεν εμπίπτει  εδώ.  
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Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) τα πράγματα. Με τουλάχιστον τέσσερα 

παιδιά… πολύτεκνες οικογένειες.  Ποιοι  εμπίπτουν,  ποιοι  εντάσσονται,  

να το πω έτσι,  στην μείωση για τα τέλη. Πολύτεκνες οικογένειες με 

τουλάχιστον τέσσερα παιδιά τα οπο ία είναι ανήλικά ή ενήλικα άγαμα, 

μέχρι 25 ετών, που να σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες ανώτερες και  

ανώτατες σχολές  του εσωτερικού ή της Ευρώπης ή υπηρετούν,  

υπηρετούν την στρατιωτική τους  θητεία και έχουν συνολικό 

οικογενειακό εισόδημα, εκκαθαριστικό τελευτ αίο… έως 12.000 ευρώ.  

Αυτοί… μείωση 50%. Λέει παρακάτω…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε πρόεδρε…  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Λέει παρακάτω, συγγνώμη…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κάθε χρόνο τώρα εδώ…  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) στο Σώμα με κάθε λεπτομέρεια.   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Και είπα  εγώ, πρόεδρε,  είπα,  αν μου επιτρέπετε,  όπως στις  άλλες,  για  

να οδηγήσω τους συνάδελφους και να επιστήσω κι άλλο την… είπα ότι  

όπως… στους απόρους γίνεται αναφορά ότι  σε περίπτωση ιδιόκτητης 

κατοικίας… περιουσιακό στοιχείο,  αυτό να ενταχθεί  και στους  

πολυτέκνους.  Τελεία,  παύλα… διάβασα…  
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(Διάλογοι)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) κοιτάξτε,  κοιτάξτε,  τα κριτήρια είναι πολύ 

ξεκάθαρα… διαβάσει και είναι ξεκάθαρα. Ένα είναι αυτό.   

 Δεύτερον.  Για την μείωση των δημοτικών τελών δεν χρειάζεται  

για αυτό το θέμα κοινωνικός λειτουργός και ποτέ,  ποτέ ο δήμος 

Σερρών δεν εξέταζε αυτό το θέμα με κοινωνικό λειτουργό διότι  

υπάρχουν ξεκάθαρα, συγκεκριμένα κριτήρια.   

 Όσον αφορά τώρα τους  πολύτεκνους και το αν έχει  ένα ή δυο… 

στους πολύτεκνους αυτό που παίζει  ρόλο είναι τα πόσα παιδιά έχουν 

και μέχρι πότε… για να παίρνουν το επίδομα. Καταλάβατε; Εκεί ε ίναι 

που,  αυτό έχει  σημασία εκεί .  Μπορεί κάποιος,  εγώ σας λέω να έχει  δυο 

σπίτια και να έχει  έξι -  εφτά παιδιά.  Δεν πρέπει να πάρει επίδομα;  

Πρέπει να πάρει;  

 Όταν, όμως, τα παιδιά του σταματήσουν να σπουδάζουν και 

παντρευτούν,  που τα λέει  εδώ… τότε,  τότε και εφόσον έχει  πάνω από 

12.000… δεν το παίρνει  το επίδομα. Είναι πολύ σωστά τα κριτήρια και 

πρέπει να ψηφιστούν έτσι όπως είναι.    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) της ΔΕΥΑΣ.  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τοποθέτηση θέλω να κάνω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθέτηση. άλλος.  Η κυρία Καλώτα και ο  κύριος Φωτιάδης.  

Παρακαλώ.  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Κύριοι  συνάδελφοι ,  υπάρχουν θέματα τα οποία είμαι υποχρεωμένος να 

αναδείξω… με πολύ σεβασμό απευθύνομαι σε σας…  

 

(Διάλογοι)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όταν για να διαμένετε,  όταν για να διανέμετε εκείνο το μικρό βοήθημα 

στις  άγιες μέρες θέλετε εισήγηση κοινωνικού λειτουργού πως τότε 

φέρνετε ένα θέμα εσαεί,  να απαλλαγείτε από το ήμισυ,  χωρίς εισήγηση 

κοινωνικού λειτουργού;… το απαντή σετε και θα το τακτοποιήσετε.   

 Άρα αν εκεί  θέλει  εδώ θέλει  στον κύβο. Διότι  ο κοινωνικός 

λειτουργός,  δεν ξέρω τι  έχουμε,  άνδρα ή γυναίκα, θέτει  παραμέτρους 

που ενδεχομένως από την εμπειρία της η κυρία  Καλώτα, στις  

επιτροπές,  νομίζουμε… όλες τις  πιθανές πε ριπτώσεις αλλά υπάρχει και  

ο επιστήμονας ο οποίος ελέγχει  και γ ια αυτό…  

 Το δεύτερο, κύριε εισηγητά, θα σας ρωτήσω, κάνω μια ερώτηση 

και ας με διακόψετε,  κύριε πρόεδρε.  Εγώ γνωρίζω ότι  τέλος Νοέμβρη 

το σιντί  πρέπει  να πάει στην ΔΕΗ. Έτσι  δεν  είναι;  Εδώ εμ είς τώρα 

ξεκινούμε την διαδικασία.  Πότε θα μαζέψουμε τον κόσμο; Πότε θα 

χτενίσουμε τις  αιτήσεις;  Έχει  πολύ συνημμένο από πίσω. Ε,  ΕΝΦΙΑ, 

έχουμε τόσα πράγματα που έχουμε να δούμε.  Πότε θα τα δούμε αυτά 

για να ρθει  στο ανάλογο τμήμα για να πάει το σιντί  μέχρ ι τέλος  

Νοέμβρη, αυτό ίσχυε,  διότι  η ΔΕΗ δουλεύει τον Δεκέμβρη και  

εφαρμόζει  τον Γενάρη. Αλλά αυτά που κάνουμε θα πάει… 

τροποποίηση και θα είναι μπαλώματα.  

 Και μια τρίτη παρατήρηση. Η ευαισθησία όλων είναι  

καταγεγραμμένη. Αλλά οφείλουμε όλες τις  περιπτώσ εις με μια  

επιτροπή, παρακαλώ, το τρίτο στοιχείο που βάζω. Δεν μπορούμε να 
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αφήσουμε την υπηρεσία,  δεν μπορούμε να αφήσουμε την υπηρεσία.  

Δεν υποτιμώ κανέναν,  δεν ψεγαδιάζω κανέναν,  δεν,  προτείνω 

συγκρότηση, κύριε  πρόεδρε,  επιτροπής τώρα.  

Τριμελής επιτροπή  οι οποίοι  θα υπογράφουν στο πρακτικό,  

κατάλαβε ο κύριος Ραμπότας τι  έλεγα, που θα είναι  και υπόλογοι.  

Γιατί  αυτό το υλικό είναι πρωτογενές,  συλλέγεται,  φυλάσσεται και 

γίνεται η κατάσταση και πάει  στο ανάλογο τμήμα που εποπτεύει  ο 

κύριος Γαλάνης και τα δίνει  στην ΔΕΗ. Αυτός δεν είναι  ο δρόμος;  

Να μην χαθούμε.  Γιατί  από εδώ μπορεί να ξεκινήσει  μια,  ένα 

ξήλωμα κάλτσας που θα τρομάξουμε,  γιατί  οι  εναπομείναντες θα 

πληρώσουν το μάρμαρο, ενδεχομένως,  για  πιθανούς,  εντός  

εισαγωγικών, άπορους.   

Επειδή,  όμως, την ευαισθησία κανείς  δεν μπορεί  να την 

διεκδικήσει ως ατομικό στοιχείο του χαρακτήρα του,  διότι  την 

κατέχουμε όλοι σαν στοιχείο ,  παρακαλώ να οργανώσουμε την 

διαδικασία.   

Πρόταση, λοιπόν,  πρώτον,  κοινωνικός λειτουργός οπωσδήποτε,  

αλλιώς θα πάψουμε να ζητούμε και εισήγηση και να ανοίξουμε τον 

κατάλογο για τα δώρα που δίνουμε,  τα μικρά αυτά, για  το τραπέζι  των 

Χριστουγέννων και του Πάσχα.  

Δεύτερον.  Επιτροπή στην ανάλογη Διεύθυνση.  

Και τρίτο,  κύριε Γαλάνη, πως θα προλάβετε την ΔΕΗ;  

 

(Διάλογοι)  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Στο ερώτημα σας.  Θέλω να σας πω… ότι τα κριτήρια εδώ είναι  

ξεκάθαρα καθώς και τα δικαιολογητικά, σε αυτή την περίπτωση. Αν μη 
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τι  άλλο είναι η μοναδική περίπτωση όπου δεν ε ίναι απαραίτητοι οι  

κοινωνικοί λειτουργοί.  Θα είναι η μοναδική. Μακάρι,  όμως, να είχαμε  

για να τις  διαθέταμε,  έτσι;  Θα έχουμε για ένα μήνα ακόμα.  Είναι η 

μοναδική περίπτωση.  

Για τις  διατακτικές που λέτε μας ζητήθηκε από την… Αρχή και 

αυτό είναι από το 11.  Ουδέποτε δώσαμε διατακτική χωρίς κοινωνική 

έκθεση. Αυτός είναι ο τρόπος που μας ζητήθ ηκε και αυτά 

εφαρμόζουμε.   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κάποιο λόγο έχει…  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Δεν είναι επειδή,  επειδή εμείς  το θέλουμε.   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κάποιο λόγο έχει  ο  νομοθέτης και η Πολιτεία.  Κάποιο λόγο…  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Σας λέω. Μας έχει  ζητηθεί και το πράττουμε.  Εδώ, όμως, επειδή… 

δικαιολογητικά… συγκεκριμένα πράγματα, έχουμε τα δικαιολογητικά 

και μπορεί να την κάνει  οποιοσδήποτε διοικητικός αυτή την δουλειά.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ :  

Κυρία Αγιαννίδου,  μια ερώτηση. Για τα δέματα… νομός Σερρών; 

Φυσικά και υπάρχουν…  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Όχι,  είναι διαφορετικά τα κριτήρια.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ακριβώς. Οι πρόεδροι των κοινοτήτων προτείνουνε τους άπορους και  

υπάρχει  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  
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Και μάλιστα γίνεται επίσκεψη κατ’ οίκον σε ανύποπτο χρόνο…  

 

(Διάλογοι)  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Και επί τη ευκαιρία σας λέω,  και επί  τη ευκαιρία…  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μοιράζαμε χρήματα έτσι ,  δηλαδή… ο καθένας…  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Όχι,  όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εκτός θέματος είστε όλοι…  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί του θέματος για να συντομεύσουμε λίγο την κατάσταση…  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) επειδή τώρα έχουμε κοινωνικούς 

λειτουργούς και σε ένα μήνα μπορεί  να μην έχουμε,  όποιος από τους 

συνάδελφους,  από οποιαδήποτε παράταξη ξέρει  ο ικογένεια που 

περνάει δύσκολα, παρακαλώ πολύ να…  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ, κυρία Αγιαννίδου.  Αλλάξατε θ έμα… σταματήστε… 

δημοτικών τελών. Η κυρία Καλώτα, τοποθέτηση.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  
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Οπωσδήποτε είμαστε υπέρ… να βοηθηθούν οι  παραπάνω κοινωνικές 

ομάδες…  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη, κύριε  Αναστασιάδη, σας  παρακαλώ πολύ. Μιλάει 

η κυρία Καλώτα.  

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Είμαστε υπέρ του να βοηθήσουμε αυτές τις  κοινωνικές  ομάδες.  Όπως 

είπατε,  έγιναν οι  όροι επί  Μωυσιάδη.  Οι όροι ή  η απόφαση…  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το 06.   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Τέλος πάντων, εμείς  θεωρούμε ότι  τα κριτή ρια αυτά δεν  είναι ακριβώς 

προσαρμοσμένα με τα δεδομένα τα σημερινά,  κοινωνικά, οικονομικά,  

και ότι  κι  εγώ είμαι υπέρ να γίνει  και  μια επιτροπή ώστε να,  πέρα από 

την υπηρεσία,  που μπορεί  να κάνει  σωστά την δουλειά της.  Να… λίγο 

να μπαίνουν και κάποια άλλα κριτήρια.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Πρόταση, όμως, κάνετε… κύριε πρόεδρε,  τι  θέλω να πω;… γίνονται 

συνέχεια επιτροπές και δουλειά και γίνεται… και  να σας δείξω… μια 

απόφαση… πόσα συλλογικά όργανα ή μονοπρόσωπα αποφασίζουν δεν 

θα τελειώναμε ποτέ.   
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 Είπαμε σε αυτό το θέμα… ο κύριος Μωυσιάδης τότε,  έβγαλε μια 

απόφαση για την μείωση τελών. Είχε βάλει κάποιες προϋποθέσεις  

και… συγκεκριμένα. Δεν ξέρω αν τα έβλεπε τότε λειτουργός,  αν είχε  

λειτουργό ή αν δεν  είχε.  Εγώ ξέρω ότι  είχε… κοινωνικά.   

 Τα ενισχύσαμε τα κριτήρια και μ ε… συμπληρωματικά. Βάλαμε 

το 12.000 ευρώ που είχε το κράτος,  το 12.000… το είχε ως 

αφορολόγητο το ίδιο…  12.000 ευρώ… καλά. Στις  δυο περιπτώσεις 

υπαναχωρώ μετά από την παρέμβαση του δημάρχου για τους  

πολυτέκνους,  στα άτομα με αναπηρίες και  στους απόρους εί μαι πάλι ,  

εν τάχει… στους πολυτέκνους δέχομαι όπως είναι η ε ισήγηση να μην 

υπάρχει… το ακίνητο,  και λέω ότι  αυτά… τα δικαιολογητικά ολόκληρη 

Διεύθυνση Πρόνοιας που κάνει ,  που επιτελεί  έργο μητροπολιτικό σε 

όλο τον νομό, έχει  την δυνατότητα με την διευθύντρ ια της… την 

εκάστοτε… τώρα είναι η κυρία Αγιαννίδου,  πιστεύω κάνει σωστά και 

εξαιρετικά την δουλειά της,  να ελέγξει  αυτά τα δικαιολογητικά που θα 

της έρθουν.   

 Και όπως λέω εδώ, προτείνεται η υποβολή των αιτήσεων… η 

αίτηση… της πρόνοιας,  να… σχετική απόφασ η… απόφαση… 

απόφαση… πράξη που αφορά συγκεκριμένο ωφελούμενο. Αυτός που 

θα την πάρει έχει  την ευθύνη. Σωστά. Πρέπει… έρχεται μετά στο 

Προσόδων και παίρνει  τον δρόμο του.   

 Θέλω να πω ότι  το να κάνουμε επιτροπές το μόνο που θα 

κάνουμε να ταλαιπωρούμε πάλι ό λα τα όργανα του δήμου. Δεν έχουμε 

και πολλούς υπαλλήλους.  Είναι ξεκάθαρο το θέμα.  

Θα ήθελα από τους συνάδελφους να,  πραγματικά σε αυτό το θέμα 

που είναι… της δημοτική Αρχής που ασχολείται με αυτό το ζήτημα,  

πολύτεκνοι,  άτομα με αναπηρίες,  απόρους,  να  συν δράμουν.  Το 
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πιστεύω ότι  καλοπροαίρετα τα λέτε όλα αλλά νομίζω ότι  αν βάλουμε 

και επιτροπές ή άλλα… κριτήρια,  ποια άλλα κριτήρια… πείτε μου 

συγκεκριμένα. Ευχαριστώ πολύ.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω ότι  το θέμα ολοκληρώθηκε,  συνάδελφοι και θα το βάλω σε 

ψηφοφορία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) στο 7463… πως ακριβώς το δίνει  ο νόμος.   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) ε ισήγηση… το λέει  εδώ. Πριν το 

διάβασα… παράγραφος 3…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν λέει  μέσα…  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Έχει δικαίωμα…  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Γαλάνη, σας είπα και για την ΔΕΗ…  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Θα σας το πω…  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μέχρι τέλος Νοέμβρης πρέπει  να…  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Έστειλα… στην προϊστάμενη για αυτό που είπες…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) θέλω να ρωτήσω κάτι.  Αν είναι δυνατόν να 

μπει χρόνος.  Δηλαδή, για ένα χρόνο να ισχύει… και μετά να 

ξανακάνουμε… γιατί  υπάρχει…  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για ένα χρόνο…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για ένα χρόνο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για ένα χρόνο και επανεξέταση. Βεβαίως…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) αύριο μπορεί να…  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  μπαίνει  σε ψηφοφορία το θέμα. Ναι,  ναι… ναι.   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Θέλω να τον χρόνο να το κρατήσω…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα χρόνο. Θα συμπεριλαμβάνεται και αυτό.  Ότι είναι  για ένα χρόνο. 

Ναι,  ναι,  ναι .  Κύριε Καρύδα.  

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Ναι αλλά ένα λεπτάκι.  Είναι  άδικο ένα παιδ ί  άμα γίνει  26 η οικογένεια 

να χάσει το δικαίωμα… το ξέρω αλλά είναι άδικο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γιαννακίδη,  ναι.  Ναι.  Ναι.  Και… ομόφωνα, 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     
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(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 647/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το δωδέκατο το συζητήσαμε… πάμε στο 13 ο ,  συνάδελφοι,  που είναι η 

σύνδεση… για την προσωρινή και οριστική παραλαβή των έργων, Α 

και Β. να μην διαβάζω ξεχωριστά ,  το ένα είναι… του Δημοτικού 

σχολείου δήμου Σερρών με την υλοποίηση δράσεως εξοικονόμησης 

ενέργειας.  Το δεύτερο είναι… Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας,  

εξοικονόμηση ενέργειας στο 20 ο  Δημοτικό σχολείο.   

 

Θέμα 13ο :  

Σύσταση Επιτροπών για την προσωρινή και οριστική παραλαβή 

των έργων  

Α) Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης 5ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου 

Σερρών με την υλοποίηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας και 

την εγκατάσταση συστήματος αβαθούς  γεωθερμίας   (υποέργο 4) 

και  

Β) Πρότυπο επιδεικτικό έργο εφαρμογών ανανεώσιμ ων πηγών 

ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στο 20ο Δημοτικό Σχολειό 

Σερρών (υποέργο 4)  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  εδώ για μεν το Α, μετά από κλήρωση φυσικά,  της επιτροπής,  

τα τακτικά μέλη που επελέγησαν είναι η κυρία Κοκκιν ίδου και η κυρία 

Δούμπα με αναπληρωματικά τον κύριο Λεμονή και τον κύριο…  
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 Για δε το Β είναι  ως τακτικά μέλη ο κύριος Καραμπατζάκης 

Θεόδωρος και  ο κύριος… Μιχαήλ και αναπληρωματικά ο κύριος… 

Νικόλαος και ο κύριος… Αθανάσιος.  Ομόφωνα ναι;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Σύσταση Επιτροπών για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του 

έργου: Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης 5ου Δημοτικού Σχολείου 

Δήμου Σερρών με την υλοποίηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας 

και την εγκατάσταση συστήματος αβαθούς  

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: 649/2015)  

…………………  

 

Σύσταση Επιτροπών για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του 

έργου: Πρότυπο επιδεικτικό  έργο εφαρμογών ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στο 20ο Δημοτικό Σχολειό 

Σερρών (υποέργο 4)  

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: 650/2015)  
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…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

14ο .  Αντικατάσταση μελών του διοικητικού συμβουλίου του ΟΠΑΚΠΑ 

και ορισμός αντιπροέδρου.  

ΘΕΜΑ 14ο  :  

Αντικατάσταση μελών Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. και ορισμός 

αντιπροέδρου  

Εισηγητής: Ο Αντ ιδήμαρχος Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η αντικατάσταση μελών αφορά,  στην θέση,  την θέση του 

παραιτηθέντος και πλέον εν ενεργεία βουλευτού της Ένωσης 

Κεντρώων, κυρίου Μεγαλομύστακα Αναστασίου.  Στην θέση αυτού 

μπαίνει  ο κύριος Γάτσιος Ιωάννης.   

 Στην θέση του παραιτηθέντος μέλους του ΟΠΑΚΠΑ, Θαλάσση 

Αναστασίας αναλαμβάνει η κυρία Σαρατσίδου Ευπραξία.   

Ορίζεται δε ως αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του 

ΟΠΑΚΠΑ το εν  ενεργεία μέλος του οργανισμού, ο κύριος  

Τσαλίγκογλου Δημήτριος.  Ομόφωνα ναι;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Αντικατάσταση μέλους του ΔΣ του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. και ορισμός 

Αντιπροέδρου  

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: 651/2015)  

…………………  

 

ΕΓΙΝΕ ΜΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ -ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 652/2015  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο 15 ο .  Έγκριση υπ’ αριθμόν 112/2015 απόφαση του ΔΣ της  

ΚΕΔΗΣ περί έγκριση απολογισμού εσόδων -  εξόδων έτους 2014.  

 

ΘΕΜΑ 15ο  :  

Έγκριση της  υπ' αριθμόν 112/2015 απόφασης Δ.Σ. της ΚΕΔΗΣ 

περί έγκρισης απολογισμού εσόδων/εξόδων έτους 2014  

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ κ. Ραμπότας Ε.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Ραμπότα, ο λόγος σε σας.   

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Σύντομα,  κύριε  πρόεδρε… και  τα λοιπά. Είναι μια εικόνα των εσόδων -  

εξόδων… απολογισμός για την χρήση 2014. Αποτυπώνει την όλη 

κατάσταση με βάση τις  δράσεις που εκτελεί  η επιχείρηση και είναι 

επακριβώς… τα προγράμματα… υπόλοιπο είναι θετικό… θετική 

απόφαση.  
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 Σε συνέχεια αυτών όλων των πραγμάτων… ότι ο ισολογισμός και 

η έκθεση των ορκωτών λογιστών θα αποτυπώσουν την… κατάσταση 

της επιχείρησης στο αμέσως χρονικό διάστημα… σε αυτό το κομμάτι 

ότι  τις  επόμενες μέρες θα έρθει  και η έκθεση ορκωτών λογιστών για  

τον ισολογισμό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αν υπάρχουν ερωτήσεις.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) αυτό αφορά το 14…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι,  συνάδελφοι;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 653/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

16ο .  Έγκριση υπ’ αριθμόν 141/2015 απόφασης του ΔΣ του νομικού 

προσώπου του δήμου Σερρών με την επωνυμία,  ΟΠΑΚΠΑ δεν το 

διαβάζω ξεχωριστά, με θέμα, έγκριση προϋπολογισμού ΟΠΑΚΠΑ, και  

στο… έτσι θα το λέμε,  έγκριση προϋπολογισμού κληροδοτημάτων 

Κωνσταντίνου Τσιάγκα και Αφροδίτης Σιώρρα, έτους 2016.   
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ΘΕΜΑ 16ο  :  

Έγκριση της αριθ.   141Α/2015 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ του 

Δήμου Σερρών με την Επωνυμία Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής 

Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού Δή μου Σερρών με θέμα: 

Έγκριση προϋπολογισμού κληροδοτημάτων Κωνσταντίνου Τσιάγκα 

και Αφροδίτης Σιόλα έτους 2016.  

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ΟΠΑΚΠα κ. Χατζημαργαρίτης 

Μ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο λόγος σε σας.  Έχετε να πείτε κάτι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μηδενική. Να σας μηδέν… μηδέν…  

 

(Διάλογοι)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι… οι οποίοι  γίνονται για κληροδοτήματα τα οποία δεν έχουν 

έσοδα ούτε έξοδα. Είναι δυο… τα οποία ο ΟΠΑΚΠΑ επί της Βασιλέως 

Βασιλείου,  τα παλιά ξενοδοχεία Κωνσταντινούπολις και… στα οποία 

είμαστε συνιδιοκτήτες με άλλους Σερραίους  συνδημότες μας… το 

ένα… το άλλο το 1/3.  Δεν υπάρχει ούτε έσοδο,  ούτε έξοδο.  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;  Για να το…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Αλλά πρώτα να κάνω μια ενημέρωση… εμείς απευθυνθήκαμε στην… 

για τον εξωτερικό χώρο, ο οποίος μπορεί να παρουσιάζει  φθορά  και 

μάλιστα με απόφαση… κρίνονται… οι προσόψεις αυτές διατηρητέες… 

δηλαδή, παρέμβαση που… κάποιος ιδιοκτήτης,  ένας από αυτούς 

είμαστε κι  εμείς ,  θα πρέπει να λάβει της έγκρισης της… Αλλά… 

πρέπει πρώτα η επιτροπή αυτή… να μας πει  τι  παρεμβάσεις μπορούμε 

να κάνουμε και ποιες… σε αυτή την…  

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: 654/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο επόμενο. 17ο .  Έγκριση τροποποίησης προγράμματος 

τουριστικής προβολής του δήμου Σερρών έτους 2015 και έγκριση 

συμμετοχής του δήμου στην 1 η… στην Βαρσοβία της Πολωνίας στις  11 

έως 13/12/2015,  με εισηγητή τον αντιδήμαρχος κύριο Γρηγοριάδη.   

 

ΘΕΜΑ 17ο  :  

Έγκριση τροποποίησης προγράμματος τουριστικής προβολής του 

Δήμου Σερρών έτους 2015 και έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην 

1η CRECKA PANORAMA της Βαρσοβία της Πολωνίας στις 

11/13/12/2015 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  
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Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) να θέλει  να ρωτήσει κάποιος.  Απλώς, είναι 

μια αποκλειστική έκθεση για την Ελλάδα και την Κύπρο. Δεν την 

είχαμε προβλέψει για αυτό φέραμε τροποποίηση προγράμματος,  διότι  

τότε δεν ήξερε κανείς  ότι  θα οργανωθεί αυτή η έκθεση.  

 Την ίδια τροποποίηση έκανε και η Δυτική Μακεδονία  για να 

συμμετάσχει με δ ικό της περίπτερο. Εμείς θα συμμετέχουμε στο 

περίπτερο της Κεντρικής Μακεδονίας χωρίς κανένας κόστος,  με δικό 

μας προωθητικό υλικό.  Για αυτό,  λοιπόν,  καλούμαστε,  ναι,  εντάξει ,  να 

ψηφίσουμε αυτά που διαβάσαμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 655/2015)  

…………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο 18 ο .  Έγκριση συμμετοχής του δήμου Σερρών, Α. Στις  

εκθέσεις τουρισμού, 31 η  Φιλοξένια στις  12 -  15/11/15 και… 2015 στις  

4 έως 6/12/15 και Β. Στο δίκτυο γεύσεων Ελλήνων εκλεκτών.  

 

ΘΕΜΑ 18ο  :  

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών  
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Α) Στις εκθέσεις Τουρισμού 31η FILOXENIA στις 12 -15/11/2015  

και  GREEK TOURISM EXPO 2015 στις  4-6/12/2015 και   

Β) Στο Δίκτυο Γεύσεων Ελλήνων Εκλεκτών  

               Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γρηγοριάδη,  δυο λόγια.   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Αυτές τ ις  εκθέσεις  τις  είχαμε προβλέψει στο πρόγραμμα μας…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε… ή δεν θέλετε;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να προχωρήσουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Ομόφωνα ναι.   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Διαβάζουμε τις  εισηγήσεις.   

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών :  Στις εκθέσεις Τουρισμού 

31η FILOXENIA στις 12-15/11/2015 και GREEK TOURISM EXPO 

2015 στις 4 -6/12/2015 

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 656/2015)  

…………………  
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Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών :  Στο Δίκτυο Γεύσεων 

Ελλήνων Εκλεκτών  

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: 657/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

19ο .  Βεβαίωση δαπάνης καθαρισμού ακάλυπτων χώρων δημοτών.  

 

ΘΕΜΑ 19ο  :  

Βεβαίωση δαπάνης καθαρισμού ακάλυπτων χώρων δημοτών  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Ομόφωνα ναι ;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εδώ θέλω να ρωτήσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ υπάρχει ερώτηση. Παρακαλώ, στον κύριο Γκότση.  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είναι η πρώτη περίπτωση πολίτη ιδ ιοκτήτη στον οποίο επιβάλλουμε 

και πρόστιμο και του καθαρίζουμε το οικόπεδο και τον χρε ώνουμε;… 
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ερώτηση είναι,  τι  είδους βλάστηση είχε αυτός  ο κύριος Κιοσσές  στο 

οικόπεδο του που ήταν τόσο ενοχλητική; Δηλαδή, υπάρχουν κι  αλλού 

πάρα πολλές… με φίδια και τα λοιπά και τα λοιπά.  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Σε μένα τουλάχιστον… για πρώτη φορά όσο είμαι εγώ… όμως, η 

διαδικασία είναι η εξής.  Υπάρχει  κάποιος πολίτης που κατα γγέλλει για  

κάποιο οικόπεδο… είναι η διαδικασία.  Ο κύριος Σαμαράς,  ο οποίος 

είναι υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας,  παίρνει  τα στοιχεία.  

Τηλέφωνα και λοιπά. Τον ειδοποιεί .  Την περιμένει .  Μια βδομάδα, 

δέκα μέρες.  Ξανά πάει τον βρίσκει και του λέει ,  εάν δεν το  κόψεις,  

λοιπόν… χόρτο,  ή αν δεν καθαρίσεις  μπάζα ή οτιδήποτε έχει  το 

οικόπεδο σου, θα υπάρχουν και ποινικές ευθύνες.  Διότι  μπορεί να 

πάει,  ας πούμε,  και  στον εισαγγελέα.  

 Μετά από παροτρύνσεις πολλές που γίνονται πάρα πολλοί,  όσο 

είμαι,  δηλαδή, όσο έχω εγώ και γνωρίζω, όλοι από αυτούς που… 

καταγγελίες συμμορφώνονται και στο χωριό μου, δηλαδή, στην Κάτω 

Γκαμήλα… που κάναμε εκεί ,  όλα τα κόψανε.  Συμμορφώθηκαν.  

 Αυτός δεν συμμορφώθηκε.  Πήγαμε… τα καθαρίσαμε μέσα, του 

επιβλήθηκε πρόστιμο.  Αυτό.  Απλά πράγματα.  Στην Γκαμήλα έγινε 

καταγγελία στο χωριό μου και μετά από συνεννόηση και λοιπά και 

λοιπά, πήγανε και τα κόψανε,  καθαρίσαμε όλα τα πάντα και πάει  μετά 

και ελέγχει  ο κύριος Σαμαράς αν αυτό έγινε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωράμε.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Θέλω τον λόγο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Παρακαλώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριοι συνάδελφοι,  το μοντέλο καταγγελίας δεν είναι για μένα 

διοικητικά ορθό.  Υπάρχουν πρόεδροι στους οικισμούς,  υπάρχει  Τοπικό 

Συμβούλιο εδώ, και θεωρώ ότι  αυτοί θα πρέπει να εποπτεύουν.   

 Τώρα ότι  ο  καταγγέλλων είπε το χόρτο είν αι μέχρι το γόνατο,  

είναι στο ύψος μου, έχει  καλάμια,  έχει  φίδια,  εδώ θα χάσει η μάνα το 

παιδί  και το παιδί  την μάνα. Δηλαδή, θα πέσουμε ανάμεσα σε 

αντιπαλότητες στις  τοπικές κοινωνίες ,  είναι πολύ έντονες,  και  θεωρώ 

ότι  εδώ υπάρχει  και ένα τεράστιο,  μπήκαμ ε σε πολλές  ιδιοκτησίες  και 

καθαρίσαμε.  Ο κύριος Δούκας έφυγε.   

 Πως μπήκαν; Πως ξεχωρίζουμε το ότι  εδώ μπαίνω, ας πούμε,  

στο… μπαίνω στους Επαταμήλους και μιλώ επί συγκεκριμένου, και 

καθαρίζω και  αλλού του επιβάλλουμε και 400 ευρώ, δεν  τον ξέρω τον 

κύριο,  και 400 τα φορτηγά μας και ο  φορτωτής… και  ότι  άλλο έγινε.  

Δηλαδή, εδώ τι  του βάλαμε… γιατί  κουρέψαμε, βάλαμε τον εργολάβο 

να κουρέψει ή βγήκε,  ας πούμε… μπάζα;  

 Εν πάση περιπτώσει,  εμείς  θα ψηφίσουμε ναι.  Αλλά κάνω 

κάποιες επισημάνσεις,  ανοίγουμε τον ασ κό του Αιόλου και βεβαίως 

δεν θα ξαναπάει κανένα μηχάνημα του δήμου, να το συμφωνήσουμε 

εδώ σταράτα, και δεν θα είναι κανένας φιλότιμος να πάει σε κανέναν 

ιδιώτη, για να ξεκαθαρίζουμε αυτή την συζήτηση,  ούτε θα είναι 

εργασιομανής,  να  πάει να καθαρίζει  κάνα  οικόπεδο έτσι,  με τα 

μηχανήματα του δήμου. Να είμαστε καθαροί.   

 Γιατί  θα κάνουμε και εμείς  καταγγελίες μετά,  κύριε  Γκότση. Όχι,  

αν εννοείς  να κάνετε,  το κρατάω. Αν εννοείς  να πάμε μαζί, 
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συναινετικά για να βγάλουμε μια λύση, και αυτό το κρατάω. Για αυτό 

περιμένω την απάντηση σου.  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Σε μένα γιατί  το λέτε αυτό;  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι,  γιατί  εσύ μιλάς.   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι,  εγώ να σας απαντήσω.  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Παρακαλώ.  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αυτή είναι η νομοθεσία,  έτσι προβλέπεται,  αυτά είναι τα βήματα, αυτά 

είναι τα βήματα που πρέπει να κάνουμε και πρέπει,  εν πάση 

περιπτώσει… να υπάρχει μια συνεννόηση…  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Γιατί  δεν  πας να καθαρίσεις  τα καλάμια στην γωνία,  εδώ, στον παλιό 

περιφερειακό; Που εκεί…  

 

(Διάλογοι)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Σε μένα δεν κάνουν καταγγελίες .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Στον κύριο Σαμαρά;  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Στην Πολιτική Προστασία κάνουν.   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ο κύριος Σαμαράς,  δηλαδή.  
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Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι.  Σε μένα δεν το λένε αυτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  νομίζω ότι  το θέμα έκλεισε…  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Λοιπόν,  εγώ θέλω να πω ότι  πρέπει  να γίνει ,  όπως το ε ίπατε,  μια αρχή 

για να μπορεί ο πολίτης,  ας πούμε,  να συνηθίσει  ότι  αυτό το Δημοτικό  

Συμβούλιο βάζει  και πρόστιμα και ότι  πρέπει,  ας πούμε,  να έχουμε 

τους χώρους καθαρούς.  Εγώ το επικροτώ αυτό που λέτε.  Πρέπει  να 

γίνει  αρχή. Αλλά…   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι… κυρίες και κύριοι  σύμβουλοι,  πολύ σωστά έπραξε ο υπάλληλος.  

Έκανε την δουλειά του σύμφωνα με τον νόμο. Έχουμε πολλές 

καταγγελίες από πολίτες οι  οποίοι  έρχονται και μας λένε,  γιατί  δεν  

καθαρίζετε εκείνο το οικόπεδο και τα λοιπά; Και  τους λ έμε ότι  σε 

ιδιοκτησία δεν  μπορεί να μπει μέσα ο δήμος αλλά υπάρχει μια 

διαδικασία που ακολουθεί.  Τον προειδοποιούμε.  Αν δεν  

συμμορφωθεί…  

 

(Διάλογοι)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τον προειδοποιούμε.   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ο υπάλληλος.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Προειδοποιεί  τον πολίτη.  Αν δεν συμμορ φωθεί πάμε,  καθαρίζουμε τον 

χώρο και επιβάλλουμε το πρόστιμο.  Αυτή είναι η διαδικασία.  Πολύ 
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σωστά γίνεται,  πολύ σωστά… δουλειά του ο υπάλληλος.  Όσοι έχει  

περιστατικά τα οποία δεν συνάδουν με τον νόμο… καταγγείλετε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι το θέμα;  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να κάνω μια πρόταση… ψηφίσουμε,  κύριε πρόεδρε.  Στα μηνύματα 

εφόσον οι  σταθμοί είναι λιγότεροι,  οι  τηλεοπτικοί,  προτείνω να 

ετοιμαστεί  ένα μήνυμα και για αυτό το θέμα. Γιατί  απασχολεί το 

καλοκαίρι για φωτιές,  για φίδια.  Ας ετοιμαστεί  ένα μήνυμα,  

καθαρίζουμε,  προστατεύουμε την ιδιοκτησίας μας και να τα πάρουμε 

πάλι τα χρήματα αλλά να έχει  και αυτό το περιεχόμενο. Και να 

βάλουμε και την υπηρεσία η οποία υποδέχεται τα τηλέφωνα. Τα 

τηλέφωνα, να μην πω καταγγελιών,  δεν μου αρέσει η έκφραση. Εννοώ 

αυτών που θέλουν να υπάρξει…  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι,  γιατί  να μην το κάνουμε οργανωμένα, ως υπηρεσία; Ας γίνει  ένα 

μήνυμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Υπάρχουν,  όμως,  και πολλά κλειστά οικόπεδα τα οποία και ο δήμος 

πρέπει να καθαρίσει .  Δημοτικά. Κ αι με πολλά, με πολλά φίδια.   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Είναι υποχρέωση.  

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: 658/2015)  

…………………  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό θέμα. Αναμορφώσεις… εγκεκριμένου προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2015 από την Οικονομική Υπηρεσία του δήμου.   

 

ΘΕΜΑ 20ο  :  

Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού 

οικονομικού  

έτους 2015 από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν ερωτήσεις;   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) συνάδελφοι.   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μια ερώτηση θέλω να κάνω.  Γιατί  εδώ,  δεν ξέρω, εσείς  πρέπει να 

είστε,  γιατί  εδώ βάζετε ΚΑΕ και δεν γράφ ετε μέσα σε μια παρένθεση 

τι  είναι το καθένα; Που να τρέχουμε τώρα εμείς  στον προϋπολογισμό 

να ψάχνουμε αυτά τα νούμερα σε τι  αντιστοιχούν.  Αυτός που 

συντάσσει,  ο κύριος… τι  λέει;   
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Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Λέει,  δηλαδή, ότι… στην μια την συγκεκριμένη, που έγινε εκ 

παραδρομής το καλοκαίρι… από το ΚΑΕ 151502… 15.000 ευρώ.  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αυτό… αλλά δεν το λέει  παντού. Εδώ, τον πίνακα. Αν θα γράφει το 1  

είναι αυτό,  το 2 ε ίναι αυτό.  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Υποχρεούται εκ του νόμου να τα κάνει .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μέσα σε μια παρένθεση, να ξέρουμε τι  κάνει  και γιατί  κάνει .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Λέει…  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όπως επίσης λέει ,  ας πούμε…   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Σε ποια από όλες;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Στην δεύτερη εισήγηση. Ότι πάει… ΚΑΕ εξόδων και τα λοιπά, να μην 

διαβάζω το νούμερο… δεν μας λέει .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Τι εννοείτε;  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) απόφαση.  Δεν… για ποια δουλειά κάνουμε 

την αναμόρφωση.  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Λέει,  αυτά τα δυο ποσά… των δικαστικών εξόδων.  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Όλα τα άλλα, δηλαδή, για να…  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Η προμήθεια ηλεκτρονικών υπο λογιστών,  δηλαδή, και η ασφάλιση 

τροχαίου υλικού, μας περίσσεψαν αυτά τα χρήματα, τα βάζουμε για 

δικαστική έξοδα. Όλα μαζί.   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όλες οι  αποφάσεις,  δηλαδή,  τα χρήματα τα πάμε εκεί  για  να 

ενισχύσουμε τον κωδικό…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 15,  μην μας βγει  καμία…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) να τα γράψει σε ένα αυτό,  να τελειώνουμε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) ο κύριος Χρυσανθίδης,  πάντα σε 

συνεργασία…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εν πάση περιπτώσει,  δεν είναι όλοι στην Οικονο μική Επιτροπή. Για να 

καταλαβαινόμαστε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Συνεργαζόμαστε.  Δεν υπάρχει…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2015 για ενίσχυση κωδικών εξόδων (τροποποίηση  εν μέρει της αρ.  

373/2015 ΑΔΣ)  
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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: 659/2015)  

…………………  

 

Ομοίως για ενίσχυση ΚΑΕ εξόδου  

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: 660/2015)  

…………………  

 

Ομοίως για ενίσχυση ΚΑΕ εξόδου για πληρωμή δικαστικών 

αποφάσεων  

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: 660Α /2015) 

…………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

21ο .  Έγκριση έκθεσης εσόδων -  εξόδων… 15 για τον… υλοποί ησης 

εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους  2015.   

 

ΘΕΜΑ 21ο  :  

Έγκριση έκθεσης εσόδων -εξόδων Γ΄  τριμήνου 2015 για τον  

 έλεγχο υλοποίησης -εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2015  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αν υπάρχουν ερωτήσεις…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) να πω κύριε  πρόεδρε ότι… στην 

Οικονομική πράγματι,  δεν ξέρω,  δεν είναι τηλέφωνο…  

 

(Διάλογοι)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Θέλω να πω, κύριε πρόεδρε,  θέλω να πω, κύριε πρόεδρε,  κυρίες και 

κύριοι  συνάδελφοι…  

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν θέλουν να μιλήσεις.  Κλείστ’ το.  Κλείσ’  το το θέμα. Δεν το 

κατάλαβες;  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Θέλω να πω λίγα λόγια… είναι σημαντικό το θέμα. Μπορεί να είναι… 

και να βγαίνουν αυτές οι  εικόνες… αλλά αυτή, τ ι  θέλουμε εμείς ,  ποιο 

είναι το ρεζουμέ.  Ότι δυσκολευόμαστε,  κύριε  πρόεδρε,  πλέον… μέχρι  

αρχές του 15,  γιατί  τα πράγματα ήταν πολύ καλύτερα. Δηλαδή,  

είχαμε… τα έχουμε πει  επανειλημμένως στο Δημοτικό Συμβούλιο,  και 

τα χρέη του δήμου είχανε πληρωθεί τα περισσότερα. Δεν θέλω να λέω, 

να κουράζω… στον ισολογισμό αργότερ α. Και  έσοδα… πήγαιναν 

σχετικά καλά και οι  δαπάνες… τρομερά… δηλαδή… κατάσταση, καλή, 

νοικοκυρεμένη.  

Με αυτά, όμως, που συνέβησαν το 15,  δηλαδή,  πρώτον… τα 

χρήματα από το… όχι χρήματα για να μας κάνει  χάρη η Πολιτεία να 

μας τα δώσει,  κύριε πρόεδρε.  Οι θεσ μοθετημένοι πόροι της  

αυτοδιοίκησης… ο νόμος 3852 του 10.  Τα χρήματα που πρέπει να μας 

δίνουν κάθε χρόνο από τους φόρους των πολιτών. Όχι χρήματα του 

κράτους.  Των πολιτών για την αυτοδιοίκηση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το ίδιο είναι.   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ούτε αυτά έρχονται πλέον,  όπως… ΣΑΤΑ, ούτε το,  το 30% της ΣΑΤΑ 

ήρθε.  Οι παρακρατηθέντες πόροι,  συνάδελφοι,  ήταν μηδέν ευρώ. 

1.300.000 ήταν να πάρουμε,  ήτανε μηδέν μέχρι τώρα…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) πιο μπροστά.  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν πειράζει… αυτή είναι η αλήθεια… να  την λέμε.  Και έφτασε σε ένα 

σημείο η Οικονομική Επιτροπή, κύριε πρόεδρε,  να δυσκολεύεται,  και 
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στο λογιστήριο,  να συντάξει  και  τον προϋπολογισμό του 16.  Και… 

δυσκολευόμαστε.  Συζητάμε μαζί και κατ’ ιδίαν.   

 Η στοχοθεσία δείχνει  ότι  στο σύνολο… των εσόδων έχ ουμε… 

απόκλιση, αν θυμάμαι καλά… κάπου στο 3%. Στο σύνολο, όλα τα 

έξοδα. Και στις  δαπάνες έχουμε… πάρα πολύ μειωμένη και κοιτάμε 

να… που θα τα βρούμε.  Κοιτάμε να είμαστε όσο πιο σφιχτοί για να 

μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα.  

 Και συγχρόνως, επειδή θέλω να ξ έρετε… δεν μπορεί κανείς  να 

μας πει  τίποτα και  το λέω αυτό γιατί  υπάρχει  το Παρατηρητήριο από 

την μια,  η κυβέρνηση θέλει  να το καταργήσει… νομοσχέδιο από τον 

κύριος Βούτση για κατάργηση του Παρατηρητήριου.  Τώρα ο κύριος 

Κουρουπλής λέει  επίσης ότι  δεν λειτο υργεί  καλά το Παρατηρητήριο.  

Δεν ξέρω τι  θα γίνει  σε… επίπεδο,  εμείς  δεν ψηφίζουμε τους νόμους.   

Σε κάθε περίπτωση,  όμως, κάναμε μια αναμόρφωση με 

απομείωση κωδικών. Εκεί ,  δηλαδή, που βλέπουμε ότι  δεν θα 

αξιοποιήσουμε αυτούς τους κωδικούς μέχρι τέλους της χρονιάς 

κάνουμε μια απομείωση για να μην μπορεί κανείς… να μας πει  ότι ,  

ξέρεις ,  έπεσες έξω στους στόχους ή… τα λεφτά από τους 

παρακρατηθέντες.   

Δηλαδή, μειώνουμε τους κωδικούς των δαπανών, εσόδων και 

δαπανών αντίστοιχα,  γιατί  δεν μπορούμε με σιγουριά ο κύρ ιος 

δήμαρχος και εμείς  στην Οικονομική Επιτροπή και  όλοι μας να 

ξέρουμε αν τελικά τα χρήματα από τους παρακρατηθέντες θα ρθουν ή 

όχι .  Είναι ένα σεβαστό ποσό το οποίο ναι μεν η Πολιτεία λέει  να το 

βάλεις από την άλλη, όμως, δεν το δίνει  μέχρι τώρα που μιλάμ ε.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ωραία,  ναι,  αλλά πρέπει να σας εξηγήσω γιατί  κάνουμε την 

αναμόρφωση. Επομένως, κύριε πρόεδρε,  ζητάω από τους συνάδελφους 

και να εγκρίνουν την στοχοθεσία,  έτσι όπως την εισηγείται η 

Οικονομική Επιτροπή, ομόφωνα, αλλά συγχρόνως να κάνουν δεκτή και 

την αναμόρφωση… εξήγησα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις αν υπάρχουν,  συνάδελφοι.  Τοποθετήσεις.  Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 661/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  πάμε στο 22 ο .  Έγκριση διαγραφής επαγγελματιών πωλητών 

λαϊκών αγορών.  

 

ΘΕΜΑ 22ο  :   

Έγκριση διαγραφής επαγγελματικών πωλητών λαϊκών αγ ορών  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Είναι,  όπως γράφει  η εισήγηση,  τρεις ,  συγγνώμη, δυο πωλητές λαϊκών 

αγορών οι  οποίοι…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έχουν καταθέσει τ ις  άδειες του.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κατέθεσαν τις  άδειες του.  Ομόφωνα ναι.   

Εγκρίνεται βάσει  του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 662/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

23ο .  Έγκριση διενέργειας παροχής υπηρεσιών… υποστήριξης του 

ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του δήμου Σερρών.  

 

ΘΕΜΑ 23ο  :  

Έγκριση διενέργειας παροχής υπηρεσιών Μηχανογραφικής 

υποστήριξης του ολοκληρωμένου πληροφορια κού συστήματος του 

Δήμου Σερρών  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ, πριν δώσω τον λόγο στον κύριο αντιδήμαρχο, εκ παραδρομής η 

εισηγήτρια έγραψε στην εισήγηση, αν δείτε στην δεύτερη σελίδα,  το 
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ποσό 16.000, είχε  γράψει μάλλον στην εισήγηση την οποία έχετε… 

δεύτερη σελίδα,  16.070.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν… δεν είναι λάθος.  Την ρώτησα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  μισό λεπτάκι,  κύριε  Γαλάνη. Αφήστε με να ενημερώσω τους 

συνάδελφους δ ιότι  οι   συνάδελφοι στην δεύτερη σελίδα της  εισήγησης 

έχουν το ποσό των 16.070 ευρώ, έτσι δεν είναι;  

 Αλλάζουμε την εισήγηση διότι  εδώ αναγράφεται το ποσό αυτό.  

Έκανε λάθος στην καταγραφή. Το ποσό αυτό είναι 16.605. 16.605 

ευρώ, συνάδελφοι.  Διορθώστε το.   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ένα λεπτό,  ένα λεπτό.  Επειδή μίλησα με την…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτό,  κύριε Γαλάνη… να ολοκληρώσω.  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Μα δεν είναι λάθος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι λάθος,  κύριοι ,  η ανάληψη δαπάνης.  Γιατί  δεν περιμένετε;  Γιατί  

βιάζεστε;   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Γιατί  μίλησα με την εισηγήτρια.  Για αυτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μιλήσατε με την εισηγήτρια αλλά εγώ μίλησα μισή ώρα με την 

εισηγήτρια.  Λοιπόν,  η ανάληψη δαπάνης ήταν με το ποσό των 16.070 

ευρώ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Η αναμόρφωση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με την αναμόρφωση, ακριβώς.  Και επειδή έπρεπε να προστεθεί  ποσό,  

νέα προσθήκη, έτσι,  την οποία δεν έχετε προφανώς, 535 ευρώ. Έτσι 

έρχεται ολοκληρωμένο το θέμα. Εντάξει;  Αυτή ήταν η επεξήγηση την 

οποία ήθελα να κάνω στο Σώμα.  Τώρα, πείτε  εσείς  τα υπόλοιπα. 

Ομόφωνα 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  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 663/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

24ο .  Έγκριση μετατροπής εισφοράς…  

 

ΘΕΜΑ 24ο  :  

Έγκριση μετατροπής εισφοράς χρήματος σε γη στην περιοχή 

Σφαγεία (ΠΕ15) και Σαράντα Μαρτύρων (ΠΕ16) στο ΟΠ 437 του 

Δήμου Σερρών  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Μυστακίδης Π .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ώπα, αποσύρθηκε αυτό.  Συγγνώμη. Το αποσύραμε,  ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ  

(ΠΡΑΚΤ. 1/24/2015 )  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο 25 ο ,  συνάδελφοι.  Έγκριση άδειας καθαίρεσης τμήματος 

τοιχίου σε κοινόχρηστη έκταση, πλατεία,  από ιδιώτη.  

 

ΘΕΜΑ 25ο  :  

Έγκριση άδειας καθαίρεσης τμήματος τοιχίου σε κοινόχρηστη  

έκταση (πλατεία) από ιδιώτη.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   
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(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 664/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

26ο .  Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων εργασιών των έργων,  Α.  

Βελτίωση κοινοτικών οδών τοπική κοινότητας Ορεινής.  Β…  

 

ΘΕΜΑ 26ο  :  

Έγκριση Α.Π. εργασιών των έργων:  

Α) Βελτίωση κοινοχρήστων οδών Τοπική Κοινότητα Ορεινής  

Β) Τσιμεντοστρώσεις συντηρήσεις ασφαλτοστρώσεων δρόμων έτους 

2014 ΔΕ Λευκώνα  

Γ)  Τσιμεντοστρώσεις συντηρήσεις ασφαλτοστρώσεων δρόμων 

έτους 2014 ΔΕ Μητρουσίου  

Δ) Αναβάθμιση υποδομών Αυτοκινητοδρομίου και Πάρκου 

Κυκλοφοριακής Αγωγής Δήμου Σερρών  

Ε) Ασφαλτοστρώσεις ΔΕ Σερρών έτους 2015  

Στ) Αναβάθμιση πεζοδρομίων σε κεντρικές οδ ούς της  πόλης των 

Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ, λίγη ησυχία.  Λίγη ησυχία.  Β…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν θέλουμε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το διαβάσαμε.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

26ο ,  ομόφωνα ναι.   

Έγκριση 2ου ΑΠΕ και ΠΚΤΜΝΕ του έργου Αναβάθμιση υποδομών  

Αυτοκινητοδρομίου και Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής Δήμου 

Σερρών  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 665/2015)  

…………………  

 

Ομοίως 1ου ΑΠΕ και ΠΚΤΜΝΕ του έργου Ασφαλτοστρώσεις ΔΕ 

Σερρών έτους 2015  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 666/2015)  

…………………  

 

Ομοίως 1ου ΑΠΕ του έργου Βελτιώσεις κοινοτικών οδών Τοπικής 

Κοινότητας Ορεινής  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

21η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  30ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 

165 

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 667/2015)  

…………………  

 

Ομοίως 1ου ΑΠΕ του έργου Τσιμεντοστρώσεις συντηρήσεις  

ασφαλτοστρώσεων δρόμων έτους 2014 ΔΕ Λευκώνα  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 9 6 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 668/2015)  

…………………  

 

Ομοίως 1ου ΑΠΕ του έργου  Τσιμεντοστρώσεις συντηρήσεις 

ασφαλτοστρώσεων δρόμων έτους 2014 ΔΕ Μητρουσίου  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται γι α την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 669/2015)  

…………………  
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Ομοίως του 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου Αναβάθμιση 

πεζοδρομίων  σε κεντρικές οδούς της πόλης των Σερρών  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 670/2015)  

…………………  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το 25;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πέρασε το 25.  27 ο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το 25ο ,  ναι ,  με τις  προϋποθέσεις που βάζει  η υπηρεσία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εννοείται.  Όπως ακριβώς είναι η εισήγηση. 27 ο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ένα λεπτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Το 25 ο ,  ναι .  Είναι  η έγκριση άδειας καθαίρεσης τμήματος τοιχίου σε 

κοινόχρηστη έκταση, πλατεία,  από ιδιώτη.  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) θέλω να κάνω.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Στο τέλος εδώ της εισήγησης υπάρχουν δυο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μικρόφωνο.  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δυο παράγραφοι οι  οποίες νομίζω η μια ακυρώνει την άλλη. Να τις  

διαβάσω;. .  καθαίρεση και πλήρης αποκατάσταση του τμήματος… που 

θα πρέπει να είναι έντεχνη και εκτελεσμένη από εξειδικευμένο 

προσωπικό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) κύριε Μυστακίδη ότι…  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ενώ παραπάνω λέει… στην σωστή θέση, ότι  δεν συμφωνούμε,  στην 

συνέχεια λέμε ότι  επιτρέπουμε και μάλιστα του λέει  πρέπει να βγάλει 

και άδεια.  Τελικά γιατί  επιτρέπουμε στον ιδιώτη να κάνει  αυτή την 

καθαίρεση που αφορά συγκεκριμένο κομμάτι του πάρκου;  Ποιον 

ωφελεί;  Διότι  το ερώτημα είναι  το εξής.  Συγγνώ μη, εγώ θα κάνω το 

ερώτημα. Ωφελεί τον δήμο ή τον ιδιώτη η παρέμβαση;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κατ’ αρχήν,  όπως το ε ίπατε,  κύριε Φωτιάδη, ένα κομμάτι… λοιπόν… 

μια φωτογραφία…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το μοιράσαμε… κύριε Γκότση.  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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(ομιλία εκτός μικροφώνου) λοιπόν,  εδώ υπάρχει αυτός ο τοίχος… από 

την διαμόρφωση της πλατείας  Καβάφη. Ξέρετε που είναι.  

Θεσσαλονίκης και  πίσω. Λοιπόν,  εδώ τώρα, αυτή είναι η υψομετρική 

διαφορά. Επειδή υπάρχει εδώ η πόρτα, θέλει  αυτό το κομματάκι εδώ. 

Αυτό το κομματάκι .  Αυτό.   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να μπαίνει  από κει ,  δηλαδή;  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να ανοίξει  την πόρτα. Αυτό το κομματάκι εδώ. Εδώ, εδώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και αυτό το φέρνουμε θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι να κάνουμε; Αφού ήταν… τι να κάνουμε;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εκεί  ήταν το όριο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αν είναι δυνατόν.   

 

(Διάλογοι)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Την μύτη, δηλαδή,  να κόψει;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο πολίτης είναι πολιτικός μηχανικός.  Δουλεύει στον δήμο… Ξάνθης… 

του Νίκου ο γιος.  Μπράβο.  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Παιδιά,  αν συμφωνείτε,  σας είπα…  
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(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπορούμε να συνεχ ίσουμε;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν ξέρω. Αυτό δεν είναι δημοτικό; Αυτό είναι δημοτικό.  Περνάει από 

το δημοτικό για να πάει μέσα;  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θα κάνει πόρτα, λέει .   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Στο οικόπεδο θα κάνει  πόρτα. Δεν καταλαβαίνω εγώ τώρα…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εγώ καταλαβαίνω…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί  να του δώσουμε πρόσβαση δια δημοτικού 

οικοπέδου για να κάνει  πόρτα. Δεν κατάλαβα. να μπορεί να βάλει…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) ε ίναι οικόπεδο του.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εντάξει,  και… άμα χτίσει ,  προσέξτε.  Ακού στε.  Αν χτίσει  αυτός,  

λοιπόν,  εγώ νομίζω ότι  άδικα το ζητάει… μηχανικοί,  θα πρέπει επειδή 

υπάρχει διαφορά… θα πρέπει από δω να ρθει .  Δηλαδή, πάλι η πόρτα…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Θα περνάει από το πάρκο για να πάει…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ :  

Για να βγαίνει  στο πάρκο. Έχει πρόσβαση εδώ, στο πάρκο. Σε δημόσιο 

χώρο. Δεν θα έχει  πρόσβαση;  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Δεν καταλαβαίνω εγώ…  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πως δεν καταλαβαίνεις;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν καταλαβαίνω γιατί  πρέπει να έχει  πρόσβαση απευθείας από το 

οικόπεδο του στο πάρκο;  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ποιο πάρκο;  Να βγει  έξω…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να βγει  έξω λες.  Να βγει  έξω λες.  Και σου λέω, να βγει  έξω μέσα από 

το πάρκο; Άλλο το ένα,  άλλο το άλλο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) να κάνει  είσοδο…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Άλλο να εξυπηρετείται από την… του πάρκου και αν  είναι α υτό… 

όλοι.  Και άλλο είναι,  είναι ξεκάθαρο αυτό που λέω  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Με τα πόδια ή…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι,  πόδια,  πόδια.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εκεί  καταλήγει η πλατεία.  Έχει… στύλους,  κύριοι  συνάδελφοι.   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τι τον ενοχλεί  με τα πόδια,  δηλαδή, άμα έχει  γωνία…  

Κος ΚΑΛΩΤΑ:  

Ποια είναι η εισήγηση της υπηρεσίας;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Η εισήγηση λέει  ναι.   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Αλλά με δυο διαφορετικά…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Με προϋποθέσεις.   

 

(Διάλογοι)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Λοιπόν,  θέλει  να κόψει…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Και γιατί;  Τι τον… συγγνώμη, τι  τον εξυπηρετεί;  Ποι α πόρτα;… 

σχέδιο… ίσα -  ίσα.  Ίσα -  ίσα.   

 

(Διάλογοι)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Η υπηρεσία… δεν ενοχλεί  αυτό το πράγμα. Αφού… η υπηρεσία,  σαν 

υπηρεσία…  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  το βάζω σε ψηφοφορία… όποιος θέλει  ναι,  όποιος θέλει  όχι… 

ναι,  όπως η εισήγηση. Ναι,  ναι,  ναι,  ναι.  Κυρία Καλώτα; Όχι.  Ναι.  Ο 

κύριος Καρύδας;  

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  συγγνώμη τώρα. Δεν κάνει  να παρεμβαίνουμε στην 

διαδικασία αλλά η εισήγηση είναι αρνητική.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Όχι,  δεν είναι αρνητική.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Αρνητική είναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λέει,  ναι  με προϋποθέσεις… ναι με προϋποθέσεις.  Όχι αρνητική.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εντάξει,  εγώ δεν κατάλαβα, παρών. Παρών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία Γεωργούλα. Όχι.  Παρακαλώ.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εμείς λέμε όχι  στην πρόσβαση του οικοπέδου… όχι.  Όπως το λέτε.  Όχι 

στην πρόσβαση του οικοπέδου…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κατεγράφη;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ο κύριος Γκότσης,  ναι η γραμματέας,  ναι και ο πρόεδρος.   

 

ΘΕΜΑ 25ο  :  

Έγκριση άδειας καθαίρεσης τμήματος τοιχίου σε κοινόχρηστη  

έκταση (πλατεία) από ιδιώτη.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Γκότσης Η.  

 

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: 664/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  πάμε… ψηφίσαμε την έγκριση…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στο 27 είμαστε τώρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων εργασιών των έργων. Πάμε στο 27.  

Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής  και οριστικής παραλαβής των 

έργων, Α… εργασίες… σχολείων και του… σχολείο του δήμου Σερρών 

και Β. Συντήρηση οδού Αγία Ελένη…  

 

ΘΕΜΑ 27ο  :  

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής των 

έργων:   

Α) Οικοδομικές εργασίες στο Μουσικό Σχολείο και στο Ειδικό 

Σχολείο  

 του Δήμου Σερρών  

Β) Συντήρηση οδού Αγίας Ελένης -Πεπονιά  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

21η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  30ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 

174 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 

έργου: Οικοδομικές εργασίες στο Μουσικό Σχολείο και στο Ειδικό 

Σχολείο του Δήμου Σερρών  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 671/2015)  

…………………  

 

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 

έργου:  

  Συντήρηση οδού Αγίας Ελένης -Πεπονιά  

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: 672/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και 28ο ,  συνάδελφοι.  Επέκταση -  συμπλήρωση δικτύου…  
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ΘΕΜΑ 28ο  :  

Επέκταση -συμπλήρωση δικτύου ΦΟΠ  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Έγκριση συμπληρωματικής επέκτασης δικτύου ΦΟΠ με τη 

τοποθέτηση ενός στύλου και ενός φωτιστικού σώματος στην οδό Δ. 

Μαράτη  

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: 673/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λήξη συνεδρίασης.  Καλό βράδυ να έχετε όλοι.   

 

ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

………………….  

…………  
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Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,  

λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και 

υπογράφηκε.  

 

 

630/2015:  Έγκριση τεχνικού προγράμματος Δήμου Σερρών 

έτους 2016  

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

631/2015:  Έγκριση δαπάνης για την μετάδοση μηνυμάτων 

κοινωνικού    χαρακτήρα (τεσσάρων 

τηλεοπτικών -τεσσάρων ραδιοφωνικών) των   υπηρεσιών 

του Δήμου μας  

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Γαλάνης Στ.  

 

632/2015:  Έγκριση διενέργειας υπηρεσιών ετήσιας 

συντήρησης και επισκευής   καυστήρων δημοτικών 

κτιρίων  

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Γαλάνης Στ.  

 

633/2015:  Έγκριση διενέργειας προμήθειας υλικών για την 

μόνωση και την    διοργάνωση του των κτιρίων της  

Χρυσοπηγής  

 

634/2015:  Έγκριση διενέργειας προμήθειας αλατιού για τις  

ανάγκες     αποχιονισμού οδικών δικτύων του 

Δήμου έτους 2015  
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        1966  5/11/2015 

 

635/2015:  Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσόξυλων για  

την θέρμανση    των χώρων του αμαξοστασίου    

 19660  5/11/2-15 

 

636/2015:  Έγκριση μελετών του έργου: Εργασίες κατασκευής 

υγρομόνωσης    κτηρίου Αυτοκινητοδρομίου 

Σερρών      20064  10/11/2015 

        

637/2015:  Έγκριση μελετών του έργου:  Εργασίες βελτίωσης 

υδρομόνωσης    κτηρίου Κ1 πρώην στρατοπέδου 

Παπαλουκά    

 

638/2015:  Έγκριση ανάθεσης πραγματογνωμοσύνης στο 

Τεχνικό     Επιμελητήριο Ελλάδος Κεντρικής 

Μακεδονίας για εφαρμογή    τίτλων ιδιοκτησίας  

προκειμένου να διαπιστωθεί πιθανή καταπάτηση   του  

υπ '  αριθμόν 391 δημοτικού αγροτεμαχίου αγροκτήματος  

  Λευκώνα  

 

639/2015:  Χορήγηση παράτασης προθεσμίας  περαίωσης 

εργασιών του έργου:   Επεμβάσεις  εξοικονόμησης 

ενέργειας σε δημοτικά κτίρια  

  (υποέργο 6)      19458  

3/11/2015 
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640/2015:  Χορήγηση παράτασης προθεσμίας  περαίωσης 

εργασιών του έργου:   Επέκταση δικτύου πεζόδρομων 

πόλης Σερρών έτους 2015  

        194648  

5/11/2015 

         

641/2015:  Έγκριση μετακίνηση εκτός έδρας του κ.  Δημάρχου και  του 

εντεταλμένου δημ.    Συμβούλου κ.  Καρπουχτσή από 1 έως 2 

Νοεμβρίου  2015 στην Αθήνα  

 

642/2015:  Ομοίως του Αντιδημάρχου κ.  Μυστακίδη Παύλου από 4 έως 

6 Νοεμβρίου   στην Αθήνα  

 

643/2015:  Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ.  

Δημάρχου από 30   Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου  

 

644/2015:  Ομοίως του Αντιδημάρχου κ.  Μυστακίδη Παύλου από 22 

έως 24 Σεπτεμβρίου   2015 

 

645/2015:  Ομοίως του Αντιδημάρχου κ.  Μυστακίδη Παύλου από 6 έως 

7 Οκτωβρίου  

 

646/2015:   Αναμόρφωση προϋπολογισμού Διεύθυνση 

Καθαριότητας χρήσης    2015 για τ ις  ανάγκες  

περιβαλλοντικής παρακολούθησης και   

 μεταφροντίδας του ανενεργού Χ.Υ.Τ.Α. και 
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αποκαταστημένου    ΧΑΔΑ Δήμου Σερρών.  

  20063  16/11/2015 

 

647/2015:  Έγκριση μείωσης δημοτικών τελών μέχρι 50% ή 

απαλλαγής για    άπορους,  άτομα με αναπηρίες και  

πολύτεχνους  

  κ. Δημάρχου και του Αντιδημάρχου κ.  Μυστακίδη 

Παύλου κατά το   μήνα Νοέμβριο  

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Γαλάνης Στ.  

 

648/2015:  Έγκριση υλοποίησης της παροχή ς υπηρεσιών 

υποστήριξης του    Δήμου Σερρών για την  

κατάρτιση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης   Αποβλήτων 

            19760  10/11/2015 

 

649/2015:  Σύσταση Επιτροπών για την προσωρινή και  οριστική 

παραλαβή του έργου:   Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης 5ου 

Δημοτικού Σχολείου Δήμου Σερρών με   την υλοποίηση δράσεων 

εξοικονόμησης ενέργειας και την εγκατάσταση   

 συστήματος αβαθούς  

 

650/2015:  Σύσταση Επιτροπών για την προσωρινή και  οριστική 

παραλαβή του έργου:   Πρότυπο επιδεικτικό έργο εφαρμογών 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και    εξοικονόμησης 

ενέργειας στο 20ο Δημοτικό Σχολειό Σερρών (υποέργο 4)  
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651/2015:  Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ.  του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.  

και ορισμός    αντιπροέδρου  

  Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. του ΟΠΑΚΠΑ  

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Γαλάνης Στ.  

 

ΕΓΙΝΕ ΜΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΘ. 652/2015  

 

653/2015:  Έγκριση της  υπ '  αριθμόν 112/2015 απόφασης Δ.Σ. 

της ΚΕΔΗΣ    περί έγκρισης απολογισμού 

εσόδων/εξόδων έτους 2014  

  Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ κ.  Ραμπότας Ε.  

 

654/2015:   Έγκριση της αριθ.   141Α/2015 απόφασης του ΔΣ 

του ΝΠΔΔ του    Δήμου Σερρών με την Επωνυμία 

Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής   Κοινωνικής 

Πολιτικής και Αθλητισμού Δήμου Σερρών με θέμα:   

 Έγκριση προϋπολογισμού κληροδοτημάτων 

Κωνσταντίνου Τσιάγκα   και Αφροδίτης Σιόλα έτους 

2016.  

  Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ΟΠΑΚΠα κ.  

Χατζημαργαρίτης Μ.  

 

655/2015:  Έγκριση τροποποίησης προγράμματος τουριστικής  

προβολής του    Δήμου Σερρών έτους 2015 και  

έγκριση συμμετοχής του Δήμου    στην 1η 
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CRECKA PANORAMA της Βαρσοβία της Πολωνίας στις   

 11/13/12/2015 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

656/2015:  Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών :  Στις  εκθέσεις  

Τουρισμού 31η    FILOXENIA στις 12 -15/11/2015 και 

GREEK TOURISM EXPO 2015 στις  4 -   6/12/2015  

 

657/2015:  Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών :  Στο Δίκτυο 

Γεύσεων Ελλήνων    Εκλεκτών     

 20414  10/11/2015 

 

658/2015:  Βεβαίωση δαπάνης καθαρισμού ακάλυπτων χώρων 

δημοτών  

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Γκότσης Η.  

 

659/2015:  Αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους  2015 για    ενίσχυση κωδικών εξόδων (τροποποίηση  

εν μέρει  της αρ.  373/2015 ΑΔΣ)  

       20225+20038  11/11/2015  

 

660/2015:  Ομοίως για ενίσχυση ΚΑΕ εξόδου  

 

660Α/2015:  Ομοίως για ενίσχυση ΚΑΕ εξόδου για πληρωμή 

δικαστικών αποφάσεων         

  20337 10/11/2015 
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661/2015:  Έγκριση έκθεσης εσόδων -εξόδων Γ΄  τριμήνου 

2015 για τον έλεγχο   υλοποίησης -εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού έτους 2015  

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Γαλάνης Στ.  

 

662/2015:  Έγκριση διαγραφής επαγγελματικών πωλητών 

λαϊκών αγορών  

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

663/2015:  Έγκριση διενέργειας παροχής υπηρεσιών 

Μηχανογραφικής    υποστήριξης  του 

ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του   Δήμου 

Σερρών  

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΑΚΤ.   Έγκριση μετατροπής εισφοράς χρήματος σε γη 

στην περιοχή 1/24/2015  Σφαγεία (ΠΕ15) και Σαράντα 

Μαρτύρων (ΠΕ16) στο ΟΠ 437 του    Δήμου 

Σερρών  

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Μυστακίδης Π.  

 

664/2015:  Έγκριση άδειας καθαίρεσης τμήματος τοιχ ίου σε 

κοινόχρηστη    έκταση (πλατεία) από ιδιώτη.  

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Γκότσης Η.  
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665/2015:  Έγκριση 2ου ΑΠΕ και ΠΚΤΜΝΕ του έργου Αναβάθμιση 

υποδομών     Αυτοκινητοδρομίου και Πάρκου 

Κυκλοφοριακής Αγωγής Δήμου Σερρών  

        19757  9/11/2015 

 

666/2015:  Ομοίως 1ου ΑΠΕ και ΠΚΤΜΝΕ του έργου 

Ασφαλτοστρώσεις ΔΕ Σερρών   έτους 2015     

 19727  5/11/2015 

 

667/2015:  Ομοίως 1ου ΑΠΕ του έργου Βελτιώσεις κοινοτικών οδών 

Τοπικής Κοινότητας   Ορεινής      20286  

11/11/2015 

 

668/2015:  Ομοίως 1ου ΑΠΕ του έργου Τσιμεντοστρώσεις συντηρήσεις  

    ασφαλτοστρώσεων δρόμων έτους  2014 ΔΕ 

Λευκώνα  

        19729   5/11/2015 

 

669/2015:  Ομοίως 1ου ΑΠΕ του έργου  Τσιμεντοστρώσεις 

συντηρήσεις     ασφαλτοστρώσεων δρόμων έτους  

2014 ΔΕ Μητρουσίου  

        19730  5/11/2015 

 

670/2015:  Ομοίως του 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου 

Αναβάθμιση πεζοδρομίων   σε κεντρικές οδούς της πόλης των 

Σερρών  19643  5/11/2015  
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671/2015:  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής  

παραλαβής του έργου:    Οικοδομικές εργασίες στο 

Μουσικό Σχολείο και στο Ειδικό Σχολείο του    Δήμου 

Σερρών  

 

672/2015:  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής  

παραλαβής του έργου:     Συντήρηση οδού Αγίας Ελένης 

-Πεπονιά  

 

673/2015:  Έγκριση συμπληρωματικής επέκτασης δικτύου ΦΟΠ με τη 

τοποθέτηση ενός   στύλου και ενός φωτιστικού σώματος στην 

οδό Δ. Μαράτη  

         19751 10/11/2015 

 

674/2015:  Επικαιροποίηση μνημονίου συνεργασίας του Υποέργου 6 με 

τίτλο:    Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες της Πράξης 

Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις    δημόσιων ανοικτών χώρων στο 

Δήμο Σερρών  19752  10/11/2015 

 

 

675/2015:  Έγκριση συμμετοχής εκπροσώπων του Δήμου Σερρών στην 

εκδήλωση με    τίτλο Παρουσίαση της Προγραμματικής 

περιόδου 2014 -2020 της Ευρωπαϊκής   Εδαφικής Συνεργασίας 

ΕΛΛΑΔΑ -ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ  

 

676/2015:  Έγκριση δαπάνης για την παράθεση δείπνου στους Ιεράρχες  

της Εκκλησίας   της Ελλάδος με ευκαιρία τον εορτασμό της  
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Μητροπόλεως των Παμμεγίστων   Ταξιαρχών στις  8  Νοεμβρίου 

2015 και ψήφιση σχετικής πίστωσης  

 

………………..  

……………….  

 

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 Αντώνιος      ……………  

 

Γαλάνης Στέργιος       ……………  
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Γάτσιος Ιωάννης       ……………  

 

Γεωργούλα Σουλτάνα       ……………  

 

Γιαννακίδης Δηµήτριος      ……………  

 

Γκότσης Ηλίας        ……………   

    

Γρηγοριάδης Παναγιώτης      ……………  

 

Γρηγοριάδης Χρήστος      ……………  

 

Δούκας Γεώργιος       ……………  

 

Δρίγκα Χρυσούλα       ……………  

 

Καδής Γεώργιος       ……………  

 

Καλώτα Παναγιώτα       ……………  

 

Καρπουχτσής Κωνσταντίνος     ……………  

 

Καρύδας Νικόλαος       ……………  

 

Λαζαρίδης Αβραάµ       ……………  
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Μερετούδης Δηµήτριος      ……………  

 

Μηλίδης Θεόδωρος       ……………  

 

Μοσχολιός Ζωγράφος      ……………  

 

Μυστακίδης Παύλος       ……………  

 

Ραµπότας Ευθύµιος       ……………  

 

Τσαλίκογλου Δηµήτριος      ……………  

 

Φωτιάδης Στέφανος       ……………  

 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος      ……………  

 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης     ……………  

 

Χράπας Παντελής       ……………  

 


