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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 27/2015 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήµερα την 16η του µηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2015, 

ηµέρα της εβδοµάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00 συνεδρίασε το Δηµοτικό Συµβούλιο 

Σερρών, ύστερα από την αριθµ. 27/10-12-2015 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 32, δηλαδή: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος ΔΣ) 

Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.) 

Θεοχάρης Μιχαήλ (Γραµµατέας Δ.Σ.) 

Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα   

Αναστασιάδης Ηλίας 

Αραµπατζής Θεόδωρος  

Γαλάνης Στέργιος 

Γάτσιος Ιωάννης 

Γιαννακίδης Δηµήτριος 

Γκότσης Ηλίας  

Γρηγοριάδης Παναγιώτης 

Γρηγοριάδης Χρήστος  

Δούκας Γεώργιος  

Δρίγκα Χρυσούλα  

Καδής Γεώργιος 

Καρπουχτσής Κωνσταντίνος 

Καρύδας Νικόλαος 

Λαζαρίδης Αβραάµ 

Μερετούδης Δηµήτριος 

Μηλίδης Θεόδωρος 

Μοσχολιός Ζωγράφος 
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Μυστακίδης Παύλος 

Ραµπότας Ευθύµιος 

Στεργίου Νικόλαος 

Τερζής Βασίλειος. 

Τσαλίκογλου Δηµήτριος 

Φωτιάδης Στέφανος  

Χαρίτος Χρήστος  

Χασαπίδης Κωνσταντίνος 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης  

Χράπας Παντελής 

Χρυσανθίδης Βασίλειος  

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

Αναστασιάδης Αντώνιος 

Γάτσιος Ιωάννης 

Γεωργούλα Σουλτάνα 

Ηλιοπούλου Σταλακτή 

Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος 

Καλώτα Παναγιώτα 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία 

Σούζας Ζαχαρίας. 

 

Οι Πρόεδροι των Συµβουλίων των Τοπικών και Δηµοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύµφωνα 

µε τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρόντες ήταν οι κ.κ. 

Αµανατίδης Ευριπίδης, Ανεστούδης Γεώργιος, Γιαβρούδης Γεώργιος,Γκαϊντατζή Ευαγγελία, 

Κοτσαµπασίδης Εµµανουήλ, Κρυστάλλης Δηµήτριος, Μεταλλίδης Γεώργιος, Παναγιώτου 

Κλειώ, Πάντσιος Γεώργιος, Τούτκας Ιωάννης, Τσίµας Θωµάς. 

 

← 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. 

 

Ο Οι Δηµ. Σύµβουλοι κ.κ.: 

 

1. Δρίγκα Χρυσούλα και Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα, προσήλθαν κατά τη διάρκεια 

συζήτησης του 11ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

 

2. Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα, προσήλθε µετά την ολοκλήρωση συζήτησης του 
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11ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

 

3. Τσαλίκογλου Δηµήτριος, προσήλθε µετά την ολοκλήρωση συζήτησης του 23ου θέµατος 

της ηµερήσιας διάταξης. 

 

4. Χασαπίδης Κωνσταντίνος, αποχώρησε µετά την ολοκλήρωση συζήτησης του 10ου 

θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

 

5. Ραµπότας Ευθύµιος, αποχώρησε µετά την ολοκλήρωση συζήτησης του 21ου θέµατος 

της ηµερήσιας διάταξης. 

 

6. Τερζής Βασίλειος, αποχώρησε µετά την ολοκλήρωση συζήτησης του 24ου θέµατος της 

ηµερήσιας διάταξης. 

 

…………………………………….. 

………………………… 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 
ΘΕΜΑ 1ο: Ορισμός Δημ. Συμβούλου ως μέλος στην επιτροπή παραλαβής 

εργασιών και υπηρεσιών του Δήμου, για το έτος 2016, εκτός της 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π. . 

28/1980. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός Δημ. Συμβούλου ως μέλος στην επιτροπή παραλαβής 

εργασιών και υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και του 

αυτοτελούς τμήματος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Ποιότητας και 

Αποδοτικότητας, για το έτος 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π. . 

28/1980. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμός μελών για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής μικρών 

έργων των οποίων η δαπάνη δεν υπερβαίνει τα 5.869,41 €, έτους 2016, 

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

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

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 
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ΘΕΜΑ 4ο: Ορισμός μέλους για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων 

πρ/σμού άνω των 5.869,41 €, έτους 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 16 του Π.Δ. 171/1987 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 

229/1999 και αναδιατυπώθηκε με το άρθρο 61 του Ν. 4257/2014. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 5ο: Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών έτους 2016, σύμφωνα 

με το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 6ο: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών έτους 2016, της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του 

ΕΚΠΟΤΑ. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 7ο: Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του 

έργου: ¨Αποκατάσταση φθορών στα κτήρια του 2ου Βρεφονηπιακού 

και του 1ου Παιδικού Σταθμού. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 8ο: Έκδοση κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων βάσει της 

υπ' αριθμ. 109/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση επικαιροποιημένων μνημονίων ενεργειών για την αντιμετώ-

πιση έκτακτων αναγκών που προέρχονται από χιονοπτώσεις- παγετό, 

πλημμύρες, πυρκαγιές και σεισμούς. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση της υπ' αριθμ. 155/2015 απόφασης του Ν.Π. Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. 

Δήμου Σερρών περί ¨Έγκρισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2016 και του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του 

Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, 

Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού¨. 

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ. Χατζημαργαρίτης Μ. 

 

ΘΕΜΑ  11ο:  Έγκριση νέου Κανονισμού Λειτουργίας των Κοιμητηρίων. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γαλάνης Στ. 
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ΘΕΜΑ 12ο: Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 283/2015 Α. .Σ.: ¨Έγκριση διοικητικής 

αποβολής καταπατητών από κατεχόμενη δημοτική έκταση στον χώρο 

των Νέων Κοιμητηρίων¨. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 13ο:  Έγκριση διοικητικής αποβολής από κατεχόμενη δημοτική έκταση στον 

χώρο του Νέου Κοιμητηρίου. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 14ο: Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 507/2015 Α.Δ.Σ.: 

¨Αποχαρακτηρισμός οδών και ένταξή τους στο δημοτικό οδικό     

δίκτυο¨. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση διενέργειας παροχής υπηρεσίας μηχανογραφικής υποστήριξης 

του Δήμου Σερρών για ¨on line λογισμικό εξυπηρέτησης πολιτών¨. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 16ο:    Έγκριση διενέργειας προμήθειας φωτοτυπικών πολυμηχανημάτων. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 17ο:   Έγκριση συμψηφισμού οφειλών της ΔΕΥΑΣ με τον Δήμο Σερρών. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 18ο:    Αναμορφώσεις  πιστώσεων  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικον. 

έτους 2015 από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 19ο:   Έγκριση παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης του σχεδίου με τίτλο: 

¨Πρόγραμμα στέγασης και επανένταξης αστέγων στο Δήμο Σερρών¨ 

στο πλαίσιο του προγράμματος ¨Στέγαση και επανένταξη¨ του 

Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης. 

Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ. Αγιαννίδου Στ. 

 

ΘΕΜΑ 20ο: Σχετικά με διαγραφή τμήματος ακινήτου από το Κτηματολόγιο του 

Δήμου. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 21ο:    Επιβολή τέλους αυθαίρετης χρήσης δημοτικών εκτάσεων. 
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Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 22ο: Καθορισμός τιμής ζώνης κτισμάτων εκτός αντικειμενικού 

προσδιορισμού για τον υπολογισμό του ΤΑΠ. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 23ο:   Επιβολή προστίμου, για αυθαίρετη βόσκηση, στον κτηνοτρόφο Γανίκα 

Δημήτριο του Ζαχαρία. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 24ο:  Επικαιροποίηση της απόφασης 610/2013 του Δημοτικού Συμβουλίου 

του Δήμου Σερρών σχετικά με την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για 

την εγκατάσταση δανειοθαλάμου αδρανών υλικών σε έκταση εμβαδού 

40,167 στρ. του αγροκτήματος Βύσσιανης της Τ.Κ. Λευκώνα του 

Δήμου Σερρών της Π.Ε. Σερρών, στην ΚΞ Τέρνα Α.Ε. – ΑΕΓΕΚ 

Κατασκευαστική Α.Ε. για το έργο ¨Κάθετος άξονας 60 Εγνατίας Οδού 

Δερβένι - Σέρρες - Προμαχώνας: Εργασίες ολοκλήρωσης τμημάτων 

Α/Κ Λαγκαδά - Α/Κ Λαχανά καί Στρυμονικό - Α/Κ Χριστού (60.1.1-

60.1.2-60.2.2)¨. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 25ο:    Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση τοποθέτησης επαναφερόμενων πλαστικών οριοδεικτών σε 

άξονες οδών της πόλης. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση παράτασης σύμβασης των υποέργων 2 και 5 της πράξης: 

¨Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις δημόσιων ανοικτών χώρων στο Δήμο 

Σερρών¨. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 28ο:   Έγκριση Α.Π. εργασιών των έργων: 

α) Επέκταση δικτύου πεζόδρομων πόλης Σερρών έτους 2015 και 

β) Κατεδάφιση ρυμοτομούμενων κτηρίων. Εισηγητής: Ο 

αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 29ο:   Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των 

 έργων:  
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 α) Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης 5ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου 

 Σερρών με την υλοποίηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας & την 

 εγκατάσταση συστήματος αβαθούς γεωθερμίας (υποέργο 4), 

 

β) Επισκευές - συντηρήσεις ανακατασκευές στα W.C. του 15ου και 

21ου 

 Δημοτικών Σχολείων και του 13ου και 20ου Νηπιαγωγείων Σερρών 

 και  

 γ) Οδοστρωσία Δήμου Σερρών έτους 2006. 

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

ΘΕΜΑ 30ο:    Έγκριση διαγραφής οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους. 

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

ΘΕΜΑ 31ο:    Έγκριση τροποποίησης:  

 α) της αριθμ. 513/2014 ΑΔΣ ¨Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στην 

 Τρίμμη Κωνσταντίνα του Χρήστου¨ και 

β) της αριθμ. 536/2014 ΑΔΣ ¨Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στην 

Καράνταγα Γιαννούλα του Αθανασίου¨, 

πρώην Δημοτικών Υπαλλήλων λόγω συνταξιοδότησης. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

      ΘΕΜΑ 32ο:    Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του Αντιδημάρχου 

Κ Γρηγοριάδη Παναγιώτη για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο, 

της αντιδημάρχου κ. Αγιαννίδου Σταυρούλας για το μήνα Νοέμβριο, 

της αντιδημάρχου κ. Μπιτζίδου Σοφίας για το μήνα Δεκέμβριο και του 

εντεταλμένου Δημ. Σύμβούλου κ. Καρπουχτσή Κων/νου για το μήνα 

Νοέμβριο. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του εντεταλμένου δημοτικού  

 συμβούλου κ. Καρπουχτσή Κων/νου κατά το μήνα Ιανουάριο 2016.  

 

ΘΕΜΑ 2ο :  Έγκριση 2ου ΑΠΕ 1ου ΠΚΤΜΝΕ και παράταση εργασιών του έργου: 

   Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημόσιων Ανοικτών Χώρων του Δήμου 

   Σερρών.   23660  28/12/2015 

 

27Η     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  καλησπέρα σας.  Να καλησπερίσουμε 

τους αγαπητούς προέδρους όλων των τοπικών Διαμερισμάτων και  

τοπικών κοινοτήτων του δήμου μας κος αι  να ξεκινήσουμε με μια  

ευχάριστη ανακοίνωση.  Αύριο Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου τελετή έναρξης 

της  πολιτείας… στο κεντρικό πάρκο στις  7:30 το βράδυ. Άπαντες  

παρόντες,  προσκεκλημένοι.  Μετά το άναμμα του χριστουγεννιάτικου 

δέντρου και… φυσικά… και λοιπά,  θα ακολουθήσει γλέντι  με έναν 

μουσικό αστέρα, τον Δήμο Αναστασιάδη. Λοιπόν,   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πάντοτε οι  έχοντες  όνομα Αναστασιάδης…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  από τους αγαπητούς προέδρους έχω ένα ψήφισμα 

διαμαρτυρίας σχετικά με την παράλογη αύξηση, έχει  κάποιος άλλος να 

ανακοινώσει κάτι;  Παρακαλώ,  κύριε Γαλάνη.    

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) κύριε πρόεδρε,  κύριε δήμαρχε,  κυρίες και 

κύριοι  συνάδελφοι,  θα ήθελα να… κύριε πρόεδρε,  στην… της 

αντιπολίτευσης,  δυο… μια από την… από τον κύριο Γκότση και άλλη 

μια από την δική μου υπηρεσία,  σε σχέσ η με τα ερωτήματα που έχουν 

θέσει… συνάδελφοι και τα έχω εδώ αναλυτικά, με όλες τις… τα 

ονόματα… για να…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  παρακαλώ τον κλητήρα ή την γραμματέα να τα παραδώσει…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ναι,  κύριε πρόεδρε…  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παράκληση. Κλείστε τα κινητά, απενερ γοποιείστε τα κινητά.  

 

(Διάλογοι)  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βάλτε τα στην τσέπη σας καλύτερα.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) ότι  στις  ερωτήσεις που έχουνε γίνει  

απαντιούνται σήμερα στο κομμάτι αυτό της Τεχνικής Διεύθυνσης και 

των αναθέσεων και νομίζω και τους… πίνακες.  Σε ότι… όλες τις  

προμήθειες που έγ ιναν… τα ποσοστά τους,  ε ίτε με διαγωνισμούς,  είτε 

με ανάθεση, από το 11 μέχρι σήμερα. Δηλαδή, είναι μια πλήρη 

απάντηση… και… τυχόν ερωτήματα ή υποερωτήματα θα απαντηθούν 

και αυτά εν ευθέτω χρόνω. Σύντομα πιστεύω. Νομίζω τώρα έγινε αυτό 

το καλό ξεκίνημα και θα συνεχίσουμε τις  απαντήσεις και… ευχαριστώ 

πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  να περάσουμε σε αυτό το ψήφισμα το οποίο έστειλαν οι  

πρόεδροι των τοπικών και δημοτικών Διαμερισμάτων του δήμου. 

Διαμαρτύρονται για την παράλογη, φυσικά, αύξηση στα τιμολόγια της  

ύδρευσης που αναμένεται να προχωρήσει η ΔΕΥΑΣ.  

 Εγώ θα έλεγα το εξής,  αγαπητοί φίλοι,  εντάξει ,  θα το διαβάσω 

και το ψήφισμα. Προς τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου,  κύριο 

Βασίλη Παπαβασιλείου.  Οι πρόεδροι των Δημοτι κών και τοπικών 

κοινοτήτων του δήμου Σερρών διαμαρτυρόμαστε για  την παράλογη 
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αύξηση στα τιμολόγια ύδρευσης που αναμένεται  να προχωρήσει  η 

ΔΕΥΑΣ.  

 Ζητούμε να μας επιτραπεί να ψηφίσουμε,  όπως αυτό προκύπτει  

από τις  διατάξεις  των άρθρων 80,  παράγραφος 3 και 81,  παράγραφος 

1β,  του νόμου 3852 του 2010, ΦΕΚ 87ΚΑ, Καλλικράτης δηλαδή, όταν 

τεθεί  το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών. Οι  υπογράφοντες,  

διαβάζω και τα ονόματα των προέδρων.  

 Γεωργιάδης Νικόλαος… Γεώργιου… Ιωάννης… Δεμερτζής 

Θωμάς,  Κρυστάλλης Δημήτριος,  Τσίμας Θωμάς… Γεώργιος… 

Σταυρούλα… Ζαφείριος,  Ανεστούδης Γεώργιος… Γεώργιος.  Δεμερτζής 

Δημήτριος.  Κοτσαμπασίδης Εμμανουήλ. Νικήτας Γεώργιος… 

Γεώργιος,  Καταρτζή Ευαγγελία.   

 Λοιπόν,  εγώ θα πρότεινα,  συνάδελφοι,  επειδή το θέμα, όπως 

ξέρετε,  σήμερα δεν θα συζητηθεί,  όταν θα έρθει  το θέμα με την 

καινούργια χρονιά φυσικά και η παρουσία σας απαραίτητη, να θέσετε 

ερωτήσεις,  να τοποθετηθείτε και να πείτε ότι  θέλετε,  ας πούμε.  

Σχετικά με το ψήφισμα αυτό προτείνω.  

Εύλογο να διαμαρτύρεστε για  αυξήσεις.  Στην σημερι νή εποχή 

ακόμη και  οποιαδήποτε λέξη αρχίζει  από άλφα… όντως.  Καταλαβαίνω 

ότι  είναι δύσκολη εποχή. Το θέμα, όμως, εγώ θα παρακαλούσα, όταν 

θα το φέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο να είστε όλοι παρόντες και  

φυσικά θα γίνει  εκτενής συζήτηση επ’ αυτού. Παρακαλώ, αν θέλει  

κάποιος…  

Κος ΤΣΙΜΑΣ:  

Να πω κάτι ;  Εμείς ούτε τοποθέτηση θέλουμε να κάνουμε,  ούτε 

ερωτήσεις.  Εμείς θέλουμε να μας δώσετε το δ ικαίωμα να ψηφίσουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Λοιπόν,  κύριε Τσίμα, λοιπόν,  όπως προβλέπει ο Καλλικράτης,  οι  

πρόεδροι,  εφόσον το θέμα άπτεται της τοπικής κοινότητας ή 

Δημοτικής Κοινότητας,  έχουν δικαίωμα ψήφου. Όμως, για να μην 

αδικήσω κανέναν,  έτσι και πάντοτε πρέπει να είμαστε σύννομοι.  Ο 

πρόεδρος δεν  αποφασίζει  μόνος τους αν θα ψηφίσουν ή δεν  θα 

ψηφίσουν οι  πρόεδροι.   

Για τον λόγο αυτό στείλαμε στο υπουργείο,  στο αρμόδιο 

υπουργείο Εσωτερικών, υπόμνημα. Περιμένουμε την απάντηση. Πριν  

πάρουμε την απάντηση δεν θα μπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο 

και έτσι θα σας,  θα ενημερωθείτε για το αν θα ψηφίσετε ή όχι .  Έτσι;  

Θα περιμένουμε και αυτό το  επίσημο έγγραφο του υπουργείου το 

οποίο θα είναι και φυσικά στην διάθεση σας.  Δεν είναι θέμα προέδρου 

δημοτικού συμβουλίου.  Νομίζω ότι  σας καλύπτω με αυτή την 

απάντηση.  

Έχετε κάτι  κάποιος από σας να πει ,  να προσθέσει,  να αφαιρέσει  

κάτι;  Είμαστε ικανοποιημένοι;  Ωραία.  Να προχωρήσουμε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  για  αυτό μια κουβέντα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ. Βεβαίως.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα θέλαμε,  αν ε ίναι δυνατόν,  να μας δώσετε το ερώτημα… την 

σημασία νομίζω. Καταλαβαίνετε,  είναι εύλογο να δούμε ακριβώς την 

διατύπωση  του ερωτήματος.  Τώρα, όμως, όχι  όταν θα έρθει  η 

απάντηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι,  δεν λέω για σήμερα. Αύριο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως να σας το δώσω όπως ακριβώς διατυπώθηκε και εστάλη…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι δύσκολο να σταλεί  με ένα e -mail  σε όλους τους δημοτικούς 

συμβούλους;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πανεύκολο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για να το έχουμε και στο αρχείο μας…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) να το σκανάρω και θα σας το στείλω,  

εντάξει;  Παρακαλώ την γραμματέα να επιληφθεί,  αύριο να σταλεί.  

Λοιπόν…  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  κύριε πρόεδρε,  όπως διαβάσατε τον νόμο… το 

ερώτημα αλλά νομίζω είναι σαφές…  όταν άπτεται την δημοτικής… 

τοπικής κοινότητας…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτό.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Άπτεται.  Εδώ άπτεται όλων. Είναι ενιαίο το θέμα… νομίζω πάει… ο 

νόμος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πολλές φορές,  κύριε Μηλίδη, τα απλά Ελληνικά γίνονται Κινέζικα.  

Απλά Ελληνικά.  
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Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  απλά Ελληνικά. Λέει ,  όταν άπτεται της Δημοτικής 

Κοινότητος που αφορά ή της  τοπικής κοινότητος.  Άπτεται όλων.  Δεν 

είναι…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κοιτάξτε,  ας κάνουμε λίγο υπομονή.  Ας περιμένουμε την απάντηση.  

Διότι… δημοτική ενότητα Σερρών άπτεται;… λοιπόν,  ο κύριος Τσίμας.  

Παρακαλώ, πρόεδρε.   

Κος ΤΣΙΜΑΣ:  

Ο κύριος Φωτιάδης… να σταλεί και στους προέδρους…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως,  βεβαίως.  Και στους προέδρο υς.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με ένα φαξ.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όπως στέλνουμε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όπως στέλνουμε την πρόσκληση. Εντάξει;  Με ένα φαξ.  Έγινε.  Λοιπόν,  

πάμε σε ένα…  

 

(Διάλογοι)  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Βέβαια.  Στο τέλος του δημοτικού συμβουλίου… αν και  έχετε πάρει την 

ημερήσια για την Παρασκευή στις  3:00 το μεσημέρι,  συνάδελφοι,  

παρακαλώ…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Για τον ισολογισμό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για τον ισολογισμό έτους 2014, να είμαστε παρόντες .  Μια ώρα θα 

συζητήσουμε την Παρασκευή, για να κλείσει  και αυτό το θέμα του 

ισολογισμού. Μην έχουμε μετακινήσεις ημερών για την Δευτέρα και 

λοιπά. Παράκληση,  να είστε παρόντες…  

 Ένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης το οποίο αφορά την έγκριση 

μετακίνησης εκτός  έδρας στις  Βρυξέλλες του εντεταλμένου δημοτικού 

συμβούλου κύριου Καρπουχτσή Κωνσταντίνου από 12 έως 14… 16.   

 

Θέμα 1ο :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης  

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του εντεταλμένου δημοτικού  

συμβούλου κ.  Καρπουχτσή Κων/νου κατά το μήνα Ιανουάριο 

2016.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και το θέτω σήμερα γιατί  πριν από τις  13 Ιανουαρί ου αποκλείεται. 

Σκέφτομαι να κάνω ένα συμβούλιο στις  13 Ιανουαρίου.  Πριν από τις  

13 και επειδή πέφτει  12 με 14 η μετακίνηση του,  για αυτό το φέρνω 

εκτός ημερήσιας  και παρακαλώ… τουλάχιστον να εγκρίνετε την 

συζήτηση αυτού του θέματος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Τον λόγο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο λόγος είναι συγκεκριμένος.  Ο κύριος Καρπουχτσής θα μεταβεί 12 με 

14 Ιανουαρίου στις  Βρυξέλλες,  του 2016 φυσικά, προκειμένου να 

συμμετάσχει σε σεμινάριο για  πόλεις που ενδιαφέρονται να 

υποβάλλουν πρόταση ύστερα από πρόσκληση που δημοσίευσε η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή… Διεύθυνση για τις  περιφερειακές και αστικές 

πολιτικές,  με θέμα αστικές καινοτόμες δράσεις.   

 Εφόσον ομόφωνα εγκρίνει ,  ή ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία 

εγκρίνει  το Σώμα την συζήτηση του θέματος θα δώσω τον λόγο στον 

κύριο Καρπουχτσή. Συμφωνεί  τ ο Σώμα για την μετακίνηση; 

Διαδικαστικά. Συμφωνεί το Σώμα για να συζητηθεί το θέμα; Ομόφωνα 

ναι.   

 

Ομόφωνα εγκρίνεται το κατεπείγον του παραπάνω ΕΗΔ θέματος  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Καρπουχτσή, έχετε τον λόγο.   

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  κύριε δήμαρχε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγο πιο δυνατά.  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) τοπικών κοινοτήτων, η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή έβγαλε μια πρόσκληση για μια κατάθεση προτάσεων από 

πόλους που κατοικούνται έως και 100.000 κατοίκους.   
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 Πρόκειται για ένα ξεχωριστό πρόγραμμα της Ευ ρωπαϊκής 

Επιτροπής που εφαρμόζεται για πρώτη φορά.  Είναι ένας… 

προϋπολογισμός 80.000.000 ευρώ… στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν 

έχει  να κάνει  με ΕΣΠΑ. Και αυτή η συμμετοχή αφορά την διερεύνηση 

του τρόπου υποβολής και των δυνατοτήτων που έχουμε για να 

υποβάλλουμε κάποια πρόταση.  

 Γίνεται μια  συνεδρίαση στις  13 Ιανουαρίου,  ημερίδα 

ενημερωτική για το πρόγραμμα… δράσεις… είναι επιλέξιμες και πως 

κάποιος δήμος μπορεί να υποβάλλει μια πρόταση και καταληκτική 

ημερομηνία για υποβολή στο πρόγραμμα είναι 31 Μαρτίου.   

Νομίζω ότι  ε ίναι μια καλή ευκαιρία για να αρχίσουμε λίγο να 

διερευνούμε… χρηματοδότησης και δράσεις του δήμου μας και εκτός 

του ΕΣΠΑ… υπάρχουν δυνατότητες και απευθείας από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή.  

Καλύπτονται τέσσερις θεματικές ενότητες για δράσεις που 

χρηματοδοτούνται.  Ένα στο κομμάτι της ενέργειας.   

Την αντιμετώπιση προβλημάτων μειονεκτικών περιοχών στα 

πλαίσια ενός  δήμου. Ζητήματα που αγγίζουν το θέμα της 

φτώχειας.   

Και το τέταρτο που εκτιμώ ότι  είναι  αρκετά ενδιαφέρον,  δράσεις  

που αφορούν στην ενίσχυση τ ης τοπικής οικονομίας σε δεξιότητες που 

πρέπει να αποκτήσουν οι  εργαζόμενοι και οι  νέοι… σε μια τοπική 

οικονομία.  Είμαι στην διάθεση σας να συζητήσουμε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αν θέλετε κάτι  να ρωτήσετε επ’ αυτού. Ο κύριος Φωτιάδης.  Ο κύριος 

Καρύδας.  Παρακαλώ, από σας,  κύριε Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Επειδή… είναι τεχνικό θέμα αυτό,  πως γίνεται δηλαδή;  Εσείς πάτε να 

δείτε την παρουσίαση… πρόγραμμα;  Είναι πιλοτικό;… βεβαίωση… 

προετοιμασία και στόχευση για  ένταξη γίνεται πως;  Θα γίνει  με 

τεχνικό δελτίο που θα το συντάξει… π έστε μας λίγο για την 

επιλεξιμότητα αλλά και για την ωρίμανση της όλης…  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Είναι μια δράση που γίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για πρώτη 

φορά στα πλαίσια… προγραμματικής περιόδου. Υπάρχει ένα τεχνικό 

δελτίο… συγκεκριμένο,  το οποίο έχει  βγ ει  στο si te  και νομίζω αν 

υπάρχει επισυναπτόμενο στην εισήγηση η ανακοίνωση μπορείτε να το 

δείτε κι  εσείς .   

 Αυτή… σεμινάριο που κάνει  η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για  

δυνητικούς δικαιούχους,  έτσι ώστε να τους ενημερώσει ποια είναι  

ακριβώς τα βήματα, τα σημεία που  πρέπει να προσέξουν,  ποιες δράσεις 

ακριβώς…  

 Η διαδικασία είναι απλή. Αφού μάθουμε τι  ακριβώς 

χρηματοδοτείται,  τ ι  από αυτά που ακριβώς χρηματοδοτούνται έχουν,  

αγγίζουν τις  ανάγκες του δικού μας του δήμου, μετά… 31 Μαρτίου 

υποβάλλουμε μια  πρόταση προς την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή με μια 

διαδικασία η οποία  θα… σε αυτό το σενάριο.   

Ο σκοπός είναι να δούμε πως μπορούμε να το κάνουμε και να το 

κάνουμε και μόνοι  μας… να στηριχθούμε… σε έναν εξωτερικό τεχνικό 

σύμβουλο για την διαδικασία.  Η ενημέρωση ήτανε σε μένα από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή… σε ένα δίκτυο… της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

και η πρόσκληση,  συγκεκριμένα, αναρτήθηκε σήμερα στο si te  της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  Είναι κάτι  αρκετά καινούργιο και νομίζω 

αξίζει  τον κόπο να το διερευνήσουμε.   
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Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μια… συνέχεια αυτού που σας ρώτησα, μου κάνει  εντύπωση το εξής,  

κύριε Καρπουχτσή. Πως το εθνικό κράτος,  στην συγκεκριμένη 

περίπτωση η Ελλάδα, δεν έχει  κινήσει την διαδικασία να ανοίξει  και 

αυτή την δική της πρόσκληση και να το εντάξει  κάπου. Κάπου… να το 

κρεμάσει αυτό.   

Όσο καινοτόμο και αν είναι ως δράση ή πρόγραμμα, μου κάνει  

εντύπωση, δηλαδή.  Είναι λίγο,  ένας νεωτερισμός που πρώτη φορά τον 

ακούω. Εκτός από τα πιλοτικά,  τα οποία… μια άλλη διαδικασία,  πρώτη 

φορά εγώ βλέπω πρόγραμμα το οποίο εμείς  από μόνοι  μας,  με δική μα ς 

επάρκεια και όχι  μέσω του… κράτους,  μέσω της Ελλάδος,  μπορούμε 

να στοχεύσουμε στην… μου κάνει  εντύπωση αυτό.   

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Υπάρχουν αρκετά προγράμματα ευρωπαϊκά τα οποία… διεθνείς… είτε 

και δήμοι μπορούν να διεκδικήσουν… ξεχωριστά κονδύλια της  

Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  Για παράδειγμα αναφέρω την Ευρωπαϊκή 

Τράπεζα Επενδύσεων…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αυτό είναι άλλο πράγμα.  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Η λογική… σαν λογική σας λέω.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα πάντοτε…  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Σαν λογική σας λέω. Υπάρχουν και α ντίστοιχα θεματικά κονδύλια της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής που… στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
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μπορεί κάποιος,  κάποια πόλη μεμονωμένα, από το σύνολο των 

ευρωπαϊκών χωρών, να πάει να διεκδικήσει αυτοβούλως… εκεί πέρα.  

Δεν περνάει καθόλου από το δικό μας το  ΕΣΠΑ. Δεν έχει  να  

κάνει  καθόλου με τους εθνικούς πόρους και είναι καθαρά… από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση… αντίστοιχα,  ούτε σε κάποιο τομεακό που υπάρχει  

σε κάποιο… είναι κάτι  εντελώς ξεχωριστό.   

Δεν είναι πιλοτικό,  γιατί  το συγκεκριμένο… κάτι καινούργιο.  

Χρηματοδοτεί  δράσεις εκτός από… και  λοιπά, οι  οποίες 

χρηματοδοτούνται,  και υποδομές  για τις  δράσεις που… κάτι  που 

συνήθως δεν… έτσι;  Το συγκεκριμένο χρηματοδοτεί  και υποδομές και  

τα χρήματα… από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν περνάει τίποτα από 

το εθνικό κράτος.  Δεν  ξέρω αν σας κάλυψα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Καρύδας.   

 

(Διάλογοι)  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ… κύριε  Αναστασιάδη.  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Είναι νωρίς.  Αλλά θα ήθελα να ρωτήσω μήπως από την εμπειρία που 

έχετε μπορείτε να μας κατατοπίσετε.  Η συμμετοχή του δήμου σε αυτό 

το πρόγραμμα, όπως είπατε,  ποια ε ίναι;  Υπάρχει κάποιο σημείο το 

οποίο μπορούμε να αξιολογήσουμε για να προσδιορίσουμε;  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Αυτή την στιγμή δεν συμμετάσχουμε στο πρόγραμμα. Συμμετάσχουμε 

στην ημερίδα.  Ημερίδα ενημέρωσης για το… πρόγραμμα… οποίο 
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πιστεύω τελικά ότι  αν καταλήξουμε να υποβάλλουμε κάποια πρόταση 

ο δήμος έχει  να κερδίσει  κάποια… ανάλογα την πρόταση…  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Συμμετοχή… ΕΣΠΑ. Με βάση την εμπειρία που έχετε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στο μικρόφωνο…  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Είναι 100% χρηματοδοτούμενο.   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ωραία.  Εντάξει ,  αυτό το πράγμα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Καρύδας.  Λίγη ησυχία σας παρακαλώ.  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Τώρα αναγκαστικά… την εισήγηση. Απλά, λίγη υπομονή. Είπατε 

επιγραμματικά ποιες είναι οι  τέσσερις κατηγορίες.  Αν υπάρχει 

δυνατότητα… δεν  υπάρχει εισήγηση ενός λεπτού, μια εξειδίκευση. Και 

δεύτερον,  αυτή η μεταφορά πιστεύω θα κοστίσει  στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, όχι  σε μας.  Η δικιά σας.   

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Τα έξοδα καλύπτονται από τον δήμο. Δεν υπάρχει πρόβλεψη για 

κάλυψη των εξόδων από το πρόγραμμ α το συγκεκριμένο.  Εισήγηση… 

για τους  άξονες… για το ποιες  ακριβώς δράσεις  είναι επιλέξιμες,  γιατί  

αυτό ακριβώς θα… στο σεμινάριο.  Για αυτό πάμε.  Είναι τέσσερις  

άξονες… σε γενικές γραμμές… σήμερα το μεσημέρι.  Είναι αυτό που 

αντιλαμβανόμαστε όλοι… ποιες  δρά σεις είναι  επιλέξιμες… 

λεπτομέρεια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Συνάδελφοι,  ομόφωνα ναι;   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Όχι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγγνώμη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για συζήτηση είναι  αυτό.   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Το ξέρω, ναι.  Αν θέλετε να τεκμηριώσω κιόλας αλλά…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  απλά ο συνάδελφ οι θα πάει να διερευνήσει,  από ότι  

καταλαβαίνω,  το τι  μπορούμε να κάνουμε… να διερευνήσει πως 

μπορούμε να καταθέσουμε μια πρόταση και αν μας συμφέρει ή δεν μας 

συμφέρει… τεχνογνωσία,  τεχνογνωσία,  συγγνώμη. Τις απαραίτητες 

αυτές πληροφορίες .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Το θέμα,  θέλει  να τοποθετηθεί κάποιος επ’ αυτού;  Ή το 

ψηφίζουμε; Μπαίνει  σε ψηφοφορία.  Ναι,  ναι,  ναι .  Ο κύριος  

Γρηγοριάδης,  ναι.  Κύριε Δούκα; Κύριε Μοσχολιέ.  Ναι,  ναι,  ναι .  Όχι  ο 

κύριος Καρύδας.   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Μισό λεπτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  βεβαίως.   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Επειδή δεν κάνω τοποθέτηση. Επειδή δεν έχω πλήρη εισήγηση για να 

μπορέσω να διαμορφώσω… τι γίνεται και επειδή γενικώς σαν 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 16ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

24 

παράταξη έχουμε μια,  πως το λένε,  έχουμε… όλα αυτά τα 

προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ, συνάδελφοι.  Ο κύρι ος Γιαννακίδης,  ναι.  Η παράταξη του 

κυρίου Φωτιάδη, ναι.  Ναι,  ναι.  Ναι και ο πρόεδρος.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 804/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και πάμε στα θέματα της  ημερήσιας με πρώτο θέμα, ορισμός 

δημοτικού συμβούλου ως μέλος στην επιτροπή παραλαβής εργασιών 

και υπηρεσιών του δήμου για το έτος 2016, εκτός της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις  διατάξεις  του προεδρικού 

διατάγματος 28 του 1980.   

 

ΘΕΜΑ 1ο:  

Ορισμός Δημ. Συμβούλου ως μέλος στην επιτροπή παραλαβής 

εργασιών  

 και υπηρεσιών του Δήμου, για το έτος 2016, εκτός της Δ/νσης 

Τεχνικών  

 Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.  .  28/19 80.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνάδελφοι,  επειδή η κλήρωση γίνεται από την προϊστάμενη των 

συλλογικών οργάνων θα παρακαλούσα κάποιον συνάδελφο να σηκωθεί  

να τραβήξει  κλήρο. Εντάξει .  Ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό 

μέλος.  Αν θέλει  κάποιος από την αντιπολίτευση ας σηκωθεί,  να 

διευκολύνει την κατάσταση.  

 

(Διάλογοι)  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μυστακίδη,  ελάτε εσείς .  Μυστακίδης Παύλος… είναι τακτικό 

μέλος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αναπληρωματικό δεν θέλει…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ. Παναγιώτη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μυστακίδης Παύλος.  Και αναπληρωματικό… όπως τα βρήκες έτσι,  

καλά διπλωμένα, να μην φαίνονται.  Λοιπόν,  και Γεωργούλα Σουλτάνα. 

Λίγο διαδικαστικά τα θέματα αλλά τι  να κάνουμε;  

Δεύτερο θέμα. Ορισμός,  ομόφωνα ναι  για το πρώτ ο;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι,  ναι.   
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Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 764/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και θέμα δεύτερο,  λοιπόν.  Ορισμός δημοτικού συμβούλου ως μέλος 

στην επιτροπή παραλαβής εργασιών και υπηρεσιών της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών και του αυτοτελούς Τμήματος 

Προγραμματισμού -  Ανάπτυξης -  Ποιότητας και  Αποδοτικότητας για το 

2016, σύμφωνα με τις  διατάξεις  του προεδρ ικού διατάγματος.   

 

ΘΕΜΑ 2ο:  

Ορισμός Δημ. Συμβούλου ως μέλος στην επιτροπή παραλαβής 

εργασιών  

και υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και του αυτοτελούς 

τμήματος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης,  Ποιότητας και 

Αποδοτικότητας,  για το έτος 2016, σύμφωνα με τι ς διατάξεις του 

Π. .  28/1980.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ορίστε,  παρακαλώ, η κληρωτίδα.  Του προεδρικού διατάγματος 28 του 

1980. Εδώ πάλι θέλουμε ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέλος.  

Άνοιξε το,  φώναξε το όνομα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Γεωργούλα Σουλτάνα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γεωργούλα Σουλτάνα. Ωραία.  Γεωργούλα Σουλτάνα. Άλλο ένα… κύριο 

Μυστακίδη.  Μπράβο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αναστασιάδης Αντώνιος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αναστασιάδης Αντώνιος.  Αντώνιος.  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: 765/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τρίτο θέμα. Ορισμός μελών για την συγκρότηση επιτροπή παραλαβής 

μικρών έργων των οποίων η δαπάνη δεν υπερβαίνει  τα 5 .869,41 ευρώ,  

έτους 2016, σύμφωνα με τις  διατάξεις  της παραγράφου 2 του άρθρου 
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15 του προεδρικού διατάγματος 171/1987, όπως τροποποιήθηκε από το 

Προεδρικό Διάταγμα 229 του 1999.  

 

ΘΕΜΑ 3ο:  

Ορισμός μελών για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής μικρών  

 έργων των οποίων η δαπάνη δεν υπερβαίνει τα 5.869,41 €,  έτους 

2016,  

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2  του άρθρου 15 του Π.Δ. 

171/1987  

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

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ θέλουμε δυο μέλη τακτικά, δυο δημοτικούς συμβούλους τακτικά 

μέλη και δυο αναπληρωματικά.  

 

(Διάλογοι)  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακούω.  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ηλιοπούλου…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πως; Πως;  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ηλιοπούλου Σταλακτή.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ηλιοπούλου Σταλακτή. Ηλιοπούλου Σταλακτή και ένα ακόμα τακτικό.   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τακτικό;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τακτικό.  Ακόμη ένας.   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Σούζας Ζαχαρίας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σούζας Ζαχαρίας.  Και αναπληρωματικά. Συνεχίστε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Χατζημαργαρίτης  Μαργαρίτης.  Και ακόμα ένα,  κύριε Ηλία.  

Αναπληρωματικό του κυρίου Σούζα.  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Χρυσανθίδης Βασίλειος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Χρυσανθίδης Βασίλειος.  Λοιπόν,  προχωράμε.  Ομόφωνα ναι,  

συνάδελφοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωράμε.  Πάμε στο,  εδώ έγινε κλήρωση όπως προέκυψε από την 

τριμελή επιτροπή και ως τακτικό μέλος αυτής της  επιτροπής εκλέχθηκε 

από την Τεχνική Υπηρεσία ο κύριος… Χρήστος,  για το τρίτο θέμα 
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πάντα μιλώ, και ως αναπληρωματικό ο κύριος Μανάτης Βασίλειος.  

Ομόφωνα ναι,  λοιπόν,  για το τρίτο.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 766/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο τέταρτο.  Ορισμός μέλους για την συγκρότηση επιτροπή 

παραλαβής έργων προϋπολογισμού άνω των 5.869,41 ευρώ, έτους 

2016, σύμφωνα με τις  διατάξεις  του άρθρου 16 του προεδρικού 

διατάγματος 171 του 87,  όπως τροποποιήθηκε με το Προεδρικό 

Διάταγμα 229/1999 και ανατυπώθηκε με το άρθρο 61 του νόμου 4257 

του 2014.  

 

ΘΕΜΑ 4ο:  

Ορισμός μέλους για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων  

 πρ/σμού άνω των 5.869,41 €,  έτους 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις  

του άρθρου 16 του Π.Δ. 171/1987 όπως τροποποιήθηκε με το  

Π.Δ. 229/1999 και αναδιατυπώθηκε με το ά ρθρο 61 του Ν. 

4257/2014.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ένα δημοτικό σύμβουλο εδώ ως τακτικό και έναν αναπληρωματικό.  

Ανακατώστε την κληρωτίδα.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  

Θεοχάρης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θεοχάρης;  Θεοχάρης Μιχαήλ το τακτικό και έναν αναπληρωματικ ό;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τα ξέρει  τα θέματα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δρίγκα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία Δρίγκα Χρυσούλα.  Ωραία.  Ομόφωνα ναι,  συνάδελφοι.  Εδώ να 

συμπληρώσω ότι  με κάθε έργο θα συστήνεται η επιτροπή. Τα υπόλοιπα 

μέλη της επιτροπής.  Αυτά είναι που πρέπει να ξεμπλέξουμε εμε ίς .  Τα 

σταθερά. Οι  αιρετοί.  Ομόφωνα ναι,  λοιπόν,  για το 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: 767/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο πέμπτο θέμα. Εδώ έχουμε συγκρότηση επιτροπών παραλαβής 

προμηθειών έτους 2016 σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ.  
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ΘΕΜΑ 5ο:  

Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών έτους 2016,  

σύμφωνα με το άρθρο 28του ΕΚΠΟΤΑ.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ είναι όλοι υπάλληλοι  του δήμου. Δημοτικοί  υπάλληλοι.  Και θα 

σας διαβάσω τα ονόματα των κληρωθέντων για  την ανάδειξη 

υπαλλήλου για την επιτροπή παραλαβής προμηθειών του δήμος 

Σερρών το έτος  2016, της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρ εσιών,  

Οικονομικών… Τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης είναι οι  

κύριοι ,  Γούσκα Ελισάβετ.  Διδασκάλου Μαρία… Μουρατίδου Άννα. 

Γιατζίδης Γεώργιος.  Ηλιάδης Ηλίας.  Μαζαράκη Αναστασία.   

 Και τα μέλη της επιτροπής κλήρωσης ήταν οι  κύριοι  Αλεξούδης,  

Τσακιρίδης  και Γαϊτατζή Θεοδοσία.   

 Πάμε στην κατάσταση κληρωθέντων για την ανάδειξη υπαλλήλων 

για την επιτροπή παραλαβής προμηθειών της Διεύθυνσης Κοινωνικής 

Προστασίας,  Υγείας,  Παιδείας και Πολιτισμού. Εκλέχθηκαν οι  κύριοι  

από την κλήρωση, Σίρογλου… Σίσκου Ελένη, Δούρα Αικατερίνη… 

Μεταξία… Αγγελική, Φύσκα Καλλιόπη. Η ίδια επιτροπή.  

Κατάσταση κληρωθέντων για την ανάδειξη υπαλλήλων για την 

επιτροπή παραλαβής προμηθειών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και  

Αγροτικής Οικονομίας.  Τα μέλη είναι η κυρία Βέργου Σουλτάντα, ο 

κύριος… Μιχαήλ, Μουρατίδης Βασίλειος,  Σαρακατσάνης Απόστολος,  

Χατζητόλιος Πέτρος,  Κουρτεκίδου Παρασκευή.   

Και κατάσταση κληρωθέντων για την ανάδειξη υπαλλήλου για  

την επιτροπή παραλαβής προμηθειών της Διεύθυνσης Καθαριότητας 
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και του Τμήματος Πολιτικής  Προστασία ς είναι οι  κύριοι  Λεμονής 

Ιορδάνης,  Σαμαράς Γεώργιος,  Πάσσιος Ιωάννης,  Κατσαρός Θεόδωρος,  

Πανάγος Μιλτιάδης,  Παντόφλατζης Ανδρέας.  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: 768/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και προχωράμε στο έκτο θέμα. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής 

προμηθειών έτους  16 της Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, σύμφωνα 

με τις  δ ιατάξεις  του άρθρου 28 του Ε ΚΠΟΤΑ.  

ΘΕΜΑ 6ο:  

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών έτους 2016, της 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

28 του ΕΚΠΟΤΑ.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάλι μετά από κλήρωση που έγινε από την τριμελή επιτ ροπή 

εκλέχτηκαν ως τακτικά μέλη η κυρία… Φωτεινή και  ως πρόεδρος 

αναλαμβάνει και  την προεδρία της επιτροπής αυτής.  Ο κύριος 

Πολυχρονίδης Γεώργιος και ο  κύριος Κρουστάλλης Γεώργιος.  

Αναπληρωματικά αυτών των μελών είναι η κυρία Μισχοπούλου Φανή, 
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ως αναπληρώτρια πρόεδρος και ως αναπληρωματικά μέλη αντίστοιχα,  

ο κύριος Χατζηαντωνίου Μενέλαος και ο κύριος… Δημήτριος.  

Ομόφωνα ναι;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 769/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έβδομο θέμα. Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική 

παραλαβή του έργου, αποκατάσταση φθορών στα κτίρια του 2 ο υ  

βρεφονηπιακού και  1 ο υ  παιδικού σταθμού.  

 

ΘΕΜΑ 7ο:  

Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του 

έργου: ¨Αποκατάσταση φθορών στα κτήρια του 2ου Βρεφονηπιακού  

και του 1ου Παιδικού Σταθμού.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Πάλι μετά από κλήρωση, ως τακτικά μέλη, Βλα χοπούλου Ευθυμία 

και… Μιχαήλ και ως αναπληρωματικών αυτών ο κύριος Αηδονίδης  

Θωμάς Βασίλειος και ο κύριος Πασσιάς Ιωάννης.  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: 770/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο όγδοο.  Έκδοση κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών 

ρυθμίσεων βάσει… 109 του 2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής.    

 

ΘΕΜΑ 8ο:  

Έκδοση κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων βάσει  

της υπ' αριθμ. 109/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Γκότσης έχει  τον λόγο.  Παρακαλώ, κύριε Γκότση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μετά την ανάπλαση της οδού Τσαλοπούλου προέκυψε μια καινούργια  

κανονιστική ρύθμιση την οποία σύμφωνα με το άρθρο 73 του νόμου 

3852, του Καλλικράτη, πήγε στο Τοπικό Συμβούλιο του δήμου 
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Σερρών, της τοπικής ενότητας Σερρών, ήρθε στην Ποιότητας Ζωής και  

η Ποιότητας Ζωής το φέρνει  στο Δημοτικό Συμβο ύλιο προς ψήφιση… 

αν υπάρχουνε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αν υπάρχουν ερωτήσεις…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αν υπάρχουν ερωτήσεις.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις.  Παρακαλώ, ερωτήσεις.  Κανείς.  Ομόφωνα ναι;   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εκείνο που θέλω να τονίσω είναι το καινούργιο που περνάμε,  

συγγνώμη, το καινούργιο που περνάει είναι,  είναι δυο θέσεις ΑΜΕΑ. 

Μια δημόσια,  δηλαδή, γιατί  οι  προηγούμενες θέσεις ΑΜΕΑ, οι  δυο,  

υπήρχαν.  Άρα δεν χρειάζεται.  Είναι  οι  καινούργιες,  μια δημόσια και  

μια η οποία… μεταφορά που περνάει απέναντι ,  στην τράπεζα της  

Πειραιώς.  Αυτή είναι η καινούργια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Καρύδα.  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

(ομιλία μακριά από το μικρόφωνο) εμείς  συμφωνούμε… απλώς, παρ’ 

όλα αυτά…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι,  λοιπόν.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 771/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και πάμε στο ένατο.  Έγκριση επικαιροποιημένων μνημονίων, 

ενεργειών για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών που προέρχεται  

από χιονοπτώσεις,  παγετό,  πλημμύρες ,  πυρκαγιές και σεισμούς.   

 

ΘΕΜΑ 9ο:  

Έγκριση επικαιροποιημένων μνημονίων ενεργειών για την 

αντιμετώπιση  

έκτακτων αναγκών που προέρχονται από χιονοπτώσεις -  παγετό,  

πλημμύρες,  πυρκαγιές και σεισμούς.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γκότσης  Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι,  συνάδελφοι;   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Επικαιροποίηση είναι των παλιών για… πλημμύρες και λοιπά.  

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: 772/2015)  

…………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δέκατο.  Έγκριση της υπ’ αριθμόν 155 του 2015 απόφασης του 

νομικού προσώπου ΟΠΑΚΠΑ δήμου Σερρών περί έγκρισης 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 και του πίνακα στοχοθεσίας  

οικονομικών  αποτελεσμάτων του νομικού προσώπου με την επωνυμία 

Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής,  Κοινωνικής Πολιτικής και  

Αθλητισμού.  

 

ΘΕΜΑ 10ο:  

Έγκριση της υπ'  αριθμ. 155/2015 απόφασης του Ν.Π.  Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.  

Δήμου Σερρών περί ¨Έγκρισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2016 και του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του 

Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, 

Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού¨ .  

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ. Χατζημαργαρίτης Μ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής ο πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ, κύριος Χατζημαργαρίτης 

Μαργαρίτης.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν χρειάζεται.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν χρειάζεται,  ομόφωνα ναι.   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μια ερώτηση…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Μια ερώτηση. Παρακαλώ.  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) την εισήγηση ο κύριος Χατζημαργαρίτης… 

με κοίταξε ο πρόεδρος…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ, ερωτήσεις…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  όχι ,  παρακαλώ.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) βλέπω ότι  προσπαθεί… να συμμαζέψει τα  

πράγματα. Έχει κάποιες παρατηρήσεις το Παρατηρητήριο,  όπου λέει  

ότι  έχουμε παράβαση της  οδηγίας κατά… ευρώ και  στο άλλο,  το 

υποσύνολο 2,  έχει  μια διαφοροποίηση… κατά 120.000 ευρώ.  

 Και λέει ,  βάσει  αυτού… ισοσκελισμένος αλλά δεν ε ίναι 

ρεαλιστικός.  Έτσι γράφει το Παρατηρητήριο.  Μετά από αυτό,  για να 

μην έχουμε ιστορίες με την Αποκεντρωμένη,  έχει  γ ίνει  η 

αναμόρφωση… σύμφωνα με τις  οδηγίες αυτές…  

Κα   :  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) τον κωδικό τον οποίο χρησιμοποιεί  το 

Παρατηρητήριο,  δεν συντονιστήκαμε με αυτό το αρχείο που έπρεπε 

να… τα ποσά. Δεν συμπεριλήφθηκαν κάποια π οσά, για αυτό.  Σαφώς η 

Αποκεντρωμένη,  αν δεν… με το Παρατηρητήριο θα το επιστρέψει.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Άρα το έχετε διορθώσει.   

Κα   :  
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Ναι,  ναι,  ναι… δεν έχουμε… έπρεπε να είχαμε…  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) δεν είναι,  φαίνεται στο… δεν τιμάει και  

τον δήμο.  

Κα   :  

Έτσι,  έτσι…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Καρύδα… ψηφοφορία;  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Παρών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρών. Οι υπόλοιποι;  Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 773/2015)  

…………………  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν χρειάζεται…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Θέλετε να πείτε δυο λόγια;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τελειώσαμε.  Του χρόνου τώρα.  

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Να ευχαριστήσω τουλάχιστον,  κύριε πρόεδρε… τουλάχιστον αυτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.   

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΑΚΠΑ, 

συμπολίτευσης -  αντιπολίτευσης,  και… συμμετέχουν για την αμέριστη 

συμπαράσταση-  βοήθεια για  την καλή λε ιτουργία… θεωρώ ότι  ο 

ΟΠΑΚΠΑ, κύριε πρόεδρε,  είναι παράδειγμα προς μίμηση. Ευχαριστώ 

πολύ.  

 

(Διάλογοι)  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  πάμε στο ενδέκατο θέμα…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) πρόεδρε,  επιδιώκει την σύνθεση για αυτό 

και έχει…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πολύ καλά κάνει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια χαρά είναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Πάρα πολύ καλά κάνει .  Έτσι πρέπει να κάνουν όλοι.  Θέμα ενδέκατο.  

Έγκριση νέου κανονισμού λειτουργίας των κοιμητηρίων με εισηγητή 

τον αντιδήμαρχο κύριο Γαλάνη.  

 

ΘΕΜΑ  11ο:  

Έγκριση νέου Κανονισμού Λειτουργίας τω ν Κοιμητηρίων  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ, κύριε Γαλάνη,  αν έχετε…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  και εγώ… προλαλήσας 

δηλώσαμε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγη ησυχία,  συνάδελφοι.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δηλώσαμε την… γιατ ί  είναι ένα θέμα το οποίο πιστεύω έχει  να κάνει  

με όλους μας και  δεν… ώστε… συμπολίτευση και αντιπολίτευση… 

2012… παρατάξεις… κοιτάξαμε οι  διατάξεις  να είναι… 

προσαρμοσμένες ώστε να καλύπτουν όλα τα… που τυχόν είδαμε κατά 

την διάρκεια της λειτουργίας… που ψήφισε το 12… συνάδελφοι… να 

ευχαριστήσω και προς τα μέλη… για την συνεργασία που είχαμε ειδικά 

την τελευταία χρονιά για την σύνταξη του νέου κανονισμού και τους  

συνάδελφους… συμπολίτευση… αντιπολίτευσης γιατί  με την,  τις  

απόψεις που εκφράστηκαν και στην Ε πιτροπή Ποιότητας Ζωής αλλά 

και στην Οικονομική Επιτροπή νομίζω καταφέραμε να… κανονισμό 

τέτοιο που να μας… στην πράξη.  
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 Σε γενικές γραμμές,  θέλοντας να αποφύγουμε τυχόν… κύριε 

πρόεδρε,  του παλαιότερου κανονισμού αποφασίσαμε να φέρουμε στο 

Δημοτικό Συμβούλιο νέο κανονισμό.  Οι αλλαγές που έχουμε κυρίως 

έχουν να κάνουνε με το,  κάποιες διατάξεις  τις  οποίες… στην πράξη… 

κάποια ζητήματα εκεί  πέρα… τακτοποιήσουμε,  όπως για παράδειγμα 

είναι οι  διατάξεις  που αφορούν το… και μάλιστα εκεί  έχουμε και μια 

πρόνοια,  προνοήσαμε να έχουμε μια διάταξη η οποία δίνει  την 

δυνατότητα στους μόνιμους κατοίκους,  δηλαδή, αυτούς που είναι… 

έχουν δικαίωμα εφόσον είναι μόνιμοι κάτοικοι… να πληρώνουν τα 

χρήματα που πληρώνουν οι  Σερραίοι  στα δημοτικά κοιμητήρια της 

Δημοτικής Κοινότητας Σερρών, 200 ή 300 ευρώ… που χρειάζονται,  

και στα χωριά μας,  επειδή δεν  πληρώνουν κάθε χρόνο… οικογενειακή 

μερίδα… 10 ευρώ εφάπαξ, να πληρώνουν… της Δημοτικής Κοινότητας 

Σερρών, δηλαδή, τα 200 ευρώ.  

 (ομιλία εκτός μικροφώνου) επειδή ακριβώς καλύπτουμε αυτή  

την… που ταλάνισε σε… φορές και τον κύριο δήμαρχο και εμάς και 

την αντιπολίτευση, θεωρούμε ότι  πλέον η περίπτωση των… των 

δημοτών και όχι  μόνιμων κατοίκων, δηλαδή, αυτοί που είναι 

ετεροδημότες και δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι,  και δεν υπήρξαν ποτέ 

δημότες… αυτοί… επιβαρύνονται με 3 .000 ευρώ.  

Δηλαδή, αν κάποιος είναι στις  Σέρρες,  δεν είναι δημότης μας,  

δεν ε ίναι μόνιμος  κάτοικος  και  δεν ήταν ποτέ και στο παρελθόν 

δημότης του δήμου Σερρών, αυτός θα πληρώσει 3 .000 ευρώ,  έτσι  ώστε 

να μπορούμε να προστατεύσουμε τα κοιμητήρια των χωριών αλλά και 

της  πόλης,  κύριε  πρόεδρε,  τα οποία είναι  αρκετά επιβαρυμένα και 

γνωρίζετε πολύ καλά…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(ομιλία εκτός μικροφώνου) 3 χιλιάρικα…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) σας λέω. Με πολύ προσοχή… είναι… 

μπορεί ούτε μια περίπτωση να μην υπάρχει.  Πρόκειται για περιπτώσεις 

ετεροδημοτών που δεν είναι μόνιμοι  κάτοικοι και δεν  υπήρξαν ποτέ 

δημότες μας,  στο παρελθόν.   

 Να σας θυμίσω εδώ… είχε προνοήσει… ο κύριος… τις  

περιπτώσεις των δημοτών που υπήρξαν στο παρελθόν δημότες  μ ας 

αλλά δεν… στην Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα. Αυτούς από τον 

προηγούμενο κανονισμό τους είχαμε τακτοποιήσει και ερχόμαστε τώρα 

να τακτοποιήσουμε και τους  μόνιμους κάτοικους.  Μόνιμους 

κατοίκους,  κύριε πρόεδρε.   

Οι μόνιμοι κάτοικοι,  όπως σας αναφέρω,  θα εξαιρού νται… 

δημότες,  θα εξαιρούνται από την επιβάρυνση την μεγάλη και θα 

πληρώνουν ότι  πληρώνουν και οι  Σερραίοι  δημότες.  200 ή 300 ευρώ 

στα κοιμητήρια Α και Β και 200 ευρώ στα κοιμητήρια των χωριών… 

να ενταφιαστούν στον δήμο Σερρών.  

Επίσης… κάποιο και προσθέσαμε κάποια άρθρα όσον αφορά για 

τα δικαιώματα των πολιτών,  για ταχεία  εξυπηρέτηση τους… να 

εξυπηρετούνται… πρόσβαση σε έγγραφα, εφόσον έχουν… το 

δικαίωμα.  

Κοιτάξαμε σε γενικές γραμμές όσο το δυνατόν να κάνουμε έναν 

κανονισμό τέτοιο που να… όλες τις  ανάγκες  χωρίς να είμαστε,  να 

μπούμε σε τόσες λεπτομέρειες… για τους… κάτι άλλο. Περισσότερα…  

Θέλαμε να είναι,  όπως σας είπα… ομόφωνα και  από την 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και από την Οικονομική Επιτροπή… της 
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αντιπολίτευσης.  Νομίζω ότι ,  κύριε πρόεδρε,  δεν έχω να πω  άλλα 

πολλά… εδώ την κυρία… αν θέλει  και κάποιος από τα μέλη…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αν υπάρχουν ερωτήσεις… ο κύριος  Γάτσιος.  Ο κύριος Φωτιάδης.  Ο 

κύριος Καρύδας.  Παρακαλώ. Κύριε Φωτιάδη, πρώτα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε εισηγητά, θα επιστρέψω σε κάτι  που το ανέφερα και σε  μια 

άλλη επίκαιρη συζήτηση, που λέει  ότι… λέει  ότι  τα χρήματα που 

εισπράττονται ανά κοιμητήριο είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα. 

Επενδύονται,  το έλεγε και το λέει .  Αυτό για μας είναι ένα θέμα, αν 

συμβαίνει…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Συμβαίνει ,  συμβαίνει .   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ωραία.  Επίσης μια άλλη ερώτηση.  Τα κοιμητήρια στην πόλη των 

Σερρών φυλάσσονται το βράδυ; Αν, δηλαδή, κάποιος  πάει με ένα 

όχημα και… κάποιες δράσεις,  αυτό το έχουμε προβλέψει;  Υπάρχει  

μέριμνα; Το έχετε συζητήσει στον κανονισμό;  

 Και επίσης έχετε και ένα κατάστημα. Έχουμε ένα κατάστημα 

μέσα, παροχής υπηρεσιών. Πως είναι εκεί  οι  συνθήκες;  Με ποιους  

όρους δουλεύει;  Μια… και τ ι  χρήματα πληρώνει;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Το πρώτο ερώτημα είναι…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Το πρώτο ερώτημα είναι…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) δ εν υπάρχει φύλαξη…  
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Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν υπάρχει φύλαξη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όχι… δεν υπάρχει… υποχρεωτικά…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εντάξει,  το πρώτο το απάντησες…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) ανταποδοτικά. Όσοι ,  εργολαβίες που 

κάνουμε τις… ανταποδοτικά σε κάθε χ ωριό τα χρήματα που δίνονται.   

 Το δεύτερο, φύλαξη. Οι πόρτες κλείνουν το βράδυ. Η 

προϊστάμενη, φυσικά για αυτόν τον λόγο,  οι  πόρτες κλείνουν το βράδυ 

στα κοιμητήρια.  Τώρα αν κάποιος… και μπει  μέσα, κάνει  κάποια 

ζημιά… στην Αστυνομία.  Εάν,  εάν έχω την δυνα τότητα την 

οικονομική, εάν έχουμε την δυνατότητα ως δήμος,  να βάλουμε και εκεί  

κάμερες… προσωπικό, εδώ δεν έχουμε προσωπικό μόνιμο για να 

μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις  καθημερινές ανάγκες,  θα έχουμε 

προσωπικό για την νύχτα; Αυτό δεν  είναι δυνατόν γιατί  δεν υπάρχει 

προσωπικό.  

 Αν θέλετε να βάλουμε κάμερες,  που κι  εμείς  το επιθυμούμε,  αν 

υπάρξει ο ικονομική δυνατότητα το 16 θα το πράξουμε.  Να είστε 

σίγουροι.  Όπως έκανε πολύ σωστά η δημοτική Αρχή στο αμαξοστάσιο.   

Από κει  και πέρα… εν ευθέτω χρόνω και στο…  επομένως να 

είστε σίγουροι ότι… θα πράξουμε το ίδιο γιατί… προσωπικό,  κύριε 

πρόεδρε,  δεν μπορεί αυτό να γίνει .  Το γνωρίζετε ότι  δεν… προσλάβει,  

δεν μπορούμε να προσλάβουμε μόνιμο υπάλληλο ούτε για αστείο.   
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Και όσον αφορά το τρίτο ερώτημα, για το κατάστημα , το 

κατάστημα είχε βγει  στην δημοπρασία,  ήρθαν αυτοί  οι  ενδιαφερόμενοι 

που το χτύπησαν… απέξω… μπορώ να σας πω, να σας πληροφορήσω…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) ε ίναι νομίζω…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν το ξέρω.  

Κα   :  

Ενοίκιο,  1.800 ευρώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

1.800 ευρώ τον μήνα. Είναι πανάκριβο… είναι… που δεν έπρεπε να…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Και,  συνάδελφοι,  σας ενημερώνω ότι  αν κάποιος  δεν πληρώνει 

μίσθωμα ή οφείλει  μισθώματα και δεν τα ρυθμίσει  να  είστε σίγουροι 

ότι  πάντοτε μετά από εισήγηση, αφού τον ενημερώσουμε… την 

εισήγηση στην Οικονομική Επιτροπή για καταγγελία της μίσθωσης. 

Δεν χαριζόμαστε σε κανέναν.  Επομένως… δεν έχω να πω τίποτα άλλο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Γάτσιος και ο κύριος Καρύδας.   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Διάβασα ότι… συνεχίζει  το δεκάευρω αλλά… δεν ξέρω αν εν τη ρύμη 

του λόγου σας ή εγώ δεν άκουσα καλά… για 200 ευρώ…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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(ομιλία εκτός μικροφώνου) καλό αυτό,  ωραίο.  Ωραία πάσα μου 

δώσατε.  Στα Α κοιμητήρια και στα Β καταργούμε αυτές  τις  θέ σεις,  να 

μην… τον παλιό κανονισμό,  Γ θέσεις να τις  πω ή Α θέσεις… όπως 

θέλετε,  που… 300 ευρώ και έχουμε πλέον 300 και 200.  Παρέμειναν,  

δηλαδή…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στο Α…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Χαμηλή κατηγορία στα Α και στα Β, χαμηλή κατηγορία,  κύριε 

πρόεδρε,  στα Α και στα Β παρέμεινε η ίδια.  Δεν άλλαξε τίποτα.  

Καταργήσαμε,  μάλιστα,  την ανώτατη κατηγορία γιατί  και δεν έχουμε… 

αυτές οι  θέσεις.  Επομένως με δυο κατηγορίες,  Α και Β, 200 και 300.  

Στα χωριά μας παραμένει  το 10 ευρώ ανά οικογενειακή μερίδα.  Τίποτα 

παραπάνω. Τίποτα παραπάνω. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Καρύδα…  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) και κάποτε ήταν στην Ορεινή και θέλω να 

τα ακούσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη.  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Κύριε Γαλάνη… ποτέ η δυνατότητα να κάνουμε μ ια κάποια μείωση 

στα χρήματα που ζητάμε; Γιατί  εκτός από αυτά, από ότι  είδα στην 

εισήγηση… είναι και τα… τα 20 ευρώ από τους… από τα γραφεία.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Κύριε Καρύδα, είμαστε το φτηνότερο κοιμητήριο σε όλη την Ελλάδα.  

Τόσο φτηνά, τόσο λίγα χρήματα για τ ον ενταφιασμό δεν έχει  κανένα 

κοιμητήριο.  Αν δείτε τι  έχει  η Θεσσαλονίκη, η Δράμα, η Καβάλα, η 

Λάρισα, θα μείνετε άναυδος.  Εδώ είναι η κυρία Τσολάκη, μπορεί να 

σας τα αναφέρει.  Είμαστε το φτηνότερο κοιμητήριο σε όλη την 

Ελλάδα.  

Η βιωσιμότητα μας είναι οριακή. Δηλαδή,  η κυρία  Τσολάκη 

έφερε σε μας,  στην Οικονομική Επιτροπή, ενώπιον του πρόεδρου και  

των μελών, ποια είναι τα έσοδα και ποια είναι τα έξοδα. Είμαστε 

ακριβώς τσίμα -  τσίμα… και μάλιστα η δική μας απαίτηση, των μελών 

της Οικονομικής Επιτροπής,  είναι να μας… τα έσοδα και τα έξοδα, για 

να δούμε πως ακριβώς θα ορίσουμε τα τέλη.  

Τα τέλη… τα φτηνότερα στην Ελλάδα. Δεν υπάρχουν φτηνότερα.  

Να το ξέρετε.  Είμαστε το πιο φτηνό κοιμητήριο.  Και αυτά που λέει… 

20 ευρώ στους μαρμαράδες και 20 ευρώ στους εργολάβους  κηδειών,  

ότι… για πρώτη φορά αυτά τα ποσά για να υπάρχει και από κει  μια 

στήριξη του κοιμητηρίου,  γιατί  το κοιμητήριο ε ίναι του δήμου Σερρών 

και των Σερραίων πολιτών και θα πρέπει και αυτοί να συνεισφέρουν 

κάτι  τις  για την λειτουργία,  την εύρυθμη λειτουργ ία του κοιμητηρίου.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εδώ είναι η κυρία Τσολάκη αν θέλει  κάποιος να…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γάτσιος,  τοποθέτηση. Ο κύριος Καρύδας.  Και ο κύριος Στεργίου.  

Τρεις.  Κύριε Γάτσιο.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  
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(ομιλία εκτός μικροφώνου) τοποθέτηση, κύρι ε αντιδήμαρχε… για αυτό 

που ρώτησα εγώ,  ο κύριος  Αναστασιάδης,  στους ετεροδημότες… 

χωριά… τα 200 ευρώ… δεν κατάλαβα.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όχι,  δεν τα δίνουν.  Είναι… ετεροδημότης πληρώνει 1.500 ευρώ. Όμως 

θεωρούμε εμείς  σκόπιμο…  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Για τα χωριά…   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Για όλους μιλάω. Θεωρούμε σκόπιμο και… παρατηρήσεις του κυρίου 

δημάρχου… πάντα τα πιο πολλά παράπονα, με τις  δικές μας,  ας πούμε,  

παραινέσεις,  θεωρήσαμε σωστό να εξαιρέσουμε τους μόνιμους 

κατοίκους και να μπορούν αυτοί  οι  άνθρωποι… κατοικούν μόνιμα  στις  

Σέρρες,  στις  πόλεις ,  στα χωριά,  να πληρώνουν 200 ή 300 ευρώ στα… 

κοιμητήρια,  όταν αδειάζουν… αντίστοιχα στις  θέσεις που… και στα 

χωριά είπαμε να πληρώνουν το χαμηλότερο των Σερρών. 200 ευρώ. 

Αυτοί μέχρι πρότινος πληρώνανε 1.500 και  τώρα θα πληρώνουν 200. 

Γιατί…  

 

(Διάλογοι)  

 

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Αυτοί που δεν πληρώνουν…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αυτό πάω να σας πω. Να σας εξηγήσω.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Αυτοί που δεν πληρώνουν…  
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Το είπα στην τοποθέτηση μου την αρχική. Το είπα στην αρχική μου 

τοποθέτηση.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) οι  μόνιμοι κάτοικοι πληρώνουν…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Το είπα στην αρχική μου τοποθέτηση, ότι  αυτοί είναι  ετεροδημότες,  

άρα δεν πληρώνουν 10 ευρώ… μερίδα,  και ούτε μόνιμοι,  και  είναι  

μόνιμοι κάτοικοι.  Αυτοί που είναι ετεροδημότες και μόνι μοι κάτοικοι.  

Ο ετεροδημότης δεν πληρώνει τα 10 ευρώ.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Πως δεν πληρώνει;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ετεροδημότης.  Ο ετεροδημότης πως θα πληρώσει 10 ευρώ… αφού 

είναι ετεροδημότης.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) οικογενειακή μερίδα στο χωριό μου,  

παραδείγματος χάριν.  Πως δεν πληρώνει;  Έχουνε…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) σας λέω. Ο ετεροδημότης…  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) ετεροδημότης…  

 

(Διάλογοι)  

 

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Είναι πολύ απλό. Δεν χρειάζεται να διευκρινίσουμε εμείς .  Ένα λεπτό ,  

είναι πολύ απλό… κυρία Τσολάκη. Ετεροδημότης,  ο ετεροδημότης δεν 

πληρώνει οικογενειακή μερίδα.  Άρα δεν πληρώνει… πληρώνει μόνο…  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Καλά, αυτούς που… πως τους… όχι,  αυτός που δεν ψηφίζει  στις 

Σέρρες,  μένει  στην Ορεινή κάποιος  ο οποίος ψηφίζει  σ την Αθήνα… 

δεν πληρώνει το δεκάευρω. Αυτός είναι… αυτές τις  περιπτώσεις πάμε 

να πιάσουμε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εγώ ξαναλέω κάτι πολύ απλό.  Όποιος δεν  ε ίναι δημότης μας δεν 

πληρώνει 10 ευρώ οικογενειακή μερίδα.  Μόνο ο δημότης μας 

πληρώνει οικογενειακή μερίδα 10 ευρώ…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Είναι γραμμένος δημότης… δημοτική κατάσταση. Πολύ απλό.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  εγώ δεν… διευκρινιστικά… ο κύριος Αναστασιάδης,  

γιατί  καλά… 200 ευρώ…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

200 ευρώ για αυτούς που πλήρωναν μέχρι τώρα 1.500. Καλή, καλή,  

καλή ρύθμιση, σας  λέω… αυτός,  για να το καταλάβετε,  δεν πληρώνει 

ποτέ τα 10 ευρώ. Δηλαδή, οι  άλλο είναι κορόιδα που πληρώνουνε 10 

ευρώ οικογενειακή μερίδα για κάποια χρόνια; Αυτός που δεν θέλει  να 

ενταφιαστεί  και δεν πλήρωνε τόσα χρόνια 10 ευρώ ανά οικογενειακή 

μερίδα,  όταν μια  φορά… θα έρθει  η ώρα η πολύ δύσκολη… 

ενταφιασμός…  
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(Διάλογοι)  

 

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αυτός ο άνθρωπος…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) στην Ορεινή μέχρι τα 20 του,  ρε παιδιά.  

Μετά έφυγε.  Ένα χρονικό διάστημα έμεινε… και θέλει  να ενταφιαστεί  

στην Ορεινή.  Θα πληρώσει 200 ευρώ.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αυτό λέω, αυτό λέω.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Διευκρινίστε το γεγονός… δεν πληρώνει δεκάευρω. Γιατί  εγώ 

τουλάχιστον ξέρω… ετεροδημότη εννοώ εγώ αυτόν που είναι… 

οικογενειακή μερίδα,  παραδείγματος χάριν,  στην Ορεινή,  αλλά μένει  

στην Αθήνα. Αυτόν εγώ τον θεωρώ ετεροδημότη. Αυτός δεν θα 

πληρώσει.  Λοιπόν… στην τοποθέτηση, κύριε πρόεδρε.   

 Εγώ και σε… συμβούλιο,  που είναι πολύ χρήσιμο και σημαντικό,  

είχα θέσει παλιότερα, σε παρεμφερές  θέμα,  ότι η γνώμη μου είναι ότι  

θα πρέπει το δεκάευρω ανά οικογενειακή μερίδα να καταργηθεί.   

Δημιούργησε μεγάλα προβλήματα. Υπάρχουν άνθρωποι  οι  οποίοι  

είναι 60 χρόνια  στην Αυστραλία ή στην Κύπρο ή στην Αμερική ή στην 

Αθήνα ή οπουδήποτε αλλού ή και στις  Σέρρες  ακόμη, οι  οποίοι  δεν  

ενδιαφέρονται… λόγο κράτησαν τα δικαιώματα τους  ή την 

οικογενειακή τους μερίδα στον τόπο τους.   

Αυτοί,  λοιπόν… από δεξιά και αριστερά να πληρώνουνε.  Είχα 

πει  ότι  αυτό πρέπει να αλλάξει.  Δημιούργησε αναταραχές και 
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προβλήματα και  προτείνω και η άποψη μου είναι ότι  θα πρέπει,  επειδή 

είναι δεδομένο ότι  στα χωριά δεν έχουμε εμείς  έξοδα, εννοώ… που 

κάνουμε,  δεν έχουμε ούτε προσωπικό, ούτε κάτι  άλλο που 

απασχολούμε για τον ενταφιασμό των νεκρών. Δεν έχουμε ανθρώπους 

που τους πληρώνουμε και… ε κ των ενόντων οι  συγγενείς  και κάνουν 

την εκταφή ή την εκσκαφή του τάφου.   

Άρα, λοιπόν,  έξοδα ο δήμος ουσιαστικά δεν έχει .  Έχει  κάποια 

λίγα έξοδα κάθε χρόνο για συντήρηση. Μια -  δυο φορές… τα 

νεκροταφεία,  άντε τρεις… και κάτι  ψιλά άλλα πράγματα.   

Υπό αυτή την έννοια,  λοιπόν,  εγώ θα πρότεινα να βάλουμε στην 

κάθε ταφή 100 ή και 150 ευρώ και να καταργηθεί το τέλος αυτό των 

10 ευρώ ανά οικογενειακή μερίδα γιατί  έχει  δημιουργήσει  μεγάλα 

ζητήματα και προβλήματα.  

 

(Διάλογοι)  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όλοι όσοι έρχονται.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Πρόεδρε,  κύριε πρόεδρε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα… ψηφοφορία. . .  τοποθέτηση. Πάμε στον κύριο Καρύδα. Ο 

κύριος Καρύδας,  παρακαλώ. Και ποιος άλλος ζήτησε τον λόγο; Και ο 

κύριος Στεργίου.  Κύριε Καρύδα, εσείς .   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Ναι,  όπως τα λέει  τα πράγματα είναι,  ο κύριος Γαλάνης.  Διάβασα τον 

κανονισμό.  Όντως έγινε μια πρώτη προσπάθεια… να λυθούν ζητήματα,  
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όσον αφορά την προσπάθεια να μπουν κάποια πράγματα σε τάξη. Εμείς 

δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.  

 Απλά υπάρχει  ένα ζήτημα όσον αφορά… γιατί… στην ερώτηση… 

να το διευκρινίσω… που είπε ο κύριος Γαλάνης ότι  είμαστε οριακά και  

είμαστε από τα πιο φτηνά και τα λοιπά. Εντάξει ,  δεν έχω κανένα λόγο 

να μην τον πιστέψω και τα λοιπά.  

 Ουσιαστικά, όμως,  υπάρχει ένα κόστος… 300 ευρώ, το οποίο. . . .  

και πολύ ευκαταφρόνητο.  Ένα… να ι,  για τα…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

200… 200 -  300 ευρώ…  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) όσον αφορά τα 20 συν 20 προφανώς και  

αυτά θα μετακυλιστούν από τους εργολάβους στον άνθρωπο που θέλει  

να τελέσει την κηδεία.  Αυτό είναι λογικό.  Οπότε είναι  και αυτό ένα 

βάρος το οποίο στην τελική θα πάει στην τσέπη, θα βγει ,  μάλλον,  από 

την τσέπη αυτού που θέλει  να τελέσει την κηδεία.   

 Επίσης,  έγινε σωστά αυτός  ο διαχωρισμός με τους μόνιμους 

κατοίκους,  και αυτό είναι πολύ σωστό και έπρεπε να γίνει .  Ουσιαστικά 

όμως, το τριχ ίλιαρο είναι ένας,  είναι  ένα ποσό πολύ… δεν ξέρω, πολύ 

μεγάλο. Δεν ξέρω πόσοι άνθρωποι θα θελήσουν να ταφούν εδώ πέρα 

μην έχοντας καμία σχέση με τις  Σέρρες αλλά παρ’ όλα αυτά κρίνουμε 

ότι  είναι… μπορεί να μπει,  ναι ,  καταλαβαίνω το πνεύμα ότι… 

αποτρεπτικά.  Ουσιαστικά, όμως, ε ίναι για κάποιον που θα θελήσει να 

το κάνει  για τους χ ,  ψ,  λόγους,  είναι τεράστιο.   

Με το πνεύμα του κανονισμού συμφωνούμε.  Διαφωνούμε,  όμως,  

με τα οικονομικά μεγέθη, με αυτά τα οικονομικά μεγέθη που… στην 

εισήγηση… για αυτό…  
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν ξέρω αν…  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Ναι,  εγώ έχω τελειώσει.  Έχω τελειώσει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Στεργίου,  έχετε τον  λόγο.   

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Ναι,  είναι σίγουρο ότι  σε αυτή την ζωή, κύριε πρόεδρε,  κύριε  

δήμαρχε,  κύριοι  σύμβουλοι,  ότι  σε αυτή την ζωή υπάρχει ταξική 

διαφορά, έτσι.  Εγώ πιστεύω ότι  η καινούργια κυβέρνηση μπορεί να 

καταργήσει… αλλά στην άλλη ζωή που… κάποιος,  να  υπάρχει κάποια 

ισότητα, έτσι;   

 Επειδή… η ισότητα σημαίνει… μέσα στα νεκροταφεία,  έγινε ένα 

σφάλμα παλιά,  για κατασκευές οι  οποίες τελικά είναι πέραν  του 

δέοντος,  έτσι;  Και δεν με ενδιαφέρει τι  χρήματα διαθέτει  ο καθένας να 

κάνει  τον τάφο του,  ότι  θέλει ,  ας πούμε… θα βάλουμε και τα λοιπά.  

Εγώ νομίζω ότι  το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να βάλει ορισμένους 

κανόνες.   

 Και… κανόνας είναι,  πρώτον,  και το πλάτο ς και το ύψος της 

κατάληψης του χώρου.. .  πρέπει  αυτό να υπάρχει μέσα,  έτσι;  Για να 

μπορεί… ο καθένας οποιαδήποτε κατασκευή υπάρχει  και δεύτερον… 

τα οποία κατασκευάζουν εκεί  πέρα και τα οποία για μένα είναι 

εντελώς… εγώ δεν λέω τι  χρήματα να διαθέσει ο καθέ νας για να βάλει 

επάνω στον νεκρό,  αν και για μένα θα έπρεπε να είναι ίδιοι  οι  τάφοι ,  

γιατί  τουλάχιστον στην άλλη ζωή δεν πρέπει να υπάρχει ταξική 

διαφορά. Αλλά αυτό το αφήνω.  
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Όσον αφορά, όμως, το ύψος και την κατάληψη του χώρου πρέπει 

να δούμε.  Άμα πάτε σε όλα τα νεκροταφεία υπάρχουν τεράστιες 

κατασκευές,  καινούργιες,  όχι  παλιές ,  κάποιου… και τα λοιπά… το 

ύψος και το πλάτος της κατάληψης γ ιατί  εφόσον πληρώνουμε το ίδιο 

τον δήμο πρέπει και τον ίδιο χώρο να έχουμε και το ίδ ιο ύψος,  για να 

μην δημιουργούνται  προβλήματα μεταξύ των πολιτών.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε τον λόγο…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) κανονισμό, έχουμε μια… όπως το είδα εδώ 

πέρα, έχουμε για το πώς πρέπει να είναι ο τύπος του τάφου. Δηλαδή, 

έχουμε… έχουμε και ένα,  το είδος…  

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Το θέμα είναι,  τηρούνται;  Αυτό μιλάω.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αυτό επιθυμούμε.  Να τηρούνται.  Και οι  

υπάλληλοι… και ελέγχουν στο μέτρο του δυνατού.  Αλλά από κει  και 

πέρα πρέπει να υπάρχει και σεβασμός στον κανονισμ ό και από τους  

πολίτες.  Ένα είναι  αυτό… δηλαδή… μέχρι τον τύπο του τάφου, τους 

τύπους των τάφων.  Και από τους πρότυπους… κανονισμούς που είδαμε 

και το έχουμε… στον κανονισμό.  

 Από κει  και πέρα τώρα πως θα σας… κυρία Τσολάκη, δηλαδή, αν  

πούμε σαν Γ… σαν Β,  που είναι η Λάρισα, που είναι… στα τρία,  στα 

τέσσερα χρόνια τα  ίδια ποσά με μας και τα διπλάσια.  Εμείς  για έξι  

χρόνια διατηρούμε τον… για έξι ,  και μάλιστα,  και μάλιστα…  
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(Διάλογοι)  

 

Κα ΤΣΟΛΑΚΗ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Τσολάκη…  

 

(Διάλογοι)  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) ακούγεστε.  Ελάτε,  πλησιάστε… τον λόγο 

για να καταγράφονται αυτά που λέτε.   

Κα ΤΣΟΛΑΚΗ:  

Όσον αφορά τον δήμο της Δράμας ο οποίος είναι ο πιο κοντινός μας… 

και γεωγραφικά, έχουνε στα τρία χρόνια το ποσό των 257 ευρώ…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Στα τρία χρόνια.   

Κα ΤΣΟΛΑΚΗ:  

Στα τρία χρόνια,  συν τα τρία χρόνια,  γιατί  εκ των πραγμάτων… δεν 

μπορεί να γίνει  στα τρία χρόνια.  Έχουμε άλλα τρία χρόνια συν 257.  

Σύνολο 595 ευρώ… το οποίο είναι  πολύ περισσότερο από αυτό που 

βάζουμε εμείς  για έξι  χρόνια.  Και… δυο χρονιές ,  αυτών που 

επιθυμεί… πάει μέχρι τα εννιά χρόνια,  το οποίο είναι άλλα 240 ευρώ.  

 Η Θεσσαλονίκη, ο  σύνδεσμος… Θεσσαλονίκης… έχουνε τα πέντε 

χρόνια το ποσό,  μισό λεπτό,  των 240 ευρώ αλλά από τον πέμπτο χρόνο 
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και μετά έχουνε 100 ευρώ  για κάθε μήνα.  Δηλαδή, 1 .200 συν 240. 

Οπότε βγαίνε στα έξι  χρόνια 1.500 περίπου ευρώ.  

Όσον αφορά τις  διαστάσεις των τάφων που αναφερθήκατε,  

υπάρχει  μέσα στον κανονισμό μας εδάφιο το οποίο λέει  ότι  αν κάποιος 

παραβεί τις  διατάσεις υπάρχει πρόστιμο 200 ευρ ώ. Κάτι το οποίο 

εφαρμόσαμε στα χωριά… μεγαλύτερες διαστάσεις  από ότι  πρέπει… 

δεν υπάρχει πρόβλημα σε αυτό…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δηλαδή,  κύριε πρόεδρε,  θα ήθελα, πραγματικά, σίγουρα οι  αποφάσεις  

στην δημοκρατία λαμβάνονται και κατά πλειοψηφία.  Μετά από όλα 

αυτά τα επιχειρήματα, από τους όμορους δήμους,  της Δράμας… έχει  

διπλάσια τέλη από μας… διπλάσια.  Η Θεσσαλονίκη δεν το συζητώ. 

Ξεφεύγει .   

Αλλά και  θα ήθελα η κυρία Τσολάκη,  κύριε  πρόεδρε… τελευταία 

κουβέντα για τα έσοδα και  τα έξοδα. Δηλαδή, τα έσοδα και τα έξοδα  

μας με βάση τους  υπολογισμούς που κάναμε και… στην Οικονομική 

Επιτροπή, ε ίναι ότι  είμαστε ίσα -  ίσα.  Δηλαδή, αυτό που λέει  ο 

συνάδελφος,  ο κύριος Γάτσιος,  να αλλάξουμε… στα χωριά,  αυτή την 

στιγμή δεν μπορεί να γίνει .   

Γιατί  με τον κύριο Χρυσανθίδη και με τ ους άλλους συνάδελφους,  

της συμπολίτευσης και της  αντιπολίτευσης,  τον κύριο αντιδήμαρχο και 

όλους που τα είδαμε,  ρωτήσαμε την κυρία Τσολάκη, πες μας 

οικονομοτεχνικά και… για τα κοιμητήρια.   

Κα ΤΣΟΛΑΚΗ:  

Το 2013…  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Άμα βγαίνουν… άμα δεν βγαίνουν…   
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Κα ΤΣΟΛΑΚΗ:  

Το 2013… Σερρών, είχαμε έσοδα…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν σας ακούμε…  

Κα ΤΣΟΛΑΚΗ:  

Το 2013 στην πόλη των Σερρών είχαμε έσοδα… από αυτά τα 134.000 ο 

μισθός των υπαλλήλων μαζί με τις  εισφορές του.  134.000. Χωρίς,  

βέβαια,  να υπολογίζουμε την συντήρηση το υ κοιμητηρίου.  Δηλαδή,  

πόσο… για… και την συντήρηση του.   

 Το 2014 τα έσοδα μας ήτανε… οι τακτικές,  τα έξοδα για τον 

μισθό ήταν τα ίδια,  απλά δεν έχω βάλει καθόλου χρήματα για 

συντήρηση στο σύνολο της… 65 χιλιάρικα. Έχουμε… που δεν  

καλύπτουμε.  Οπότε κατεβάζουμε… 400 ευρώ και αφήνουμε 200… 

είμαστε ίσα -  ίσα στα αρχικά μας έξοδα.  

Όσον αφορά τους δημότες οι  οποίοι  κατοικούνε στην Αμερική,  

στην Αυστραλία,  οπουδήποτε,  μην είστε σίγουρος ότι  όταν θα ρθει  

εκείνη η ώρα… στο χωριό τους.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 150, 200….  

Κα ΤΣΟΛΑΚΗ:  

Όχι,  πως είμαστε σίγουροι ότι  αυτός θα επιλέξει… θα επιλέξει;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αν επιλέξει  και κάνει  χρήση θα πληρώσει.  Αν δεν επιλέξει  δεν θα 

πληρώσει…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Επειδή… φαντάζομαι… να μην κάνουμε διάλογο, ποιος θα μας πει 

εμάς που έχουμε τις  οικογενειακές  μερίδες,  κύριε πρόεδρε,  ποιος  μένει  
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στην Αυστραλία και ποιος μένει  στην Αμερική; Ο δήμος έχει  τις  

οικογενειακές μερίδες,  έχει  τις  μερίδες,  δηλαδή, στα δημοτολόγια και  

από κει  βγαίνει  αυτό το ποσό, 10 ευρώ ανά οικογενειακή μ ερίδα.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) το Δημοτικό Συμβούλιο…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) δεν είναι το ίδιο… κύριε πρόεδρε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Μα εδώ δημιουργείται μια… πόσα λεφτά νομίζετε ότι  μαζεύουμε από  

κάθε χωριό;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εγώ να προσθέσω… έχω να προσθέσω το εξής.  Είναι πολύ απλό.  

Αυτός ο οποίος μένει  στην Αυστραλία είναι γραμμένος… πληρώνει το 

δεκάρικο και δεν θέλει  να πληρώνει  το δεκάρικο,  να ξεγραφτεί .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό δεν θέλω να γίνει…  

 

(Διάλογοι )  

 

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Πολύ καλή η παρατήρηση, κύριε πρόεδρε,  του κυρίου δημάρχου,  

γιατί… και στην Οικονομική Επιτροπή ότι  θα πρέπει  και οι  μόνιμοι 

κάτοικοι που σήμερα… εδώ και τους  διευκολύνουμε,  να γίνουν 

δημότες μας.  Εδώ, ο δήμος Σερρών… χάνουμε χρήματα λόγω τ ων 
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πληθυσμιακών κριτηρίων, που αυτοί  είναι μόνιμοι κάτοικοι αλλά δεν 

είναι δημότες.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) τώρα, δήμαρχε,  δεν μιλάμε για…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάνουμε κουβέντα εκ του περισσού…  

 

(Διάλογοι)  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αν δεν θέλει  κάποιος να δευτερολο γήσει να βάλουμε το θέμα σε 

ψηφοφορία.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε… ένα ερώτημα… μια διευκρίν ιση, κύριε αντιδήμαρχε.  

Και…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην μιλάτε μεταξύ σας,  σας παρακαλώ.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

 (ομιλία εκτός μικροφώνου) από την Οικονομική Επιτροπή το εξής.  

Σχετικά με τα κοιμητήρια… τα οποία έχουν… και βλέπω τι  γίνεται.  

Ένας,  φέρνω το παράδειγμα, δημότης,  μόνιμος κάτοικος και δημότης 

του δήμου Σερρών και κάτοικος  της πόλης των Σερρών, θέλει  να 

ενταφιαστεί… στον δήμο,  στα κοιμητήρια του Λευκώνα. Πως θα 

πληρώσει;  Υπάρχει  μια ιδιαιτερότητα εκεί… κοιμητήρια.   

Κα ΤΣΟΛΑΚΗ:  
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Το έχουμε προβλέψει.  Είπαμε ότι… αυτός αν πληρώνει το ποσό της  

πόλης των Σερρών, εφόσον, γιατί  ο πρόεδρος της τοπικής 

κοινότητας…  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ναι,  αλλά αν υπάρχει συγγένεια και όλα αυτά… για αυτό…  

 

(Διάλογοι)  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) πολύ, πάρα πολύ εξτρήμ περιπτώσεις είναι  

αυτές.   

Κα ΤΣΟΛΑΚΗ:  

Όταν υπάρχει οικογενειακός τάφος…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν πρόκειται,  δεν  πρόκειται να… κανείς γνώση εάν προέκυψε…  

 

(Διάλογοι)  

 

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία  μακριά από το μικρόφωνο)  όλα να τα μελετήσουμε… έχει  το 

θέμα. Εμείς για αυτό τον λόγο βάλαμε ασφαλιστική δικλείδα τον 

πρόεδρο της τοπικής κοινότητας.  Πρώτον,  βάλαμε σίγουρα χρήματα 

συγκεκριμένα.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Τον πρόεδρο ή το Τοπικό Συμβούλιο;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας.   
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Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Τον πρόεδρο.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Της τοπικής.  Αν πει  όχι  ο πρόεδρος του Λευκώνα ή του Σκουτάρεως ή 

της… τι  θα πούμε εμείς;  Ναι;   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Φυσικό πρόσωπο…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εμείς βάλαμε τον πρόεδρο.  Τον πρόεδρο.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Μόνο ο πρόεδρος; Δεν έχει  Τοπικό Συμβούλιο;  

 

(Διάλογοι)  

 

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Καταστρατηγήσαμε το… αλλά υπάρχει μια ιδιαιτερότητα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει,  υπάρχει  ενδιαφέρον…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Παντού υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα.  Παντού υ πάρχει…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να λύσουμε… συμφωνώ. Καταστρατηγούμε λίγο τον κανονισμό.  Δεν 

πειράζει .   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Θέλω λίγο τον λόγο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  
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Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριοι συνάδελφοι ,  θα μπορούσε να υπάρχει και για τα  περιφερειακά 

χωριά.  Έτσι θα το πω… αλλά για τον Λευκώνα υπάρχει μια όσμωση 

και την αντιλαμβάνεστε ποια ε ίναι.  Λέω, ως παράταξη, το εξής.   

 Εμείς ε ίχαμε,  ως δήμος,  1.500 -  1.600 ευρώ για αυτή την εκδοχή 

που ανέλυσε ο κύριος Χρυσανθίδης.  Και θεωρώ ότι  ένας κανονισμός 

δεν μπορεί να αφήνει  δυνητικά στο ν πρόεδρο διότι  θα του ασκεί 

μονίμως πίεση και  κανείς  δεν μπορεί  να αρνηθεί όταν φτάσει εκείνη η 

στιγμή την ταφή.  

 Θεωρώ, με αυτόν τον τρόπο ανοίγουμε μια εξέλιξη η οποία 

νομίζω θα είναι άδικη.  Θεωρώ ότι  το ποσό πρέπει να παραμείνει ,  που 

υπήρχε.  Ήταν σχετ ικά αποτρεπτικό,  διότι… δεν κάνουν εκταφή. Όσο 

δε για αυτό που είπε ο κύριος Στεργίου…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) λίγο τον λόγο… δεν θέλω να απαντήσω,  

δεν θέλω να απαντήσω.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Παρακαλώ.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Λέτε,  δηλαδή, για αυτή την περί πτωση, για να το ξεδιαλύνουμε και αν 

μπορούμε να το ψηφίσουμε κιόλας.  Λέτε,  δηλαδή, για αυτή την 

περίπτωση που γίνεται ενταφιασμός,  είναι κάποιος μόνιμος κάτοικος 

της πόλης και… δημότης στην πόλη…  

 

(Διάλογοι)  

 

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Και δημότης ποιανού;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αν είναι δημότης του δήμου…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αν είναι δημότης του δήμου, λοιπόν,  δεν υπάρχει πρόβλημα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Έτσι ακριβώς… τα 10 ευρώ για να τα πληρώσει… το στοιχείο της 

ανταποδοτικότητας.  Μιλούμε για κάποιον…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Που είναι δημότης του δήμου Σερρών,  για παράδειγμα…  

 

(Διάλογοι)  

 

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) κοινότητα… εδώ οφείλουμε να είμαστε 

ξεκάθαροι.  Όχι στον πρόεδρο… κάνετε λάθος.  κανείς  δεν μπορεί να 

αρνηθεί…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Μπορούμε να αυξήσουμε το ποσό.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Νομίζω το ποσό που υπήρχε να επιστρέψει…  

Κα ΤΣΟΛΑΚΗ:  

Μα δεν υπήρχε ποσό.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πως δεν υπήρχε…  

 

(Διάλογοι)  
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Κα ΤΣΟΛΑΚΗ:  

Πόσο;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είναι ακριβώς αυτό που σας λέω….  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Μπορούμε να βάλουμε…  

Κα ΤΣΟΛΑΚΗ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) από το 12.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι από το 12…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Λοιπόν,  δεν  χρειάζεται να κάνουμε διάλογο.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Λοιπόν,  αυτό που λέτε το ε ίχαμε εισηγηθεί και παλιά.  Θυμάστε.  

Είχαμε πει  ότι  θα…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  πιστεύω μου δίνεται  η δυνατότητα αυτή… την κυρία  

Τσολάκη και πέρασε Οικονομική Επιτροπή… την Επιτροπή Ποιότητας 

Ζωής,  να κοιτάξουμε να βάλουμε ότι  σε αυτές τ ις  περιπτώσεις που 

κάποιος… χρειαστεί ,  ενώ είναι δημότης του δήμου Σερρών, της πόλης,  

της πόλης Σερρών, δηλαδή, και δεν… σε μια Δημο τική Κοινότητα… 

άλλη, να πληρώνει  1.500 ευρώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Το μισό, δηλαδή, του ποσού που είπαμε για…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Και αν κάποιος θελήσει να φύγει  από την πόλη των Σερρών ενώ είναι 

δημότης…  

 

(Διάλογοι)  

 

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) σε όποιο ά λλο χωριό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) σε οποιοδήποτε άλλο χωριό,  1.500…   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) πάει αλλού, σε κάποιο άλλο χωριό… 

χρειαστεί  1.500 ευρώ…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπορούμε να το δεχθούμε…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Για να λειτουργήσει αποτρεπ τικά…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ::  

Νομίζω ότι  η πρόταση… μπορούμε να την δεχτούμε.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) ε ίναι μεγάλο το ποσό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό είναι αποτρεπτικό.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Το ξέρω ότι  είναι αποτρεπτικό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Διότι  κάποιοι  θα το κάνουν εκ του πον ηρού.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Δεν είναι το θέμα… δεν είναι το θέμα… μεγάλο το ποσό. Το θέμα 

είναι κάθε κοιμητήριο,  σε κάθε κοιμητήριο να ενταφιάζονται αυτοί 

που πρέπει να ενταφιάζονται.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Έτσι ακριβώς.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Τα ποσά μπαίνουν… πρακτική… για  να έχ ει  εύρυθμη λειτουργία το 

κοιμητήριο.  Δεν είναι κακό αυτό με το συλλογικό όργανο που θα 

πρέπει να… με δικιά μου απόφαση. Αν κάτι  παρατηρηθεί  εγώ… 

συνεπής στον λόγο μου, θα πρέπει  να το λάβουμε υπ’ όψιν μας 

σοβαρά. Και την προηγούμενη φορά έτσι κάναμε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Λοιπόν,  νομίζω ότι  πρέπει να απαλειφθεί ότι  η εμπλοκή του προέδρου,  

γιατί  είναι άνθρωπος και… το ποσό και τέλος.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) το ποσό…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) που θέλω να θέσω. Είπε ο κύριος Στεργίου 

ότι  κάποιοι ,  στον Λευκώνα το έχω δει  και στα άλλα κοιμητήρια το έχω 

δει ,  παίρνουν άδεια ταφής και δεν ορίζουν ένα χώρο για τον 

συγκεκριμένο νεκρό. Περιφράσσουν και κάνουν επί της ουσίας 

οικογενειακό τάφο. Αυτός  είναι  ο κανόνας,  παραδείγματος χάριν,  στον 

Λευκώνα. Και σε άλλα χωριά.  Εμείς ε ίχαμε κανονισμό, το ξέρετε πολύ 

καλά, που έλεγε,  τόσο επί τόσο επί τόσο. Και… λοιπόν,  τώρα τα 300 

ευρώ δεν είναι καθόλου αποτρεπτικά.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν είναι καθόλου αποτρεπτικά λέω. Τό σο επί τόσο επί τόσο, εγώ 

κάνω το διπλάσιο…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και στην συνέχεια,  ναι,  αλλά προσέξτε.  Προσέξτε εδώ, σωστά το 

έπιασε ο κύριος  Στεργίου.  Πρέπει να υπάρχει μια ομοιογένεια.  

Υπάρχει μια καταστρατήγηση και  αλλο ύ πρόκληση. Δηλαδή, η 

πρόταση είναι  συγκεκριμένη.  Ποιος  θα επιβλέπει τους όρους όταν θα 

πάει ο τεχνίτης ο  μαρμαράς; Κάποιος πρέπει εκεί  και  να σταματά την 

όλη διαδικασία.  Όχι ο ιερέας,  διότι  στο παρελθόν είχαμε αφήσει τον 

ιερέα.  Εδώ θα πρέπει ο υπάλληλος μ ας να επωμιστεί  με αυτή την 

ευθύνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ποιος υπάλληλος μας; Στα χωριά δεν έχουμε υπάλληλο…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εκεί θα πρέπει να επιστήσετε την προσοχή… νομίζω ότι  στην άδεια 

ταφής,  στην άδεια  ταφής… παρακαλώ, νομίζω, συνάδελφοι,  πρόταση. 

Στην άδεια ταφής,  όπου υπογράφει ο  πρόεδρος,  να λέμε ακριβώς…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να υπάρχει ένα σκαρίφημα με τις  δ ιαστάσεις.   

 

(Διάλογοι)  

 

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Επακριβώς.  Διότι…  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) παραδείγματος χάριν.  Ξέρω ότι  έχουμε 

πρόβλημα χώρου, έχουμε πρόβλημα χώρου…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το πλάτος και το ύψος.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Λοιπόν; Λοιπόν; Εδώ τώρα λέμε να κάνουμε…  

 

(Διάλογοι)  

 

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 300 ευρώ, τι  είναι 300 ευρώ; Έχω βάλει τα 

λεφτά μου… 300 ευρώ… 3.000 ευρώ…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) θέμα, κύριε Στεργίου,  να το συζητάμε 

τρεις  μέρες.  Και δεν θα καταλήξουμε πάλι.   

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Εγώ θα επανέλθω.  Θα επανέλθω με τα πρόστιμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη.  Έχει κάποιος να δευτερολογήσει επί  του θέματος; Όχι.  

Κλείστε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) κλείνω.  Μετά από… συζήτηση που κάναμε 

για αυτή την διάταξη… πως θα την διατυπώσουμε.  Νομίζω ότι  δεν 

υπάρχει άλλο ζήτημα… να αποφασίσουμε το πρόστιμο για αυτούς 

που… διαστάσεις…  

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  
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(ομιλία εκτός μικροφώνου) 1.000 ευρώ. 2.000 ευρ ώ.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ναι,  αλλά κοιτάξτε…  

 

(Διάλογοι)  

 

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Ο πρόεδρος είναι… ο πρόεδρος θα φυλάει πως θα γίνει…  

 

(Διάλογοι)  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην μιλάτε όλοι μαζί .  Σας παρακαλώ πολύ.  

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Κάτι πρέπει να υποδειχθεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στην άδεια ταφής μπορεί να μπαίνει  ένα συγκεκριμένο,  όπως είπα…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Οι διαστάσεις.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τόσο επί τόσο. Έκανες παράβαση; Πρόστιμο; Τελεία,  παύλα…  

 

(Διάλογοι)  

 

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) κάποιος όμως, στους διαδρόμους,  στους  

δρόμους,  όπου νάναι,  δηλαδή.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Φυσικά. Όταν δεν υπάρχει… ο καθένας πάει και το στήνει…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Οι δημότες που γράφονται;  Οι  νέοι δημότες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώθηκε το θέμα, συνάδελφοι,  και μπαίνει  σε ψηφοφορία.  

Ομόφωνα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι,  ομόφωνα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι,  όχι ,  εγώ θα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  ναι,  ναι,  ναι ,  ναι .  Ναι ο Δούκας.  Ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) στα σημεία που αναφέρεται…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην μιλάτε μεταξύ σας.  Ο κύριος Αναστασιάδης Ηλίας.   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ήταν τα σημεία…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην μιλάτε.   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ήταν τα σημεία που αναφέρονται… σε όλα τα άλλα ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Ο κύριος Καρύδας; Όχι;   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) Κτηματολόγιο…  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γιαννακίδη.  Ναι.  Κύριε Γάτσιο.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Εγώ, κύριε πρόεδρε,  ψηφίζω όλα τα υπόλοιπα εκτός από το χωριό και  

εμμένω στην άποψη μου. Ανά νεκρό, ανά ταφή, πως το λένε,  καταβολή 

των χρημάτων και όχι  στις  οικογενειακές μερίδες.  Εκεί δ ιαφωνώ μόνο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Χρυσανθίδη.   

 

(Διάλογοι)  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει και καύση νεκρών, ναι.  Προβλέπ εται εκ του νόμου. Ωραία.  

Όχι η κυρία Ιωαννίδου.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σε όλα όχι  ή μόνο στην καύση;  

Κα ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ:  

Στην καύση μόνο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στην καύση.   

Κα ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ:  

Μόνο στην καύση.  

 

(Διάλογοι)  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  ναι,  ναι…  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ανεξάρτητα. Δεν έχουμε το δ ικαίωμα να…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) σας παρακαλώ,  μην μιλάτε μεταξύ σας… 

είστε λαλίστατος σήμερα. Δεν σταματήσατε από την ώρα που ήρθατε… 

έξω, αέρα για να ξεσκάσετε… Ακούω. Ο κύριος Καρύδας,  όχι .   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Σε όλα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σε όλα. Όχι σε  όλα.  

 

(Διάλογοι)  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) η δουλειά του κυρίου Γαλάνη είναι πολύ 

καλή. Λύνει πολλά προβλήματα… ναι  στα… ναι σε όλα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελειώσαμε με αυτό.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 774/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 283 απόφασης δημοτικού συμβουλίου,  

έγκριση διοικητικής αποβολής καταπατητών από κατεχόμ ενη δημοτική 

έκταση στον χώρο των νέων κοιμητηρίων.  

 

ΘΕΜΑ 12ο:  

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 283/2015 Α. .Σ.:  ¨Έγκριση διοικητικής  

αποβολής καταπατητών από κατεχόμενη δημοτική έκταση στον 

χώρο των Νέων Κοιμητηρίων¨ .  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις.  Τοποθετήσεις.  Ομόφωνα ναι;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μια ερώτηση, κύριε πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Στον εισηγητή η ερώτηση. Έχουμε λάβει στο e-mail  τις  τέσσερις  

διαφοροποιήσεις.  Υπάρχει μια πέμπτη περίπτωση, ο οποίος δεν 

εμφανίζεται καταχωρημένος,  με βάση την εισήγηση, ως αποδέκτης… 

διοικητικής αποβολής.  Δηλαδή… ο τέταρτος δεν  έχει  πράγματι 

καταπατήσει και υπάρχει ένας πέμπτος.  Για τον πέμπτο το λέτε αυτό;  

Ότι αυτός είναι στον οποίον θα ασκήσουμε διοικητική αποβολή;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι,  το λέμε στην συνέχεια.  Στο 3…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Εντάξει.  Αν το προβλέπετε,  εντάξει .  Υπάρχει και κάτι  ακόμη, κύριε  

εισηγητά. Το πρωτόκολλο έχει  19 συνδημότες συν τον ένα που με 

ρωτήσατε 20.  Εμείς… συγγνώμη, να ολοκληρώσω… είναι 19… 19, 

φεύγει  ο ένας,  μπαίνει  ο άλλος.  Είναι 19.  Εμείς  εδώ κάνουμε 

επικαιροποίηση μόνο για τους τέσσερις… οι άλλοι μένουν υποψήφιοι  

για διοικητική αποβολή ως έχουν;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι υποψήφιοι.  Έχει  γίνει  ήδη…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Έχει γίνει  ήδη…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τώρα τροποποιούμε για τους τέσσερις…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Οι άλλοι… δηλαδή.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι,  οι  άλλοι εξακολουθεί να έχουν δεχτεί  και… την διαδικασία της  

αποβολής τους.  Απλώς για τους τέσσερις,  επειδή λόγω ασαφειών είχε 

λάθος… στα τρία ,  είχε λάθος όνομα στο ένα,  θα έπρεπε… στην 

συνέχεια… για τους τέσσερις και βγάζουμε καινούργια…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ξέρετε γιατί  σας το λέω; Στο μεν… για τον Γατόπουλο, θα το πω, 

αλλά δεν έχει  για  τους υπολοίπους… η ερώτηση μου. Ήταν άσχετα,  

δηλαδή, έγγραφα, άσχετα ως προς το,  προς την λίστα τα ονόματα. Δεν 

ξέρω πως έγινε.  Από παραδρομή προφανώς, τα οποία,  εντάξει…  

 

(Διάλογοι)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) του δήμου ήρθανε…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν πειράζει ,  το κατάλαβα. Αλλά λέω…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

30 σελίδες.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μα δεν… για τους υπολοίπους.  Λέω μόνο για τον συ γκεκριμένο… 

τέσσερις… άλλοι 15.  Για να γίνουν…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι κύριε πρόεδρε… όχι τοποθέτηση. Δεν συμφωνούμε.  Δεν 

συμφωνήσαμε και την άλλη φορά. Εγώ τουλάχιστον…  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Να κάνω μια ερώτηση;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις… ερώτηση ο κύριος Γάτσιος και ο κύριος  Αναστασιάδης 

Ηλίας.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Την άλλη φορά που είχε συζητηθεί το θέμα είχαμε πει  ότι  θα πρέπει… 

να διασφαλιστεί  η έκταση… και θα τους κάνουμε διοικητική αποβολή.  

Πρώτη ερώτηση… και δεύτερη ερώτηση… προσέφυγαν,  από ότι  

πληροφορηθήκαμε,  στα δικαστήρια… διαδικασία… έχουμε κάποια 

εξέλιξη είτε για το ένα είτε για το άλλο θέμα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Κύριε Γάτσιο,  όπως ξέρετε,  στις  διοικητικές αποβολές έχει  το 

δικαίωμα ο αποβαλλόμενος να κάνει  ανακοπή. Αυτό κάνανε.  Δεν έχει ,  

δεν υπάρχει τελεσίδικη ακόμα απόφαση από τα δικαστήρια για κανένα.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ως προς την έκταση, αν πρέπει … κάποια έκταση… για να του 

δώσουμε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό το θέμα είναι σε εξέλιξη… έχουμε κάνει  κάποιες προτάσεις.  

Τους ε ίπαμε,  τους  προτείναμε να βρουν… έναν ιδιώτη μη χανικό και  

βρήκανε κάποιες εκτάσεις και είναι σε εξέλιξη.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν έχουμε τίποτα άλλο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι σε εξέλιξη.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Γάτσιο,  θα ήθελα να συμπληρώσουμε το εξής.  Σε κάποιον που… 

διακατεχόμενη έκταση, αν βάλουμε αυτή την προϋπόθεση… να σε 

βολέψουμε και μετά να σε διώξουμε,  ποτέ δεν  θα συμφωνήσει σε 

καμία έκταση. Και  δεν πρόκειται να γίνει  ποτέ διοικητική αποβολή και 

θα είμαστε εκτεθειμένοι στον εισαγγελέα.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Δεν είπα αυτό.  Είπα μήπως τους δίναμε εμείς  κάποια έκταση γιατί…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) προτείναμε.  Βεβαίως.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Δεν είπα εγώ…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Τους προτείναμε.  Τους προτείναμε και εμείς  αλλά… από κει  και πέρα 

δεν σημαίνει  ότι  δεν πρέπει να προχωρήσει η διαδικασία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) εκτάσεις.  Άρα ζητάμε τελικά, ας πούμε… 

πληρούσαν τους όρους για να γίνουν… μονάδες,  γιατί  αυτό που λέτε,  

κύριε Γάτσιο,  αφορά τους  τέσσερις -  πέντε.  Αυτοί μόνο… και  επειδή 

δεν είναι… μια έκταση για να… αμέσως αν είναι κατάλληλη ή όχι… να 

πάνε σε έναν ιδιώτη μηχανικό να δει  κάποια στοιχεία… από τα 

ποτάμια και διάφορα… δεν θα πάμε για κτηνοτροφία να αγοράσουμε… 

να τα μισθώσουνε γιατί  δεν μπορούνε να κάνουνε κτηνοτροφική 

μονάδα… κατάλληλες για αυτό τον σκοπό… σε αυτή την φάση…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ίδια ερώτηση είναι ,  πρόεδρε.  Ίδια ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα προχωράμε.  Τοποθετήσεις αν υπάρχουν.  Κανείς.  Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Την άποψη μας,  πρόεδρε.  Εμείς δ ιατηρούμε την άποψη μας,  έτσι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να καταγραφεί η άποψη…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Η  άποψη μας,  υπενθυμίζω, εμείς  ζητήσαμε να οριστεί  κτηνοτροφική 

ζώνη και όχι  διασπορά όπου δει  εγκαταστάσεων με κτηνοτροφικές 

δραστηριότητες.  Εμείς θέλουμε οργανωμένη ζώνη. Ζώνη το λέω τώρα.  

Εκεί  είναι  η ζώνη,  αυτά είναι τα οικόπεδα, ελάτε να τα πάρετε.  Δεν 

θέλετε… διοικητική αποβολή.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα επί της ουσίας  όχι  στην διοικητική αποβολή.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είπαμε,  νομίζω, λέμε,  πρώτα ορισμός της ζώνης…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  τώρα έχουμε να πούμε…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Την έχουμε διατυπώσει όμως.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα όχι στην διοικητική αποβολή .   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι με αυτόν τον τρόπο τώρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Είναι σαφής η δήλωση…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  πήγαμε στο 13 θέμα; Πήγαμε στο 13 θέμα; 12 είμαστε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι.  Οι ζώνες έχουν καθοριστεί  από τον Γενικό Πολεοδομικό.  Δεν 

μπορούμε να ορίσουμε άλλες ζώνες.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) ζώνη, κύριε εισηγητά…  

 

(Διάλογοι)  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) έχει  ολοκληρωθεί η τοποθέτηση και πάμε 

σε ψηφοφορία.  Λοιπόν,  όχι  η παράταξη του κυρίου Φωτιάδη. Σαφής.   
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Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 775/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

13ο  θέμα. Έγκριση διοικητικής αποβολής από κατεχόμενη δημοτικ ή 

έκταση στον χώρο του νέου κοιμητηρίου.   

 

ΘΕΜΑ 13ο:  

Έγκριση διοικητικής αποβολής από κατεχόμενη δημοτική έκταση  

 στον χώρο του Νέου Κοιμητηρίου  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μυστακίδη.  Έχετε… επ’ αυτού;   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Είναι το ίδιο θέμα στην ουσία που… δηλαδή, σε μια έκταση 242.000 

στρεμμάτων, 42,  242 στρέμματα, δεν… μετά αναγνωρίσαμε και άλλους 

πέντε… έτσι,  για να τους κάνουμε και αυτούς διοικητική αποβολή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  
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Κύριε πρόεδρε,  τα θέματα είναι συναφή τα δυο, το 12 και το 13.  Αλλά 

το ένα λέει  τροποποίηση, το άλλο λέει  διοικητική αποβολή… 

διαφορετικό,  διαφορετικές έννοιες… άλλους αποβάλλω διοικητικά 

σήμερα… λοιπόν,  εδώ τα έχετε μπερδέψει…  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Δεν είναι καθόλου μπερδεμένα… το 12 θέμα πο υ λέει  τροποποίηση,  

αφορά το εξής…  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Το είπατε,  μην τα…  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) το 13 είναι εντελώς άσχετο.  Κάναμε σε 

αυτούς μια διοικητική αποβολή, σε 19 άτομα… ήτανε λάθος τα 

ονόματα και η έκταση, το διορθώνουμε το 12.  Τώρα  στο 13 βρήκαμε 

και άλλους.  Τους κάνουμε και αυτούς διοικητική αποβολή. Αυτό 

είναι… καινούργια…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις.  Παρακαλώ, ο κύριος Καρύδας.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Το πρώτο… το πρώτο η παράταξη μας είχε δηλώσει τότε,  σε εκείνη 

την απόφαση… μονάδες και τα λοιπά . Και δεν είχαμε δώσει ως δήμος 

μια εναλλακτική λύση. Και έχουμε προτείνει  να αναβληθεί το θέμα, 

όπως και άλλες παρατάξεις  εδώ, στο Δημοτικό Συμβούλιο.   

 Έγινε κάποια συζήτηση; Γιατί  νομίζω ότι  είναι… το θέμα έντονα 

από όλους μας,  από όλες τις  παρατάξεις  τ ης αντιπολίτευσης,  και από 

σας… εάν έγινε τέτοιο θέμα, εάν έγινε τέτοια συζήτηση και  

αρνήθηκαν και αρνήθηκαν, αρνήθηκαν την πρόταση μας.  Είπατε 

προηγουμένως ότι… πιο κατηγορηματικά…  
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Και το δεύτερο ερώτημα, λέει ,  δίνει ,  δίδει  εντολή στον Τμήμα 

Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας να εκκινήσει διαδικασία για ποινική 

δίωξη. Ψηφίζουμε και αυτό σήμερα. Το έχουμε προσέξει;  Δεν ξέρω,  

εγώ νομίζω, εδώ, κύριε δήμαρχε,  αν το δείτε στην εισήγηση,  στο 13 

θέμα, στην παράγραφο Β λέει ,  αφού λέει… δεν συμμορφώθηκε και τα  

λοιπά,  δίδει  εντολή στο Τμήμα Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας να 

κινήσει  διαδικασία για την άσκηση ποινικής δίωξης των ανωτέρω.  

Θα κινήσουμε,  ο δήμος,  διαδικασία ποινικής δίωξης πέραν της 

διοικητικής αποβολής; Ή είναι αυτά αναπόσπαστα; Είναι σημαντικό 

νομίζω. Δεν ξέρω.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Η ποινική δίωξη προκύπτει  από τον νόμο. Είναι  συνέχεια της  

διοικητικής αποβολής.  Αλλά πέρα από αυτό… να το εξηγήσουμε το 

θέμα, πρόεδρε,  γ ια να μην υπάρχει λάθος εντύπωση. Δηλαδή, 

υπάρχουν κάποιοι  άνθρωποι οι  οποίοι  αυθαίρετα εγκατ αστάθηκαν σε 

μια έκταση την οποία θέλουμε να κάνουμε,  στην οποία εμείς  θέλουμε 

να κάνουμε… και δεν,  τους λέμε να βγούνε χωρίς να τους ζητήσουμε 

τα ρέστα,  ας πούμε… ούτε να πληρώσουν για τα χρόνια που κατείχαν 

την έκταση παρανόμως, ούτε…  

 Κάποιοι,  αν κάποιοι  αντιδρούν σε αυτό φυσικά και θα 

αναγκαστούμε να προσφύγουμε στην Δικαιοσύνη. Τι θα κάνουμε; Τι 

άλλο μπορούμε να κάνουμε; Αν δεν… εμείς το έργο και αυτοί είναι  

εγκατεστημένοι μέσα δεν θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τους 

απομακρύνουμε;  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Δηλαδή,  εφόσον κάποιοι  από αυτούς δέχθηκαν να πάνε αλλού;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  
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Κάποιοι,  βεβαίως.  Ναι,  ναι.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Δέχθηκαν κάποιοι;   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Όχι να πάνε αλλού…  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Να φύγουν,  να φύγουν.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Ναι,  δέχθηκαν.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Δέχθηκαν, κύριε Μυστακίδη;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Φυσικά.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Πόσοι είναι;  Πόσοι  είναι…  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Οι περισσότεροι… εκτός από τους κτηνοτρόφους,  ας πούμε,  που… 

δύσκολο να απομακρυνθούνε,  οι  περισσότεροι…  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Το έχουν αποδεχθεί .   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Το έχουν συνειδητοποιήσει.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Το έχουμε συνειδητοποιήσει…  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  
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Διορθώστε το,  όμως. Διορθώστε το.  Εμείς,  δηλαδή, θα κάνουμε 

ποινική δίωξη σε ποιους;  Σε αυτούς που… στους κτηνοτρόφους.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Κοιτάξτε,  δεν είναι ο δήμος ανάλγητος… εμείς θέλουμε να κάνουμε 

την δουλειά μας.  Εμείς θέλουμε να κάνουμε την δουλειά μας.  Όταν θα 

ξεκινήσει  το έργο και πρέπει  να είναι ελεύθερος ο χώρος θα πρέπει να 

είναι ελεύθερος.  Εάν κάποιος αντιδράει τότε ενα ντίον αυτού θα 

χρησιμοποιήσουμε όλα τα νόμιμα μέσα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να προσθέσω λίγο,  να υπενθυμίσω,  κύριε Μηλίδη, το εξής.  Είχατε 

ζητήσει από την συμπολίτευση να τους δώσουμε ένα περιθώριο χρόνου 

για να ψάξουν.  Κάτι μήνες.  Όχι έξι  μήνες δώσαμε εμείς ,  ένα χρόνο  

δώσαμε. Τους δώσαμε.  Λοιπόν,  από κει  και πέρα…  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Τον Μάρτιο… βλέπω η απόφαση…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) δώσαμε τον διπλάσιο χρόνο σχεδόν.  

Λοιπόν,  από κει  και πέρα αν δεν  τηρήσουμε την διαδικασία πάμε για 

παράβαση καθήκοντος όλοι.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Το αντιλαμβάνομαι ,  κύριε.  Εγώ…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) ακολουθήσαμε τον νόμο.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) όλοι σε… δύσκολη θέση. Έτσι;  Υπάρχει  το 

συναισθηματικό,  σε μένα ακόμα περισσότερο, γιατί  είναι… τι  να 

κάνουμε,  όμως;   
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Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Το αντιλαμβάνομαι… το ξεχώρισα. Εφόσον κάνουμε διοικητική 

αποβολή είμαστε υπόλογοι  έναντι  του νόμου, δηλαδή, υποχρεωτικά 

πρέπει να κάνουμε και ποινική δίωξη;   

 

(Διάλογοι)  

 

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Να τους… έτσι;  Δεν γίνεται.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Μήπως θα έπρεπε… να μπει η λέξη,  δίνει  την δυνατότητα… εφόσον…  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) την νομοθεσία…  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Εφόσον δεν συμμορφωθούν με την διοικητική διαδικασία;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αφού δεν συμμορφώθηκαν. Τι να κάνουμε;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά.   

Κα   :  

Αν συμμορφωθούνε… και η ποινική δίωξη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εννοείται.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) θα γραφόταν αυτή η λέξη μέσα, εφόσον 

δεν συμμορφωθούνε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Άλλος κανείς;  Ο κύριος Καρύδας.   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Σε αυτούς τους καινούργιους που ανακαλύψαμε υπάρχει κάποιος… ή 

όχι;   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Βέβαια…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) ο δήμαρχος… τον κανονισμό…  

 

(Διάλογοι)  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  ο Μαντέλας αγόρασε από τον… λέει  εδώ. Από τον Δαλάνη. Ο 

Μαντέλας αγόρασε γη… λοιπόν…  

 

(Διάλογοι)  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις επί  του θέματος,  αν υπάρχουν.  Τοποθετήσεις υπάρχουν; 

Όχι;  Ομόφωνα ναι το θέμα;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αυτό το θέμα ήταν… που είπαμε προηγουμένως, σε αυτό το θέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αυτό που είπαμε προηγουμένως στην εισήγηση… όπως ήταν… 

απόφαση, ήταν για  αυτό το θέμα. Για αυτό και…  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Όχι και σε αυτό;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι και στο ένα,  όχι  και στο άλλο.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και στα δυο όχι .  Μπροστά πάνε.  Δεν πάμε πίσω ξανά. Κ αταγράφεται,  

όχι  στο προηγούμενο, όχι  και σε αυτό.  Οι υπόλοιποι…  

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: 776/2015)  

…………………  

 

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Άλλο το ένα,  άλλο το άλλο.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τώρα, κοιτάξτε,  άμα πάμε να ψηφίσουμε όλοι όχι ,  όλοι μέσα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τέλειωσε το θέμα,  τέλειωσε η ψηφοφορία,  πάμε στο 14.  Τροποποίηση 

και συμπλήρωση των… 507/2015 απόφασης δημοτικού συμβ ουλίου,  

αποχαρακτηρισμός οδών και ένταξη τους στο δημοτικό οδικό δίκτυο.   

 

ΘΕΜΑ 14ο:  
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Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 507/2015 Α.Δ.Σ.:  

 ¨Αποχαρακτηρισμός οδών και ένταξή τους στο δημοτικό οδικό  

δίκτυο¨ .  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) συμβούλιο εδώ…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν την διαβάσατε,  κύριε… την εισήγηση;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Περάσαμε… λοιπόν… αποχαρακτηρισμός δρόμου. Περάσαμε αυτό το,  

καινούργιο είναι.  Εμείς περάσαμε την Βασιλέως Βασιλείου κα ι μάλλον 

το καινούργιο κομμάτι είναι… Βασιλέως Βενιζέλου και  Ερμού,  

Βασιλέως Βασιλείου… Ερμού,  Μεγάλου Αλεξάνδρου, μέχρι…  

 Τώρα μπαίνει  και το κομμάτι μέχρι το ρέμα του Αγίου Γεωργίου.  

Δηλαδή,  εκεί  που στρίβουμε για… λίγο πιο πέρα, βάζουμε και  αυτό το 

κομμάτι προκειμένου να,  κύριε Στεργίου,  προκειμένου να μπορεί… η 

Περιφέρεια,  να αποχαρακτηριστεί  όλο το κομμάτι.  Και ο άλλος δρόμος 

είναι Βενιζέλου,  Βασιλέως Βασιλείου,  Μαρούλη,  μέχρι… αυτό.  Το 

καινούργιο κομμάτι είναι από Προύσσης,  δηλαδή, από φανάρια μέχρι 

το ρέμα Αγίου Γεωργίου.  Μετά από τα μεγάλα… του Αποστολίδη.  

Αυτό είναι το καινούργιο κομμάτι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι,  συνάδελφοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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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: 777/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

15ο .  Έγκριση διενέργειας παροχής υπηρεσίας μηχανογραφικής 

υποστήριξης του δήμου για ονλάιν λειτουργικό… πολιτών.  

 

ΘΕΜΑ 15ο:  

Έγκριση διενέργειας παροχής υπηρεσίας μηχανογραφικής 

υποστήριξης  

του Δήμου Σερρών για ¨ on l ine λογισμικό εξυπηρέτησης πολιτών¨ .  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν νομίζω…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις.  Τοποθετήσεις.  Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   
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Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 778/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

16ο .  Έγκριση διενέργειας προμήθειας φωτοτυπικών  πολυμηχανημάτων 

με διαγωνισμό.  

 

ΘΕΜΑ 16ο:  

Έγκριση διενέργειας προμήθειας φωτοτυπικών πολυμηχανημάτων.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 779/2015)  

…………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το 17ο  θέμα. Έγκριση… οφειλών της ΔΕΥΑΣ με τον δήμο.  

 

ΘΕΜΑ 17ο:  

Έγκριση συμψηφισμού οφειλών της ΔΕΥΑΣ με τον Δήμο Σ ερρών.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αποσύρεται.  Γιατί ,  κύριε Γαλάνη;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αποσύρεται,  κύριε πρόεδρε,  γιατί… την απόφαση το Δημοτικό 

Συμβούλιο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Συνεννοηθήκαμε με τον κύριο πρόεδρο. Σε επόμενο θα το φέρουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.   

Αποσύρεται απο την συζήτηση το παραπάνω θέμα  

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. 1/27/2015)  

…………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

18ο .  Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2015 από την Οικονομική Υπηρεσία του δήμου.  

 

ΘΕΜΑ 18ο:  

Αναμορφώσεις  πιστώσεων  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού   

οικον.έτους 2015 από την Οικονομι κή Υπηρεσία του Δήμου.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ εξηγήστε.  Υπάρχει μια ορθή επανάληψη που σας έστειλα… έτσι…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) ήταν πολύ απλό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προστέθηκε κι  εκεί  ένας κωδικός.  Ο κωδικός,  συγκεκ ριμένα… κύριε 

Γαλάνη… εσείς,  25.000 από τακτικές  αποδοχές…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αυτό έγινε τώρα… να σας πω… ο προϊστάμενος… ένας κωδικός για 

πληρωμή μισθοδοσίας και οφείλουμε να κάνουμε την αναμόρφωση για 

να μπορέσουν να γίνουν οι  πληρωμές…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) ερώτηση, ναι.  Σε ποιο;   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ερώτηση… αναμόρφωση 15.000… και αναφέρει για την πάγια 

αντιμισθία δημάρχου, αντιπροέδρου… και λοιπά. Έχει  αλλάξει τίποτα; 
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Γιατί  από ότι  ξέρω οι αμοιβές όλων αυτών είναι σταθερές.  Άρα τι  

προέκυψε τελευταία στιγμή κάνουμε αναμόρφωση 15.000 ευρώ;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν φτάνουν τα λεφτά.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Από την στιγμή που έχουμε συγκεκριμένα ποσά, άμα τα 

προϋπολογίζεις… είναι συγκεκριμένα τα ποσά. Λέω, ερωτώ, άλλαξε 

τίποτα…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όχι,  δεν άλλαξε.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Τότε πως προέκυψε αυτή…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Προέκυψε γιατί… αναμορφώσεις ο  Βιδάλης κατά την διάρκεια της 

χρονιάς από κάποιους κωδικούς και χτύπησε κόκκινο αυτός ο κωδικός.  

Δείχνει ,  δηλαδή,  ότι… χρήματα περισσότερα… δεν νομίζω ότι  

αυξήθηκαν… μπορεί κάποιες κρατήσεις,  μπορεί…  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Άρα πήρε… χρήματα από τον κωδικό που…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Πολύ πιθανόν.  Να είμαι ειλικρινής,  κάτι  τέτοιο έχει  συμβεί…  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Αλλιώς δεν στέκει ,  κύριε πρόεδρε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) αλλά όταν του  βγαίνει  έλλειμμα στο 

μισθολόγιο των αιρετών,  μπορεί να το ενισχύσει… των υπαλλήλων…  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  
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(ομιλία εκτός μικροφώνου) διότι  εμένα πάλι δεν με κάλυψε.  

 

(Διάλογοι)  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) με τον κύριο Γαλάνη. Ομόφωνα ναι το 

θέμα των αναμορφώσεων;  

 

Αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2015  

 που αφορά  ενίσχυση ΚΑΕ (Αναμ. 141)  234548  23/12/2015  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 780/2015)  

…………………  

 

Ομοίως που αφορά ενίσχυση ΚΑΕ (Αναμ. 143)  3546  23/12/201  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 781/2015)  

…………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

19. Έγκριση παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης… με τίτλο,  

πρόγραμμα στέγασης,  επανένταξης αστέγων, στον δήμος Σερρών, στο 

πλαίσιο του προγράμματος στέγαση και επανένταξη  του υπουργείου 

Εργασίας,  Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.   

 

ΘΕΜΑ 19ο:  

Έγκριση παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης του σχεδίου με 

τίτλο:  ¨Πρόγραμμα στέγασης και επανένταξης αστέγων στο Δήμο 

Σερρών¨  στο πλαίσιο του προγράμματος ¨Στέγαση και επα νένταξη¨  

του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης  

Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ.  Αγιαννίδου Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ μιλάμε για παράταση προθεσμίας,  συνάδελφοι,  από 30/9 του 16 

σε 31/10 του 16.  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: 782/2015)  

…………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό. Σχετικά με διαγραφή τμήματος ακινήτου από το 

Κτηματολόγιο του δήμου.  

 

ΘΕΜΑ 20ο:  

Σχετικά με διαγραφή τμήματος ακινήτου από το Κτηματολόγιο του  

Δήμου.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μυστακίδη,  έχετε τον λόγο.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Λοιπόν,  αφορά το θέμα ένα οικόπεδο, του κυρίου Καραγιάννη 

Κωνσταντίνου,  εμβαδού 179 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο το έχει  

με κάποιο παραχωρητήριο από όταν το αλλάξαμε.  Μεταγενέστερα από 

αυτό το παραχωρητήριο μεταβιβάστηκε ο χώρος,  το μεγάλο το χωράφι 

μέσα στο οποίο ανήκει αυτό το οικόπεδο, το υπ’ αριθμ όν 800, θα τον 

βρω τον αριθμό.  

 Μεταβιβάστηκε από την Νομαρχία στον δήμο. Και δεν  φαίνεται  

σε αυτή την μεταβίβαση αυτό το οικόπεδο ότι  ήτανε κάποιου ιδιώτη ή 

ότι  υπήρχε κάποιος τίτλος.  Σήμερα, δεν το δήλωσε στο Κτημοτολόγιο 

ο κύριος  Καραγιάννης.  Ο πατέρας  του,  δηλαδή, λόγω του ότι  

επικαλείται  άγνοια λόγω ηλικίας και τα λοιπά, και φαίνεται αυτή την 

στιγμή ότι  είναι δηλωμένο από τον δήμο.  

Σήμερα ο κύριος Καραγιάννης προσκομίζει  αυτόν τον τίτλο και  

ζητάει  να εξαιρεθεί  από την δήλωση του δήμου ως δημοτικού 
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οικοπέδου. Η Νομική Υπηρεσία,  ο νομικός,  δηλαδή, του δήμου, λέει  

ότι  πρέπει να το κάνουμε.  Δηλαδή, να το εξαιρέσουμε.  Όμως, επειδή…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η υπηρεσία τι  λέει ;   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Η υπηρεσία θεωρεί ότι  πρέπει να γίνει  αυτό μετά από απόφαση 

κάποιου δικαστηρίου.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) δηλαδή, δ ικαστική διαδικασία.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Ναι.  Και εμείς  τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να λειτουργήσουμε σαν όλα 

αυτά, σαν δικαστήριο,  και να πάρουμε μια τέτοια απόφαση την στιγμή 

που δεν  έχει  γίνει  καμία μεταβολή στ ο αρχικό ακίνητο.  Δηλαδή, η 

Νομαρχία που το μεταβίβασε το οικόπεδο δεν  έλαβε υπ’  όψιν αυτό τον 

τίτλο από τα ανταλλάξιμα. Και πρέπει  να το κάνουμε τώρα εμείς;  

 Νομίζω ότι ,  κι  εγώ βέβαια αυτό εισηγούμαι,  μπορεί να φαίνεται  

ότι  ο άνθρωπος αυτός έχει  δίκιο αλλ ά εμείς  γ ια να είμαστε 

κατοχυρωμένοι και να κάνουμε σωστά την δουλειά μας νομίζω ότι  

πρέπει να ζητήσουμε απόφαση δικαστηρίου για να γίνει  η μεταβολή 

αυτή και να εξαιρέσουμε από την δήλωση του δήμου την έκταση αυτή.  

 

(Διάλογοι)  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι η διαγραφή,  δηλαδή, να αποφασιστεί  μετά την τελεσίδικη 

απόφαση του δικαστηρίου… είναι η εισήγηση…  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  
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(ομιλία εκτός μικροφώνου) του νούμερο. Είναι το 396 το μεγάλο 

κομμάτι και μέσα…  

 

(Διάλογοι)  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ένα ερώτημα κι  εγώ, ένα ερώτημα… η ουσία.  Κύριε  Μυστακίδη,  με 

βάση τον αγροτικό νόμο 57 αυτό γράφτηκε στον δήμο. Έτσι;  Λοιπόν, 

στο υποθηκοφυλακείο,  όμως, ο συγκεκριμένος κύριος Καραγιάννης το 

έχει  εγγράψει  το 60.  Υπάρχει  ένα χρονικό όριο τριών ετών. Αυτό δεν 

είναι στοιχείο αξιολόγησης;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό στο δικαστήριο…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Οπότε… πρόεδρε,  σίγουρα, αλλά…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) στον εισηγητή.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό λέω, δεν είναι… αξιολογήσιμο;  

 

(Διάλογοι)  

 

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Κοιτάξτε,  σας λέω ότι  φαίνεται… δικαστήριο… τον τίτλο,  φαίνεται  ότι  

ο άνθρωπος… αυτό το οικόπεδο.  Όμως, από λάθος δεν εξαιρέθηκε 

αυτό το οικόπεδο στην μεταβίβαση του ακινήτου του μεγάλου, του 
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349, προς τον δήμο, δεν εξαιρέθηκε.  Δεν εξαιρέθηκε αυτό το 

κομματάκι… 79 μέτρα εξαιρούνται.  Έτσι;   

 Αυτό κάτι  πρέπει να το κάνει .  Κα ι ρωτάω, ποιος είναι αυτός που 

θα το κάνει;  Ποιο είναι το αρμόδιο… εμείς μπορεί να είμαστε 

αρμόδιοι  να το επικαιροποιήσουμε αλλά πρέπει  να,  να το 

επικυρώσουμε,  αλλά πρέπει να έχουμε κάποια ντοκουμέντα τα οποία 

δεν θα,  θα μας απαλλάσσουν από οποιαδήποτε κατ ηγορία.   

 Αυτά τα ντοκουμέντα είναι η δικαστική απόφαση. Άλλωστε,  έτσι 

γίνεται και εφόσον έχει  λήξει  και η προθεσμία δήλωσης στο 

Κτηματολόγιο Σερρών, νόμιμα… μπορείς να αλλάξεις…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε,  εμείς… η υπηρεσία,  διότι  είναι όλα καλώς καμωμένα… ο 

κύριος Μηλίδης… αυτό χρειάζεται  δικαστική απόφαση. Λοιπόν,  

μερικές φορές…  

 

(Διάλογοι)  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποιος σας λέει  ότι  η υπηρεσία είπε ότι  ε ίναι καλώς καμωμένα; Η 

Νομική Υπηρεσία… στην Νομική Υπηρεσία; Υπάρχει δικαστική 

διαδικασία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Καλώς.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Περιμένουμε να τελεσιδικήσει το θέμα και το φέρνουμε στο Δημοτικό 

Συμβούλιο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 16ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

102 

Κύριε πρόεδρε,  η Νομική Υπηρεσία… δεν θα έπρεπε να 

μεταβιβαστεί…  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Σωστά. Αλλά αφού έγινε εμείς  τώρα θεωρείτε ότι  είναι σωστό αυτή 

την στιγμή να πάρουμε απόφαση να διορθώσουμε εμείς  το λάθος χωρίς  

να έχουμε κάποιο έρεισμα δικαστικό; Αυτό λέω.  Εγώ προτείνω, όχι ,  

προτείνω να πάρουμε πρώτα την δικαστική απόφαση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;  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: 783/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε παρακάτω. 21 ο .  Επιβολή τέλους αυθαίρετης χρήσης δημοτικών 

εκτάσεων.  

 

ΘΕΜΑ 21ο:  

Επιβολή τέλους αυθαίρετης χρήσης δημοτικών εκτάσεων.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Απορίες υπάρχουν;   
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Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα, ναι;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ, κύριε Γαλάνη.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  κύριε δήμαρχε και κύριοι  συνάδελφοι,  σε 

συνεργασία με τον κύριο Μυστακίδη,  γιατί  αυτό το θέμα… οι 

υπηρεσίες,  φέρνουμε ως εισήγηση μια συνολική… δηλαδή,  της  

επιβολής τέλους αυθαίρετης χρήσης δημοτικών εκτάσεων.  

 Αυτό δεν σημαίνει  ότι  η υπηρεσία του κυρίου  Μυστακίδη, 

δηλαδή, το Τμήμα Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας θα σταματήσει να 

κάνει  διοικητικές αποβολές,  θα σταματήσει να κάνει  όλες αυτές τ ις  

διαδικασίες που προβλέπονται από τον νόμο, όπως ακριβώς 

αναφέρονται μέσα στον νόμο.  

 Απλά εδώ ερχόμαστε με τις  ομόφωνες αποφάσεις των τοπικών, 

των συμβουλίων των τοπικών κοινοτήτων… να καθορίσουμε ένα τέλος  

για την αυθαίρετη χρήση.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πως προκύπτουν αυτές;   

 

(Διάλογοι)  

 

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  
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Για τις  τιμές…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αυτό, το κατά πως προκύπτουν εμείς  το δεχόμαστε και επιβάλλουμε 

τέλος.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Πως προκύπτει  να φτάσουμε στο σημείο να επιβάλλουμε τέλος σε 

κάποιον… από τα δημοτικά ακίνητα, πάρα πολλά κομμάτια ε ίναι 

καταπατημένα. Αυτό εμείς  δεν μπορούμε να το ξέρουμε σε μια μέρα να 

κάνουμε…  

 Κάποια στιγμή προκύπτει  από καταγγελίες από γειτόνους.  Είτε  

από την ανάγκη να τα δηλώσουνε σε κάποιες υπηρεσίες… οπότε και 

από μόνοι τους έρχονται,  δηλαδή… και από αυτό το ανακαλύπτει  η 

υπηρεσία…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Έχει οικόπεδα μέσα, για αυτό λέω.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Για τα οικόπεδα είναι κάποια μέσα στο… καταπάτησαν χωρίς να το 

έχουμε αντιληφθεί…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Λάβαμε υπ’ όψιν μας όλες τ ις  αποφάσεις των…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Αναστασιάδης Ηλίας.   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Θέλω να, θεωρώ θετικό το γεγονός ότι  άρχισε αυτή η διαδικα σία.  

Χρόνια.  Φωνάζουμε εδώ κα δυο χρόνια.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Και προχώρησε…  
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Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Λοιπόν,  άλλο είναι το ζητούμενο, κύριε Μυστακίδη.  Έχει συνάφεια,  

έχει  σχέση με το προηγούμενο. Υπάρχουν εκτάσεις οι  οποίες έχουν 

καταπατηθεί ή και  καλλιεργούνται  α κόμα, από το 1923. Οι άνθρωποι  

αυτοί είναι πρόσφυγες.  Συνήθως είναι στην δυτική πλευρά. Πήραν 

αυτά τα χωράφια,  κτήματα, όχι  δεν  μιλάω για χωράφια.  Μιλώ για  

κτήματα.  

Και… θα σας αναφέρω για να γίνω και πιο σαφής,  πίσω από 

την… εκεί δόθηκαν προφορικά. Τα έχ ουνε εγγράψει  στις  διαθήκες  

τους,  τα έχουν πάρει,  τα έχουνε γράψει στο υποθηκοφυλακείο,  όμως 

δεν έχουν τίτλο.   

Και… η παραξενιά .  Μερικά από αυτά πήραν τίτλους.  Κτίσαν οι  

άνθρωποι.  Άλλοι χτίζαν χωρίς να έχουν τίτλους.  Πως προτιθέμεθα να 

αντιμετωπίσουμε αυτό  το θέμα; Θα τους καλέσουμε να κάνουν 

εξαγορά ή υπάρχει  από μέρους της εκτελεστικής  εξουσίας κάποια άλλη 

πρόταση;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τώρα, κύριε Αναστασιάδη, αυτό το θέμα που… είναι τελείως… θα 

απαντήσετε σε εκτός θέματος ερωτήσεις και  θέματα μετά που θα 

τελειώσουμε.  Είναι  εκτός θέματος ο κύριος Αναστασιάδης.   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν είναι καθόλου εκτός θέματος…  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Μια απάντηση μόνο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Δεν επιτρέπω. Δεν επιτρέπω. Τελεία,  παύλα. Μιλάμε για επιβολή 

τέλους αυθαίρετης χρήσης δημοτικών εκτάσεων. Εδώ  υπάρχουν 

ερωτήσεις;  Ο κύριος Μηλίδης.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ξέρω ότι  ε ίναι αποφάσεις Τοπικών Συμβούλιων αλλά αν έχετε δει  τον 

πίνακα, τώρα που έστειλε,  τα ποσά, υπάρχουν πολλές ανισότητες.  

Μεγάλη ποικιλομορφία των ποσών. Σε… περιοχές.  Σε ομοειδείς  

περιοχές…  

Παράδειγμα. Βλέπω εδώ, Κωνσταντινάτο.  Για αρδευόμενο, 50 

ευρώ ανά στρέμμα.  Για μη αρδευόμενο 20.  Ναι,  από την άλλη το… που 

είναι κοντά,  έτσι ;  20 ευρώ… κάπου 29 ευρώ. Υπάρχουν πολλές 

ανομοιογένειες σε χώρο και  ζητήματα ίδια.  Αρδευόμενο το ένα,  

αρδευόμενο και το  άλλο…. τι  να κάνουμε;… όργανο εδώ πέρα. Το 

αρμόδιο όργανο. Δεύτερο…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) τέλη.  Το τέλος… το τέλος να είναι  

συμβατό και με τις  απόψεις της τοπικής κοινωνίας.  Δηλαδή,  

θυμόσαστε και εσείς… τοπικής κοινωνίας…  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) πάρα πολύ χοντρές αδικίες.  Αυτό βλέπω… 

δεν ξέρω πως έγινε.  Δεν ξέρω πως…  

 

(Διάλογοι)  

 

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  
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Το ένα είναι  ότι  υπάρχει  ανομοιογένεια σε ίδ ιους  περίπου χώρους.  

Αρδευόμενους στον κάμπο… Ορεινή επάνω, που είναι αγροτικά.  Έτσι;  

Για τα χωριά εδώ πέρα του κάμπου.  

 Λοιπόν,  το δεύτερο, κύριε Μυστακίδη,  είδα έτσι ένα εξόφθαλμο.  

Αρδευόμενο στην Δημοτική Κοινότητα Σκουτάρεως,  200 ευρώ ανά 

στρέμμα. Πάρα πολύ διαφορετικό από όλα τα άλλα.  Πολύ μεγάλη 

διαφορά. Δεν ξέρω, δεν τα είδαν οι  συνά δελφοι από το Σκούταρι;  

Κύριε… δεν τα είδατε αυτά;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τα είδαμε.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Πείτε τα στο καφενείο.  Τι…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι να πούμε;  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

200 ευρώ…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έχει απόφαση του προέδρου…  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

150 ευρώ σε μια… πρέπει να το ξέρουν οι  υπόλοιποι.  Ότι αυτό… πως 

γίνεται αυτό; Με συγχωρείτε,  δηλαδή. Πως γίνεται  αυτό; Τα άλλα 

μέλη του συμβουλίου της κοινότητας δεν τα γνωρίζουνε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν καταλαβαίνετε…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Με συγχωρείτε,  κύριε πρόεδρε.  Δεν έχει  γίνει  αντιληπτό ότι… και με 

βάση τις  αποφάσεις του Τοπικού Συμβούλιου ερχόμαστε να 
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επιβάλλουμε το τέλος που η τοπική κοινωνία θεωρεί σωστό. Δεν είναι 

ίδιο,  δεν είναι μίσθωμα… λέει  το Τοπικό Συμβούλιο Σκουτάρεως,  

όποιος… τοπική μας κοινότητα καταπατήσει έστω και… να πληρώνει 

200 ευρώ το  στρέμμα… δηλαδή,  θέλω να πω, θέλω να πω…  

κατανοητό.  Αλλά εδώ λέμε ότι  να ακούσουμε τις  φωνές της τοπικής 

κοινωνίας.  Εδώ… όπως ήρθαν οι  άνθρωποι σήμερα και λέμε… λέμε να 

τους ακούσουμε.   

 Τώρα ήρθαν για αυτό το θέμα που είναι,  πιστεύω, σημαντικό.  

Και εσείς  το έχετε εντοπίσει ,  μπράβο,  και λέμε αυτά που λένε.  Να μην 

τους  ακούσουμε; Να πάμε να… δεν είναι ενοίκιο,  ούτε μίσθωμα… 

δημοπρασία.  Είναι ένα τέλος που επιβάλλεται.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Το κατάλαβα αυτό.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) ούτε ο κύριος Μυσ τακίδης… διοικητικές  

αποβολές.  Ο κύριος Μυστακίδης  δεν θα σταματήσει να κάνει  

διοικητικές αποβολές.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Δεν μίλησα για διοικητική αποβολή.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όχι,  λέω… θα συνεχίσει…  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Είπα κατ’ αρχήν…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να σας πω κάτι,  κύριε Μηλίδη… το χωράφι 100 ευρώ, καταπάτηση…  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Μα δίπλα, κάτω… 29 ευρώ…  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 100.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

29 με 200… 50.  Με 30…  

 

(Διάλογοι)  

 

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Τα 200;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όσοι καταπατήσανε εκεί…  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Δηλαδή, εσείς ,  με συγχωρείτε,  επειδή πήρατε τον λόγο… εγώ δεν 

λέω… δέχεστε να έχει  200… εδώ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Μηλίδη, τι  προτείνετε εσείς;   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Εγώ προτείνω να υπάρχει μια ομοιογένεια,  κύριε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συγκεκριμένα.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Συγκεκριμένα. Προτείνω το,  όπως είναι στο Κωνσταντινάτο,  για να 

μην πάω στο χαμηλότερο… στην Καμήλα, να γίνει  και  στο Σκούταρι,  

50 ευρώ και 30 ευρώ στο μη αρδευόμενο. Είναι 200 με 150. Η διαφορά 

είναι τρομακτικά μεγάλη από την άλλη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι όμως…  
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Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ναι,  για να φτάσω  σε αυτό,  για να φτάσω σε αυτό,  κύριε δήμαρχε,  

επειδή κάνουμε… αν θέλετε,  παίρνουμε τον λόγο.  Επειδή… σέβομαι  

απόλυτα τις  αποφάσεις των Τοπικών Συμβούλιων. Και μάλιστα είναι  

έκφραση δημοκρατίας αυτό.  πραγματικά… αλλά λέω μήπως, μήπως 

από, έτσι,  παρόρμηση, έγινε κάποιο λάθος.  Μήπως…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι προτείνετε,  συγκεκριμένα;  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Εγώ προτείνω… μια τιμή.  Αλλά είναι τρομακτικά μεγάλη η διαφορά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μόνο του Σκουτάρεως…  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Εκείνο είναι τρομερά… και το Κωνσταντινάτο μπορεί… 50 ευρώ να 

πάει περίπου όσο είναι τα άλλα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός  μικροφώνου) την άποψη τους  και  οι  δυο δημοτικοί 

σύμβουλοι…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κοιτάξτε τώρα, με 50 ευρώ πηγαίνουν τα νοίκια.  Θα πάει ο  άλλος να 

το καταπατήσει και θα πει… σε πληρώνω… περίπτωση συνέχεια…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) διοικητικής αποβολής.  Μην το ξεχνάς 

αυτό.  Αγνοείτε την διοικητική αποβολή…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μέχρι να γίνει  αποβολή θα περάσουν δυο -  τρία χρόνια… υπάρχει  

μια…  
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Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Να το βάλουμε 200 τότε,  καλύτερα. Να…  

 

(Διάλογοι)  

 

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εγώ, κύριε δήμαρχε,  κύριε  πρόεδρε,  φαντάζομαι,  κυρίες και κύριοι  

συνάδελφοι,  ότι  οι  αποφάσεις  των τοπικών είναι… έχω την αίσθηση 

ότι  οι  αποφάσεις των τοπικών συμβουλίων είχαν κατά νου αυτές τις  

επισημάνσεις σας.  Δηλαδή, πόσο πάει το μίσθωμα, πόσο περίπου 

νοικιάζουμε,  ότι  ο  κύριος Μυστακίδης θα κάνει  διοικητικές αποβολές,  

όλο αυτό το ε ίχαν στο μυαλό τους  για να πούνε μια τιμή.  Και  δεν… σε 

κάποιον… να βάζουν κάτι  μικρότερο… από αυτό που είναι το 

μίσθωμα. Τώρα, από κει  και πέρα… τις τιμές…  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Γαλάνη, ξαναλέω και το λέω στον δήμαρχο. Ξαναλέω, δεν είναι,  

ίσα-  ίσα η παράταξη μας είναι αυτή που έλεγε να καλλιεργηθούν,  να 

τις  αξιοποιήσουμε και τα λοιπά. Φωνάζαμε από το 2011 για αυτό το 

θέμα.  

 Βλέπω, όμως, ότι  υπάρχει  μια πολύ μεγάλη διαφορ ά σε σχέση με 

τα… τεράστια.  Δεν είναι 20,  10 ευρώ. Δεν είναι 20,  10 ευρώ. Είναι 

200 ευρώ, κύριε πρόεδρε,  κύριε δήμαρχε…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) κύριε πρόεδρε,  εγώ τι  εισπράττω…  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Να βρούμε μια μέση…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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(ομιλία εκτός μ ικροφώνου) αντιμετωπίζουν το θέμα σαν να είναι 

ενοίκιο ή μίσθωμα. Δεν… είναι μίσθωμα. Είναι  επιβολή τέλους 

αυθαίρετης χρήσης.  Κύριε… ξέρεις ,  κατέλαβες αγροτική έκταση; Θα 

πληρώσεις τόσα στην τοπική κοινότητα… ο κύριος Μυστακίδης  

συνεχίζει  την διοικητική απ οβολή.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άρα θέλετε να βάλουμε… για το Σκούταρι,  έτσι;  Για το Σκούταρι…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κοιτάξτε,  για να έρθει  μια απόφαση τώρα… στο Δημοτικό μας 

Συμβούλιο…   

 

(Διάλογοι)  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κατ’ αρχήν,  κύριοι ,  αφήστε τον κύριο Μυστακίδη να απαντήσει… μην 

μιλάτε μεταξύ σας,  σας παρακαλώ, πολύ.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Να το δούμε το θέμα και λίγο πιο σφαιρικά και όχι  πάνω -  κάτω… κατ’ 

αρχήν οι  τιμές αυτές μπορεί να έχουν και μια διαφορά μεταξύ τους  

διότι  από χωριό σε χωριό υπάρχει διαφορά στο πόσο εύκολο είναι να 

βρεις  χωράφια δημοτικά. Σε άλλα χωριά,  δηλαδή, δεν υπάρχουνε,  γιατί  

υπάρχουν αναδασμοί,  διανομές και δεν γίνανε δημοτικά πολλά, και σε 

άλλα είναι πιο εύκολο και προφανώς εκεί  τα βάζουνε πιο… το τίμημα.  

 Και ύστερα… με αυτό το τέλος,  πρέπει να τα πούμε όλα… 

θέλουμε να καλύψουμε και κάποιες περιπτώσεις όπου είναι πολύ 

δύσκολο να γίνει  σωστά η διαδικασία… γιατί  προέκυψαν σε διάφορες 
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περιοχές όπου… χρόνια οι  γεωργοί τα χωράφια,  προέκυψαν διάφορα 

προβλήματα τα οποία μπορούμε… να τα επιλύσουμε.   

 Προβλήματα είτε  με το Δασαρχείο είτε με το ιδιοκτησιακό 

καθεστώς,  καταλάβατε.  Και με αυτό το τέλος θα μπορούμε να 

κάνουμε,  ακόμα και έτσι να δώσουμε μια μορφή ενοικίου σε κάποια 

χωράφια τα οποία δεν μπορούμε άμεσα να βγάλουμε,  να 

ολοκληρώσουμε την διαδικασία και να γίνει  ενοι κίαση με δημοπρασία.  

Όσο για το αν θα τα κατέχουν χρόνια και τα λοιπά και τι  γίνεται…  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Δεν έθεσα τέτοια πράγματα εγώ.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Ναι,  δεν το θέσατε… το περιθώριο με νόμους,  1080, αυτούς που 

κατέχουνε δημοτικά ακίνητα, τους έδωσε το περιθ ώριο με τον νόμο 

1080 του 80,  να τα πάρουν τότε.  Επίσης,  έκανε μια δεύτερη 

προσπάθεια το 2005 -  06,  για δυο χρόνια… νόμους που… δημοτικά 

μπορούν να τα πάρουνε με μια διαδικασία.   

 Οπότε για αυτή… τα πήρανε και όσοι μπορέσανε.  Από κει  και  

πέρα, ο 1080 κηρύχθηκε αντισυνταγματικός αυτή την στιγμή. Ο άλλος 

ο νόμος ίσχυε για δυο χρόνια.  Τι να κάνουμε;  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ωραία.  Όχι,  όχι ,  σε μένα απαντά γιατί  είχα θέσει το ερώτημα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθέτηση επί του θέματος.  Τοποθετήσεις.  Μηλίδης.  Ο κύριος 

Μηλίδης.  Ο κύριος  Χρήστος… κύριε  Μηλίδη.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κατ’ αρχήν,  κύριε πρόεδρε,  κύριε  δήμαρχε,  η παράταξη μας από 

χρόνια κινείται σε αυτή την γραμμή. Δηλαδή, ότι  θα πρέπει αυτοί που 
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καταπατούν να πληρώνουν.  Για να σταματήσει αυτό το φαινόμενο,  

ώστε να είμαστε δίκαιοι  προς  όλους τους δημότες .  Και περίπου 

συμφωνούμε με τα ποσά με μικρές αποκλίσεις .   

Ανέφερα προηγουμένως, όμως, ότι  υπάρχει  μια πολύ μεγάλη 

διαφορά στην Δημοτική Κοινότητα Σκουτάρεως σε σχέση με τις  άλλες,  

διπλανές κοινότητες.  Είναι ίδια τα χωράφια,  ίδιας παραγω γικότητας,  

αρδευόμενα ή μη αρδευόμενα. Ανάλογα.  

Θεωρώ, δηλαδή, ότι ,  ίσως και με την σύμφωνη γνώμη δεν ξέρω 

αν μπορούμε να,  βεβαίως είπα ότι  σέβομαι τις  αποφάσεις των Τοπικών 

Συμβούλιων, τις  σέβομαι πολύ. Δεν ξέρω πως έγινε και  μπήκε το ποσό, 

ίσως αποτρεπτικά.   

Θεωρώ, αν υπάρχει δυνατότητα του δημοτικού συμβουλίου να 

υπερκεράσει αυτή την απόφαση και να κάνουμε μια μείωση, να είναι  

το αναλογικότερο. Διότι  υπάρχει  κατάφωρη αδικία.  Αδικία μεταξύ των 

δημοτών μας.  Δεν θέλω να χαϊδέψω κανενός τα αυτιά.  Απλούστατα  το 

είδα και… τόσο πολύ.  

Αν δείτε,  δείτε τον πίνακα, δεν ξέρω αν τον είδατε.  Είναι μικρές  

οι  διαφορές… αλλά όχι  τόσο πολύ. Εάν μπορούμε να υπερκεράσουμε,  

δηλαδή, να δώσουμε… Τοπικού Συμβούλιου.  Είμαστε ανώτερο όργανο,  

μπορεί να έχει  γίνει  κάποιο λάθος.  Ας  μου πούνε οι  συνάδελφοι από το 

Σκούταρι εδώ. Προτείνω, δηλαδή, να μειωθεί εκεί… το ποσό, αλλά 

υπάρχει μεγάλη,  κατάφωρη αδικία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρόταση συγκεκριμένη. Κύριε Γρηγοριάδη Χρήστο.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Κύριε… συζητάμε τώρα εδώ,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφ οι,  κύριε 

δήμαρχε,  έχοντας δεδομένο ότι  θα έχουμε τους καταπατητές και θα 
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πληρώνουν τα πρόστιμα. Εάν εντοπίσουμε κάποιους  καταπατητές 

σήμερα το πρόστιμο που θα τους επιβληθεί,  θα τους  επιβληθεί,  θα 

ψάξουμε να βρούμε από πότε καταπατούν το οικόπεδο ή το χωρ άφι ή 

θα τους επιβληθεί από σήμερα και πέρα;  

 Αν τους επιβληθεί από σήμερα και πέρα φαντάζομαι ότι  η 

διαδικασία διοικητικής αποβολής δεν θα είναι διαδικασία που θα… 

οπότε για αυτό το συζητάμε.  Και επίσης συμφωνώ με την,  εν μέρει ,  με 

την άποψη του κυρίου Μηλίδη όσον αφορά τα ποσά. Αλλά τι  να  

κάνουμε… αποφασίσανε Τοπικά Συμβούλια.  Εμείς,  σαν πιο έξυπνοι,  

θα το αλλάξουμε; Αυτό θέλω να πω;  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Όχι,  δεν μιλώ… δεν μιλώ… τελείως… (ομιλία εκτός μικροφώνου)  

κύριοι  σύμβουλοι… αδικία,  όπως λέει  ο  κύριος  Μηλίδης.  Εκεί πάνω τα 

χωράφια είναι ισάξια.  Είναι απόφαση, όμως, καθαρά των Τοπικών 

Συμβούλιων… από κει  και πέρα είναι  δική μας απόφαση αλλά δεν θα… 

καταπατητές… τα χωράφια… αν το βάλουμε 50 ευρώ θα τα 

καταπατήσει ο άλλος γιατί  το ενοίκιο είναι 70.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Καλό θα ήταν,  καλό θα ήταν… να είχε έρθει  ένα νούμερο για όλη την 

περιοχή…  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Δεν διαφωνώ καθόλου…  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  
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Θα πρέπει να αλλάξουμε και τις  αποφάσε ις των άλλων προέδρων…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ήθελα να προσθέσω, κύριε πρόεδρε,  ήθελα να προσθέσω σε αυτό που 

λέει  ο κύριος Μηλίδης.  Έχετε δίκιο έτσι όπως είναι,  όπως το… τώρα 

ξέρετε ποιο ε ίναι το θέμα; Δεν έχουμε,  δεν  ξέρουμε το σκεπτικό του… 

να μας εξηγούσε το…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Των Τοπικών Συμβούλιων.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το συγκεκριμένο.  Η συγκεκριμένη περίπτωση. Μιλάμε γ ια το Σκούταρι 

τώρα. Δεν ξέρουμε ποιο είναι το σκεπτικό του.  Δηλαδή, αν μας το 

ανέλυε μήπως συμφωνούσαμε.  Ή μπορεί να διαφωνούσαμε κιόλας.  Ναι 

μεν έχετε δίκιο αλλά καλά θα ήταν να ακούγαμε και το σκεπτικό.  

Μήπως μας… για αυτό που πρότεινε,  καταλάβατε;  

 Αλλά εγώ τι  λέω. Μπορούμε να το ψηφίσουμε τώρα έτσι,  και αν 

χρειαστεί  κάνουμε μια τροποποίηση στο μέλλον,  σε ένα επόμενο 

Δημοτικό Συμβούλιο.  Συνεννοούμαστε με τον πρ όεδρο και αν 

χρειαστεί  κάνουμε μια τροποποίηση στο θέμα του Σκουτάρεως.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Να εγκριθεί…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έτσι κι  αλλιώς αν δεν το ψηφίσουμε σήμερα… το θέμα… θα πρέπει να 

το πάμε πίσω, να ξαναπάει στα Τοπικά Συμβούλια,  να ξανάρθει το 

θέμα του χρόνου,  το 2016,  έτσι;  Να πάει στην Αποκεντρωμένη και 

ούτω καθ’ εξής.  Αυτό…  
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν ζήτησε κανένας να μην ψηφιστεί…  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Γαλάνη…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα, λοιπόν,  μπορούμε να ξεκινήσουμε…  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(ομιλία μακριά από το μικρόφωνο)  μπορώ να πω, εγώ δεν συμφωνώ… 

δεν κατάλαβα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μηλίδη, εγώ δεν είπα τίποτα, για όνομα του θεού, να 

αναιρέσετε την πρόταση σας.  Δεν είπα κάτι…  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Μα σας είπα από την αρχή, η παράταξη μας είναι αυτή που λέει… το 

έχω πει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μα είναι σεβαστή η άποψη σας.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Πιστεύω ότι  η απόφαση του Τοπικού Συμβούλιου είναι λάθος… και 

σας λέω ότι… θα το πω και… δεν έχω κανένα πρόβλημα.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν χρειάζεται να το πείτε.  Υπάρχουν δυο σύμβουλοι…  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Να τοποθετηθούν οι  σύμβουλοι…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και βέβαια… διορθωτική…  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  
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Θα… και  θα το κάνω δημόσια.  Διότι… είναι δ ικαίωμα τους.  Είναι 

ομόφωνη απόφαση κατ’ αρχήν… δεν έχω κανένα πρόβλημα….  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) διότι  σας είπα,  ίσως να μην το δώσατε 

τόση σημασία,  ότι  με αυτή την απόφαση,  με αυτό προσπαθούμε να 

καλύψουμε και κάποιες περιπτώσεις οι  οποίες δεν μπορούν αυτή την 

στιγμή να ολοκληρωθούν οι ,  για  τις  οποίες δεν  μπορούν να 

ολοκληρωθούν οι  διαδικασίες εκμίσθωσης με δημοπρασία αλλά οι  

άνθρωποι δεν  είναι  καταπατητές.   

Μπήκανε με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο εκεί  πέρα ή κατά την 

διαδικασία και κατά την προσπάθεια το να βγάλουμε σε δημοπρασία 

προέκυψαν κάποια προβλήματα τα οποία προσπαθούμε να τα 

λύσουμε… και άλλου είδους,  αλλά σε καμία περίπτωση αυτο ύς δεν 

τους θεωρούμε αυθαίρετους καταπατητές.  Μπήκανε,  σας είπα,  με 

κάποιες διαδικασίες στα χωράφια τους.  Τους τα δώσαμε κάποια στιγμή 

χωρίς να έχουμε πάρει την κυριότητα.  

Και μένει  στον δήμο η κυριότητα και θα… ότι τα νοικιάζουμε.  

Αλλά δεν μπορούμε να τους κάνουμε μισθωτήριο.  Όμως… τέλος 

κατάληψης είναι καλυμμένοι να τα δηλώσουνε για να κάνουνε κάποιες  

άλλες δ ιαδικασίες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα ομόφωνα ναι;   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Όχι,  η πρόταση μου είναι ναι,  ναι,  της Δημοτικής Κοινότητας 

Σκουτάρεως,  όπου ζητούμε στα 50 ευρώ… όπως είναι,  όπως είναι  σε 

ανάλογο κτήματα… σε όλο το…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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(ομιλία εκτός μικροφώνου) όπως η ε ισήγηση. Ωραία.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 784/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

22ο  θέμα. Καθορισμός τιμής ζώνης κτισμάτων εκτός  αντικειμενικού 

προσδιορισμού για  τον υπολογισμό του ΤΑΠ.  

 

ΘΕΜΑ 22ο:  

Καθορισμός τιμής ζώνης κτισμάτων εκτός αντικειμενικού  

προσδιορισμού για τον υπολογισμό του ΤΑΠ.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό το είχαμε… ξανά το θέμα…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) ξανά στην Οικονομική Επιτροπή… και  

μετά την παρέμβαση και του δημάρχου αλλά και των μελών της 

συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης,  το ενοποιήσαμε με τα ποσά 

που… το 11.  Δεν πειράξαμε τίποτα, δηλαδή. Ότι βρήκαμε από το 11.  

Από τότε που έγινε ο Καλλικράτης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Και γιατί  το φέρνετε;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ενοποιούμε όλες τις… και έχουμε και…  

 

(Διάλογοι)  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μόνο φόρους μας βάζετε.  Τίποτα άλλο…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) κύριε πρόεδρε,  χαριτολογώντας… τιμή… 

χωριού… χωριών…  

 

(Διάλογοι)  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  αν μου επιτρέπετε… το ΤΑΠ μπαίνει  στο ηλεκτρικό 

ρεύμα. Για να δείτε πό σο… μερικές φορές λειτουργούμε και πόσο 

πληρώνουνε… κοινωνίες.  Όταν ήρθαμε πριν από ένα χρόνο για να 

αυξήσουμε τα δημοτικά τέλη φωτισμού και καθαριότητας,  με πολύ 

χαμηλά ανταποδοτικά τέλη στην περιοχή την συγκεκριμένη και  χωρίς  

ΤΑΠ, είχαμε 12.500… 12.500 πλεόνασμα. Πάρα πολλές άλλες περιοχές 

ήταν 25.000 μέσα.  Έλλειμμα, πώς να το πω.  Έλλειμμα. Σωστά. Εμείς  

την πήραμε την αύξηση, ξαναπαίρνουμε άλλη αύξηση και 

ανταποδοτικότητα…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν είναι αύξηση, Σάκη. Είναι υποχρεωτικότητα από τον νόμο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Εντάξει… ο δημότης θα πληρώσει…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Και βάζουμε,  και μπορεί σήμερα εδώ κάποιοι  συνάδελφοι να 

αντιδράσουν… μόνο που ζητήσαμε στην Οικονομική Επιτροπή, να 

αντιδράσουν κάποιοι  συνάδελφοι εδώ και να πούνε… το προσέξαμε…  

 

(Διάλογοι)  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι,  άλλο λέω. Εδώ είχαμε πλεόνασμα και χωρίς αύξηση. Και με 

χαμηλό…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Το προσέξαμε με τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να είναι το 

χαμηλότερο, το χαμηλότερο… 117… το πιο χαμηλό…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Το προσέξαμε πάρα πολύ.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 785/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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23ο .  Επιβολή προστίμου για αυθαίρετη βόσκηση στον κ τηνοτρόφο… 

Δημήτριο του…  

 

ΘΕΜΑ 23ο:  

Επιβολή προστίμου, για αυθαίρετη βόσκηση, στον κτηνοτρόφο  

 Γανίκα Δημήτριο του Ζαχαρία.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι έκανε αυτός;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις;  Ομόφωνα ναι;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Η ερώτηση  που έχω… κύριε,  ποιος είναι ο εισηγητής;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Γρηγοριάδης.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) και φέρατε το θέμα για 35 ευρώ;  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Όχι,  όχι .  Θα μπορούσα να πω μια κουβέντα μόνο και δυστυχώς το 

φαινόμενο, κύριε  πρόεδρε,  κύρ ιε δήμαρχε και κύριοι  συνάδελφοι,  

συναδέλφισσες,  το φαινόμενο τείνει  να πάρει διαστάσεις.  Διότι  έχουμε 

συνεχώς καταγγελίες,  ο κύριος… το ξέρει ,  ο κύριος… της επιτροπής 

που πήγε και έλεγξε.   

 Μέχρι τώρα, κύριε συνάδελφε,  προσπαθούσαμε… και είναι 

πολλές  οι  συναντήσεις που κάναμε,  πάρα πολλές,  με την μια  πλευρά 

και την άλλη. Στην αρχή δεν θέλανε να μπει πρόστιμο ούτε οι  μεν,  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 16ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

123 

ούτε οι  δε.  Να μην μπουν πρόστιμα αλλά απλώς να συμμορφωθούν και 

τα λοιπά και τα λοιπά.  

Τώρα φτάσαμε στο σημείο και φτάνουμε σε σημείο π ου 

πραγματικά να έχουμε πολλές,  πιστεύω, καταγγελίες  με σκοπό να 

επιβληθούν πρόστιμα. Αυτό το πρόστιμο είναι  πολύ μικρό.  Οκέι.  

Αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που φαντάζομαι ότι  θα έχουμε να 

αντιμετωπίσουμε μεγάλα πρόστιμα σε άλλες περιπτώσεις  και θα δούμε.   

Η προσπάθεια που κάναμε είναι συναινετικά να βρίσκεται μια 

λύση, να μην συνεχίζεται αυτό το φαινόμενο, να μην καταπατούνται,  

αλλά υπάρχουν και κάποιοι  που συνεχώς,  συνεχώς κάνουν το ίδιο  

πράγμα.  

Ο κύριος… στην επιτροπή να πει  μια κουβέντα,  γιατί  εκείνος  

ήταν… αλλά κλείνοντας,  κλείνοντας θέλω να πω το εξής.  Ότι  αυτό που 

πρότεινα εγώ είναι ότι  ο καταγγέλλων, κύριε πρόεδρε,  να πηγαίνει  

μαζί  με την επιτροπή για να μην μας αμφισβητεί .  Γιατί  μπορεί κάποια 

στιγμή να πει ,  η επιτροπή πήγε,  είχε  100 ζώα και εσύ… μ όνο 20.  Έτσι;  

Για αυτό προτείνω και έτσι γίνεται,  να πηγαίνει  ο καταγγέλλων,  

από την στιγμή που είναι επώνυμος,  μαζί ,  για να βλέπει  και  τον 

αριθμό των ζώων και όλα τα σχετικά,  για να μην…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μια επισήμανση. Κύριε αντιδήμαρχε,  συμβαίνει  τώρα και  ο κύριος 

Χρυσανθίδης… και εγώ… το εξής.  Κάποιοι  αφήνουν τις  αγέλες των 

μεγάλων ζώων χαμηλότερα, σε περιοχές που υπάρχουν καλλιέργειες 

δέντρων. Έχουμε συνεχώς ζημιές.  Υπάρχουν εντάσεις και ήθελα να 

σας ρωτήσω, για αυτή την εκδοχή,  πιστεύω σε άλλα χωριά.  Τι  θα 

κάνετε;   
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 Δηλαδή, ας ασχολούμαστε για αυτό που συμβαίνει  πολύ ψηλά 

αλλά για μεγάλα διαστήματα αυτό το ζωικό κεφάλαιο κατεβαίνει  

χαμηλά, στα όρια των οικισμών. Καταστρέφει δέντρα, καταστρέφει  

άλλες καλλιέργειες ,  περιφράξεις και τα λοιπά. Έχω την εντύπωσ η…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

30 χρόνια… φοβερό.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Περίμενα για αυτό,  περιμένουμε να κάνετε… το έργο σας.  Να μην 

είμαστε μονόπλευροι,  δηλαδή.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Τι περιμένετε,  βασικά;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εγώ περιμένω από σας να μου πείτε…  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Έχετε καμία καταγγελία υπ’ όψιν… δεν ασχοληθήκαμε; Κάτι που 

δεν… αυτό περιμένω… γιατί  ο κύριος Χρυσανθίδης το ξέρει  και όποτε 

πήρε τηλέφωνο και κατήγγειλε,  επώνυμα και ανώνυμα, εμείς  

ασχοληθήκαμε.  Μπορεί να το επιβεβαιώσει.  Αν υπάρχει και αύριο -  

μεθαύριο κάτι  εμείς  είμαστε εδώ, η υπηρεσία είναι εδώ, η επιτροπή 

είναι εδώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία μακριά από το μικρόφωνο) μόνο καταγγελία… κύριε  

Χρυσανθίδη.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Τα τρία τελευταία χρόνια 

ασχολούμαι με το χωριό,  ένα χωριό  το οποίο έχει… ταλαιπωρούνται 
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αφάνταστα οι  πολίτες.  Είμαι υπέρ των προστίμων… ο κύριος  

Φωτιάδης… χιλιάδες ευρώ αν μπορεί να πέσει πρόστιμο…  

 Έχουν γίνει  πολλές… έχω κάνει προσωπικά μαζί με 

συγχωριανούς μου τέσσερις καταγγελίες.  Δεν λέω, ενδιαφέρθηκε ο 

δήμος,  λύση δεν δόθηκε.  Ούτε από το Δασαρχείο,  ούτε από τον,  από 

την Αντιδημαρχία.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Για ποιο πράγμα… σε άλλο χωριό;  

 

(Διάλογοι)  

 

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) καταστρέφουν τις  καλλιέργειες… χτες,  

προχτές,  στις  υπηρεσίες,  κύριε δήμαρχε,  και δεν μπορούν να μου λένε 

εμένα οι  υπάλληλοι,  όσο καλή διάθεση και  αν έχω, να πάρω 

φωτογραφική μηχανή με ζουμ και  να τραβάω, να κυνηγάω τις  

αγελάδες… έχω  βγάλει φωτογραφίες…  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) λύση ποια φαντάζεστε ότι  ε ίναι;  Αυτό που 

δεν μπορείς να κάνεις  εσύ να το κάνω εγώ; Να…  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Μισό λεπτό,  να τελειώσω,  να τελειώσω… όχι… τελειώνουν… οι 

χωριανοί ταλαιπωρούνται αφάνταστα.  Λύση εδώ και πέντε χρόνια δεν  

έχει  δοθεί .  Πρέπει το θέμα να τελειώσει.  Πρέπει  να τελ ειώσει το θέμα. 

Με τι  τρόπο;… είναι πέντε -  έξι ,  κύριε αντιδήμαρχε,  αυτοί  οι  οποίοι  

έχουνε ζώα.  
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 Εάν τους καλέσετε μια φορά και τους κάνετε συστάσεις,  όλοι 

μαζί .  Εάν τους καλέσετε,  που έχετε την αρμοδιότητα από τον νόμο, 

και τους επιβάλλετε,  γιατί  φωτογραφ ίες υπάρχουν τα ζώα. Ξέρουν 

ποιανού ζώα είναι  ο καθένας.  Αναμεταξύ τους δεν μαρτυράει ο ένας 

τον άλλον.   

Άμα προχωρήσετε στην επιβολή προστίμων ή στην επιβολή της 

κοπής επιδότησης που έχουνε,  καταλαβαίνετε,  από κει  και μετά,  σε 

συνεργασία με τον κύριο… καταλαβαίνετε ότι  θα βρούμε λύση. Διότι  

έτσι όλοι βολεύονται.   

Δεν πέφτει  κανένα πρόστιμο,  καταγγελίες,  δεν παρακολουθεί 

κανένας.  Ποιος θα το κάνει;  Ούτε εσείς ,  ούτε εγώ αλλά ούτε και η 

επιτροπή. Δεν είναι δυνατόν,  δηλαδή, είναι εδώ τα ζώα, ελάτε να τα 

φωτογραφίσετε… ελάτε… με το αυτοκίνητο,  κοντά για λίγο,  να 

έρχεται… με την μηχανή… να πας… ναι,  αλλά ξέρετε… στην 

συγκεκριμένη τοπική κοινότητα έχουν καταστραφεί ;  Τι να κάνουν; Να 

περιφράξουν οι  άνθρωποι τα χωράφια τους;  Γίνεται ;  Άρα, λοιπόν,  

πρέπει να το,  δεν μπορώ να πω, ενδιαφέρεστε,  αλλά…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ούτε βοσκούς…  

 

(Διάλογοι)  

 

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Κατ’ αρχήν το πρόστιμο προέρχεται  από τον νόμο. Δεν μπορώ να πω 

εγώ ή κάποιος άλλους… 10.000, 20 και τα λοιπά. Τόσα ζώα, και τόσο 

και τόσο, τόσο.  Τώρα…  

 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 16ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

127 

(Διάλογοι)  

 

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Και κάτι  άλλο. Για  να μπει πρόστιμο πρέπει η συγκεκριμένη επιτροπή 

να κάνει  εισήγηση. Δεν έχει  γίνει  ούτε μια εισήγηση που να μην μπει  

πρόστιμο.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Μα, συγγνώμη που σας διακόπτω. Μα αφού στο συγκεκριμένο χωριό 

μέλος της επιτροπής έχει  ζώα. Τι εισήγηση να κάνει;…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το καλοκαίρι,  θυμάστε,  πήραμε τηλέφωνο…  

 

(Διάλογοι)  

 

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) πάτε,  αντιδήμαρχε,  και τα λοιπά. Πήγα ο 

ίδιος,  με τον άνθρωπο σου ήμουνα κι  εγώ. Δεν ξέρω τι… δεν είναι 

τόσο εύκολο το πράγμα… είναι στο αυτί  το νούμερο.  Που να πιάσει  

κάποιος το ζώο…  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Εμείς,  κύριε πρόεδρε,  κατορθώσαμε και πιάσαμε τέσσερις… το βράδυ 

σε ένα περιφραγμένο για να το δούμε το πρωί.  Και την νύχτα,  3:00 η 

ώρα, πήγαν…  

 

(Διάλογοι)  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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(ομιλία εκτός μικροφώνου) εκεί ,  να το μπλοκάρει εκεί  το ζώο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ελεγκτικό μηχανισμό θέλει…  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Είναι πρόβλημα μεγάλο.  

 

(Διάλογοι)  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) και οι  αγροφύλακες…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  όντως είναι τεράστιο το πρόβλημα.  Στο 23 θέμα νομίζω ότι  η 

επιβολή προστίμου…  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Όχι… στον κύριο Θεοχάρη, γιατί  είναι μέλος της επιτροπής…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τώρα για αυτό το θέμα δεν χρειάζεται.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι.  Ομόφωνα ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών π ου απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 786/2015)  

…………………  
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Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Για αυτό το θέμα δεν υπάρχει  λόγος.  Για άλλο θέμα…  

 

(Διάλογοι)  

 

Κος ΘΕΟΧΑΡΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) ξηρών που καίνε τώρα, υπάρχει… αλλά 

περισσότερο… έως τώρα, έως τώρα καταπιαστήκαμε,  δώσαμε το 

βάρος.  Τι γίνεται όμως; Επειδή το πρόστιμο… και είναι μεγάλο, είναι 

150 ευρώ… αποτέλεσμα αυτό… μπήκε το μικρό ποσό, της αυθαίρετης 

βόσκησης.   

 Το πρόστιμο όσον αφορά στα ζώα ήτανε 150… και είναι γύρω 

στα 200. Είναι πολύ βαρύ. Είναι κάτι  που δεν μπορεί να… πάντα 

λύσεις συναινετικές να δώσουμε αλλά βλέπουμε ότι… και εμείς  στα 

άκρα. Ήδη… τώρα, βρήκαμε δέκα ζώα. Βάλαμε εκεί  300 ευρώ σε δυο 

περιπτώσεις.  Ίσως συμμορφώσουμε… διότι  έχει… το πρόστιμο αυτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  προχωράμε; 24 ο  θέμα. Επικαιροποίηση της απόφασης 

610/2013 του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Σερρών σχετικά με 

την… συνολικής έκτασης για την εγκατάσταση… αδρανών υλικών σε 

έκταση εμβαδού 40,167 στρεμμάτων του αγροκτήματος… τοπικής 

κοινότητας Λευκώνα του δήμου Σερρών και της Περιφερειακής 

Ενότητας Σερρών και… ΑΕ ΑΕΓΕ, Κατασκευαστική ΑΕ, για το έργο… 

άξονας 60,  Εγνατίας οδού… Προμαχώνας,  εργασίες  ολοκλήρωσης 

τμημάτων ΑΚ Λαγκαδά, ΑΚ Λαχανά και… ΑΚ Χριστού, με ε ισηγητή 

τον αντιδήμαρχο κύριο Γκότση.  
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ΘΕΜΑ 24ο:  

Επικαιροποίηση της απόφασης 610/2013 του Δημοτικού 

Συμβουλίου  του Δήμου Σερρών σχετικά με την εκμίσθωση 

δημοτικής έκτασης για την εγκατάσταση δανειοθαλάμου αδρανών 

υλικών σε έκταση  εμβαδού 40,167 στρ. του αγροκτήματος 

Βύσσιανης της Τ.Κ. Λευκώνα του Δήμου Σερρών της Π.Ε. Σερρών, 

στην ΚΞ Τέρνα Α.Ε. –  ΑΕΓΕΚ Κατασκευαστική Α.Ε. για το έργο 

¨Κάθετος άξονας 60 Εγνατίας Οδού Δερβένι -  Σέρρες -  

Προμαχώνας: Εργασίες ολοκλήρωσης τμημάτωνΑ/Κ Λ αγκαδά -  Α/Κ 

Λαχανά καί Στρυμονικό -  Α/Κ Χριστού (60.1.1 -60.1.2-60.2.2)¨ .  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και συμπληρωματικά… ο κύριος Μυστακίδης,  αντιδήμαρχος.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  συνάδελφοι,  απλά σήμερα το θέμα έρχεται ως 

επικαιροποίηση της απόφασης 610 του 2013. Τότε,  κατά πλειοψηφία 

ίσως,  δεν  θυμάμαι  καλώς, έχουμε,  πήραμε την απόφαση στην οποία,  

όμως, απόφαση το Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας 

Λευκώνα γνωμοδότησε αρνητικά.  

 Σήμερα έχουμε τα εξής  στοιχεία.  Ότι το Το πικό Συμβούλιο 

δημοτικής ενότητας Λευκώνα γνωμοδότησε θετικά,  ομόφωνα. Όλοι,  

δηλαδή. Κανένας δεν έδωσε αρνητική ψήφο. Πρώτον αυτό.   

 Δεύτερον.  Όλοι,  εγκρίθηκαν όλες,  όλοι οι  περιβαλλοντικοί όροι  

και επίσης εγκρίθηκε και η τεχνική μελέτη εκμετάλλευσης του… από 

το υπουργείο Περιβάλλοντος με υπογραφή του υπουργού.  
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Και ερχόμαστε τώρα, λοιπόν,  να επικαιροποιήσουμε αυτή την 

απόφαση με τα καινούργια αυτά στοιχεία που έχουμε,  που 

επαναλαμβάνω, είναι η ομόφωνη απόφαση του Τοπικού Συμβούλιου 

Δημοτικής Κοινότητας Λευκώνα και ότι  ο ι  περιβαλλοντικοί  όροι  και η 

τεχνική μελέτη της εκμετάλλευσης έχουνε ομόφωνα εγκριθεί  από το 

υπουργείο Περιβάλλοντος με υπογραφή υπουργού.  

Ο… αυτός είναι,  ανήκει στην περιοχή… και από ότι  ρώτησα και  

έμαθα, γιατί  πήγαμε με τον κύριο Φωτιάδη, ε ίναι πίσω από κείνο το… 

ας το πω, που αφήσαμε… να το αξιοποιήσουμε μετά,  χωρίς να το 

φέρουμε στην προτέρα κατάσταση εκείνο το βουνό που είναι σε πολύ 

κακή και άσχημη κατάσταση και εμφανισιακά. Εκτός από 

περιβαλλοντικά.  Πίσω από κει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις αν υπάρχουν επί του θέματος.  Ο κύριος Φωτιάδης;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πρώτη ερώτηση,  κύριε  εισηγητά,  είναι η εξής.  Η προηγούμενη 

εταιρεία τον συγκεκριμένο χώρο, τον ίδιο χώρο… και τότε και τώρα. Η 

αδειοδότηση, εντός εισαγωγ ικών… πάρθηκαν πάρα πολλά υλικά. Και 

είδατε ότι  εκεί  ο χώρος δεν έχει ,  όπως έλεγε τότε η περιβαλλοντική 

μελέτη.   

 Η ερώτηση είναι η εξής.  Αν στείλαμε και αν η συγκεκριμένη 

περιβαλλοντική μελέτη,  για να υπογράψει ο υπουργός,  ε ίδα ότι  ε ίναι ο  

κύριος Σκουρλέτης ,  είναι επίκαιρη ή αν είναι η παλιά.   
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Και το δεύτερο είναι αν,  δηλαδή, έχει  γνώση το υπουργείο ποια 

είναι η κατάσταση σήμερα. Αυτό είναι πολύ συγκεκριμένο που ρωτώ. 

Το δεύτερο είναι,  είναι δημοτική, κύριε συνάδελφε,  ε ίναι ξεκάθαρο. 

Ποια ήταν η εταιρεία η  οποία τότε ε ίχε χειριστεί  την δ ιαδικασία; Δεν 

ήταν η ίδια.  Ίδια εταιρεία δεν ήτανε; Ή ίδια;    

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) για την 610 του 13.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Για αυτό μιλούμε.  Και τότε η εταιρεία είχε κινήσει την διαδικασία για 

την ωρίμανση, χάθηκε και εμφανίζεται τώρα πάλι;  Και  πόσα χρήματα 

μας έδωσε για εκείνη την αμμοληψία που έκανε; Πόσα… μας έδωσε;  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ   

 

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ποια, η προηγούμενη;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το 2000, δεν θυμάμαι.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πότε;… ήτανε,  ήσουνα εσύ αντιδήμαρ χος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν θυμάμαι.  Δεν θυμάμαι πόσα χρήματα… είναι ίδια εταιρεία,  ίδιος  

χώρος… όπως γνωρίζετε… για να γίνει  επικαιροποίηση της μελέτης  

πρέπει να έχουνε αλλάξει τα φυσικά, τα στοιχεία.  Έτσι;  Το έδαφος 

εκεί  πέρα. Δεν έχει  αλλάξει τίποτα από τότε.   

 Από τότε που έγινε η μελέτη έτσι ήτανε και τότε το τοπίο… από 

τους προηγούμενους που είχανε πάρει,  έτσι είναι και τώρα. Δεν έχουν 
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αλλάξει ούτε τα υψόμετρα, ούτε το ανάγλυφο.  Δεν έχει  αλλάξει.  Γιατί  

να επικαιροποιηθεί  η μελέτη;  Δεν νομίζω ότι  χρειάζεται  

επικαιροποίηση η μελέτη.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τοποθέτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις.   

 

(Διάλογοι)  

 

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Να ρωτήσω. Αν θυμάμαι καλά και διορθώστε με,  αν και νομίζω ότι  

καλά θυμάμαι,  υπάρχει  και αντισταθμιστικό όφελος,  αν δεν κάνω 

λάθος,  σε αυτή την φάση  και είναι αποκατάσταση οδών και ενός ποσού 

για την λήψη των υλικών. Βέβαια,  το ποσό αυτό το καθορίζει  το 

Δημοτικό Συμβούλιο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) επιτροπή.   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Η Οικονομική Επιτροπή…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι το Δημοτικό Συμβούλιο.   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ποιος;   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Υπάρχει μια επιτροπή από την Αποκεντρωμένη… ένα μέλος της 

Κτηματικής…  
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Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) λίγο το ύψος του οφέλους της κοινότητος  

Λευκώνα;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν το καθορίζει  το Δημοτικό Συμβούλιο.   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ωραία,  εντάξει .  Αυτό έγινε κατανοητό.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Του δήμου. 40.000.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

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

Κύριε Φωτιάδη.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριοι συνάδελφοι ,  σας καλώ ευθέως να μην ψηφίσετε… σας το λέω 

μετά γνώσης και  με λόγο και με εικόνα, που όλοι είδαμε και 

αποτυπώσαμε, που πήγαμε ως κλιμάκιο.  Και τοπικοί σύμβουλοι και οι  

δυο αντιδήμαρχοι .   

 Η κατάσταση είναι τραγική. Ο χώρος είναι συγκεκριμένος.  Η 

συγκεκριμένη εταιρεία,  και προέκυψε αυτό διότι  εισπράξαμ ε χρήματα, 

έγινε η διαδικασία,  πήρε το υλικό,  είχε οικονομικά προβλήματα,  

εγκατέλειψε τον χώρο.  

Ούτε αναβαθμούς έκανε όπως τους περιέγραφε η 

περιβαλλοντική,  ούτε φύτευση έκανε,  ούτε διαμόρφωση δρόμου, ούτε 

τίποτα από αυτά που έλεγε.  Η αποκατάσταση, όπως ε ίπατε,  του δρόμου 

πρόσβασης και των λοιπών.  

Αυτή η λογική της κεντρικής εξουσίας,  έναν έργο που το 

βαφτίζουμε εθνικής σημασίας,  δεν  προβλέπουμε… υπάρχουνε… με 
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αδειοδότηση. Θα πάμε να πάρουμε υλικό από λατομεία,  δηλαδή, και 

από άλλους χώρους.   

Όταν ο συγκεκριμένος χείμαρρος έχει  κουραστεί  και πήραμε και 

για τοπικά έργα και για υπερτοπικά, τώρα για… μια -  δυο. Πόσες 

φορές;  Ο συγκεκριμένος,  λοιπόν,  χώρος σήμερα αν θα πάτε,  και σας 

καλώ, σας καλώ να πάτε.  Μην το βλέπετε ότι  έχει  μια συγκεκριμένη 

γεωγραφική αναφορά. Είναι τραγική η κατάσταση. Είναι πρόκληση.  

Έχω την εντύπωση ότι  ο κύριος Σκουρλέτης δεν έχει  δει  αυτή 

την κατάσταση.  Διότι  επισημαίνει  πριν την υπογραφή του ότι  θα 

πρέπει να τηρούνται όλα αυτά τα οποία έλεγε η περιβαλλοντική,  που 

τίποτα δεν  τηρήθηκε.   

Σήμερα στέλνουμε εμείς  αυτόν που έκανε το έγκλημα στον τόπο 

του εγκλήματος και πάλι.  Να πάρει,  πόσα υλικά αλήθεια; 250.000 

κυβικά. Κάντε τα μια διαίρεση να δείτε πόσα… είναι.  Πόσα; 1.000;  

Λοιπόν,  πόσα πήρε; Και τι  απέγιναν;  

Αυτή η λογική, λοιπόν,  εμείς  λέμε ως παράταξη ξεκάθαρα ότι  

δεν μπορεί  να συνεχιστεί .  Καλούμε την,  το σύνολο του δημοτικού 

συμβουλίου να πει  ένα όχι .  Να πει  ένα όχι  διότι  δεν είναι δυνατόν να 

συντάσσουμε περιβαλλοντικούς όρους,  να τους υπογράφει ο εκάστοτε 

υπουργός και να μην τηρείται ποτέ τ ίποτα από αυτά τα οποία υπήρχε 

δέσμια υποχρέωση του εργολάβου. Ποτέ.  Έρχονται,  παίρνουν,  

δεσμεύονται,  καμία δέσμευση.  Τουλάχιστον για  αυτό ρώτησα πόσα 

χρήματα πήραμε.  Έναντι  ποίων υλικών;  

Συνάδελφοι,  νομίζω ότι  πρέπει να πούμε ένα όχι .  Ξεκάθαρο όχι .  

Εξάλλου τα υλικά τα πήραν, ούτως ή άλλως, μέσα από την κοίτη του 

χειμάρρου που είδαμε ότι  η κατάσταση δεν ήταν,  είχαμε δεσμεύσεις 

ότι  θα την αποκαταστήσουν.  Να πάνε να πάρουνε υλικά από… να είναι 
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και ενιαίας και καλύτερης ποιότητας και να ολοκληρωθεί το έ ργο που 

όλοι θέλουμε.   

Αλλά δεν είναι δυνατόν συνεχώς να επιστρέφουμε στον χώρο,  

κατά την λαϊκή ρήση, εντός εισαγωγικών, στον τόπο του εγκλήματος.  

Διότι  εκεί  αφήσανε ένα περιβαντολογικό έγκλημα. Και  δεν μπορώ να 

καταλάβω,  φύγανε και ξαναεπιστρέφουν και εμε ίς ,  δηλαδή, με ένα 

νεύμα ξαναεπικαιροποιούμε,  επικαιροποιούμε την μελέτη όταν τους  

είδαμε να φεύγουν χωρίς να κάνουν καμία αποκατάσταση;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Φωτιάδη, διευκρίνισα… από ότι  μου είπε η εταιρεία… το  

ζήτησε.  Ζήτησε προηγουμένως, δεν το αξιοποίησε,  τώρα το ζητάει…  

 

(Διάλογοι)  

 

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θα τα πούμε στην τοποθέτηση μας.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν ήταν η ίδια.  Εννοείς… με αυτήν που πήρε μέσα από την κοίτη;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τώρα… αυτή που…  

 

(Διάλογοι)  

 

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Συγγνώμη. Να μην λέμε ονόματα… αυτή που παίρ νει  σήμερα από την 

κοίτη ζητάει να πάει απέναντι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Ναι.  Ναι και…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κι εγώ σας ερωτώ, κι  εγώ σας ερωτώ… πρόεδρε για την… αυτό που 

άφησαν οι  προηγούμενοι και  φύγανε,  αυτοί που τελειώσανε,  αυτό που 

βλέπετε,  σας καλύπτει;  Θεωρείτε ότι  ε κεί  έχει  απομείνει  τίποτε;  

 Διότι  λένε οι  περιβαλλοντικές μελέτες,  θα σας πω ενδεικτικά ότι  

όχι  σπαστήρας,  όχι  σπαστήρας,  όχι  εκρηκτικά. Δεν σας είπανε ότι  

μέρα παρά μέρα και αυτοί  οι  συγκεκριμένοι βάζουνε εκρηκτικά;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Οι ίδιοι;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Βεβαίως.  Δεν σας το είπανε;  Πριν από δέκα μέρες,  μέρα παρά μέρα 

είχαμε εκρήξεις.  Άρχισαν να ανησυχούν.  Δηλαδή,  τι  πρέπει να 

κάνουμε κάποιοι;  Να καταγγείλουμε… αυτό που σας λέω…  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) οι  εκρήξεις  ήταν από αλλού.  Από το πεδ ίο 

βολής ήτανε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι βέβαια,  όχι  βέβαια.  Δεν έχουμε κάθε μέρα… αυτό που σας λέω…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε για να…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Σας λέω κάτι πολύ συγκεκριμένο και  αν δεν  με πιστεύετε μπορείτε  να 

το διασταυρώσετε.  Αυτό,  ε ίπαμε,  ούτε,  κλείνω,  κύ ριε  πρόεδρε.  Δεν 

θέλω να κουράσω. Απλώς επισημαίνω κάτι το οποίο,  κύριοι  

συνάδελφοι… να το δείτε ότι  αγγίζει  τον καθένα σας.  Μην το βλέπετε 

ότι  ε ίναι στο… και  δεν μας αγγίζει .   
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 Όταν πήγαμε ως κλιμάκιο και είδαμε τον απέναντι  χώρο, είπαμε,  

όλοι είπαμε,  είναι  δυνατόν να έφυγαν αυτοί και να αφήσανε αυτό το 

πρανές;  Ένας λόφος σε αυτή την κατάσταση;  

Τώρα, ωραιοποιημένες περιγραφές,  θα φυτέψουμε δέντρα, θα 

βάλουμε και το φθινόπωρο, θα τα φροντίσουμε… έχει  τεράστιο ζωικό 

κεφάλαιο.  Ποια δέντρα θα… ποιος κοροϊδεύε ι  ποιον;  

Τα είχαμε επισημάνει.  Λοιπόν,  εγώ λέω όχι στην κοροϊδία.  Δεν 

μπορεί να συνεχιστεί  αυτή η οργανωμένη εκεί  κοροϊδία και  σας 

παρακαλώ, το βάζω έτσι σήμερα, να πούμε ένα όχι .  Δεν είναι δυνατόν 

εκεί  που έγιναν οι  ασχήμιες να λέμε ξανά, ελάτε να πάρετε  υλικό.  

Αυτό σας καλώ και πρέπει να γίνει  κατανοητό.  Και παρακαλώ, η 

επίσκεψη όλων… θα πείσει  τον καθένα ο οποίος,  θεωρώ ότι  όλοι 

έχουμε ευαισθησίες,  θα πειστεί  με μια επίσκεψη επί τόπου.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  μια… το τοπίο έγινε έτσι όχι  μόνο απ ό αυτή την 

εταιρεία που εγκατέλειψε… πιο μπροστά, και πιο μπροστά παίρναν 

από το ίδιο σημείο…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Μυστακίδη…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) ήσασταν σαφής…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι,  όχι ,  ε ίπε κάτι .  Να μην το ρίξουμε,  να μην το ρίξουμε σε μι α 

γενική χρέωση. Έγινε μια μελέτη από την συγκεκριμένη εταιρεία που 

πτώχευση, μια αποτύπωση και με βάση εκείνη την αποτύπωση είπαμε 

τι  θα γίνει;  Ναι;  Αυτό.  Άρα να μην λέμε ότι  πήραν και άλλοι.   
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Όταν, μπορεί  να πήρανε αλλά όταν ήρθε η εταιρεία και συνέταξε,  

αποτύπωση και με βάση την αποτύπωση είπε θα κάνουμε… πρανή, θα 

κάνουμε και τέτοια,  κάναν τίποτα; Όχι.  Δεν μπορούνε να 

επιστρέψουνε στον ίδιο χώρο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  στην προηγούμενη απόφαση η παράταξη μας είχε  

μειοψηφίσει.  Βεβαίως ήταν υπέρ του έργου… θεωρείται ότι  είναι  

εθνικό έργο.  Αλλά από αυτά τα οποία είχαμε μειοψηφίσει και είχαμε 

ζητήσει να δώσει γραπτές,  τότε,  απαντήσεις η… η εταιρεία αυτή που 

ήταν,  δεν έγινε τ ίποτα απολύτως.   

 Βεβαίως,  απορώ και με το Τοπικό Συμβ ούλιο πως πήρε ομόφωνα 

αυτή την απόφαση. Αυτό είναι θέμα προς συζήτηση. Ομόφωνη είναι η 

απόφαση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι,  δεν ε ίναι ομόφωνη. Ο ένας  έλειπε.  Για αυτό υπάρχει  μια 

παραδρομή. Κύριε πρόεδρε,  δεν το έδωσα ως μείζον θέμα. Το 

συμβούλιο δεν ήτανε όλο. Ήταν ε με τέσσερα… παρουσίες και η 

απόφαση ήρθε ότι  ήταν ομόφωνη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οι παρόντες όταν αποφασίζουν…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν λέει  ότι  ήταν απών κανείς .  Εν πάση περιπτώσει ,  εγώ σας λέω ότι  

είναι από παραδρομή, έτσι;  Αλλά, εν πάση περιπτώσει…  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Είναι ομόφωνη…  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν μπορεί να…  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Μου κάνει εντύπωση, μου κάνει  εντύπωση πως είναι ομόφωνη η 

απόφαση για αυτό και προηγουμένως είπα ότι  μερικές φορές το 

Δημοτικό Συμβούλιο σαν πιο ψηλά ιστάμενο όργανο… όλο τον δήμο,  

μερικές φορές μπορεί να πάρει… αποφάσεις όταν είναι προς το 

συμφέρον του δήμου και των δημοτών. Και έχει  άμεση συνάφεια με το 

προηγούμενο θέμα που συζητούσαμε,  για τα χωράφια…  

 Λέω, λοιπόν,  ότι  πράγματι μια περιβαλλοντική καταστροφή. 

Όπως και πιστεύω όλοι εδώ μέσα το περιμέναμε.  Μ α δεν έχουμε δει  να 

έχει  γίνει  μια φορά μια αποκατάσταση. Έγινε τρόπος ζωής αυτό στην 

Ελλάδα. Κάποτε πρέπει να σταματήσει,  κύριε πρόεδρε.   

Δεν μπορεί,  δηλαδή, να… τα βουνά,  να τα κατεβάζεις  κάτω τα 

βουνά και να μην κάνουν μια φύτευση, μια αποκατάσταση στοι χειώδη. 

Μας… τους πίνακες,  φέρνουν και έναν τεχνικό σύμβουλο συνήθως από 

δίπλα, μας τα ωραιοποιεί  εδώ, έτσι θα γίνει ,  πρανή, με φυτεύσεις,  με 

αυτό,  θα γίνει  μέχρι και χώρος αναψυχής και τελικά παραμένουν έτσι 

και καταστρέφουν όχι  μόνο την εγγύς περιοχή αλλ ά και  την ευρύτερη 

περιοχή.  

Λέω, λοιπόν,  ότι ,  δεν θέλω να αναφερθώ στα κυβικά, τα οποία  

πραγματικά είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσό των 70.000, αλλά θα 

πρέπει κάποτε κι  εμείς  να πάρουμε κάποιες αποφάσεις οι  οποίες είναι  

και σύμφωνες αλλά και μη καταστροφικέ ς για τον δήμο μας.   

Εθνικό έργο,  ναι.  Αυτό δεν  σημαίνει ,  όμως,  και να 

καταστρέψουμε όλη την περιοχή. Γιατί  αύριο θα γίνει  σε μια άλλη 
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περιοχή.  Λέω,  λοιπόν,  ότι  είπε,  έκανε μια  διευκρίνιση ο κύριος 

Μυστακίδης,  ότι  πρόκειται για άλλη εταιρεία.   

Κύριε Μυστακίδη,  τόσα χρόνια που υπηρετώ την τοπική 

αυτοδιοίκηση, και  στον πρώτο και στον δεύτερο βαθμό, σας λέω ότι  

ποτέ δεν έγ ινε τίποτα.  Για αυτό βλέπετε τα βουνά μας να είναι έτσι,  

από κει  που έχουν πάρει διάφορα υλικά, και να είναι ως κρανίου 

τόπος.  Δυστυχώς. Έτσι τα αφήνουν.   

Για αυτό,  λοιπόν,  επειδή τότε,  στην πρώτη απόφαση είχαμε 

επισημάνει κάποια πράγματα, εννοώντας ότι… δενδροφύτευση και με 

γραπτή, με γραπτές απαντήσεις η εν  λόγω εταιρεία… η κυρία… δεν 

ενδιαφέρει  αυτό,  αλλά πιστεύω ότι  κάτι  ανάλογο θα γίνει .  Δεν έχω 

πλέον εμπιστοσύνη. Δεν έχω εμπιστοσύνη.  

Δηλαδή, υπάρχει ασυδοσία,  υπάρχει ατιμωρησία.  Επομένως, δεν  

μπορούμε να το ψηφίσουμε,  παρ’ όλο που… εθνικό έργο,  εάν δεν 

έχουμε πιο… απαντήσεις.  Και… δεν είναι μόνο η ρήτρα 

αποκατάστασης.  Η ρήτρα. Είναι και όλο το περιβάλλον το οποίο 

καταστρέφεται.   

Δεν θέλω να μακρηγορήσω.  Νομίζω ότι  είναι  σαφέστατο αυτό 

που λέω και πιστεύω ότι  μέσα,  αν βάλουμε το χέρι στην καρδιά όλοι 

συμφωνούμε.  Όλοι  εδώ μέσα συμφωνούμε.  Φτάνει… καταστροφή του 

περιβάλλοντος.  Θα υπάρχουν κα ι οι  επόμενες γενιές.  Ευχαριστώ,  κύριε 

πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Διευκρινιστικά,  διευκρινιστικά,  για το Σώμα, δεν ξέρω αν θέλετε το 

ακούσετε,  το πρακτικό του Τοπικού Συμβούλιου με αριθμό 12,  στις  

6/11/15,  τώρα δηλαδή…  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  
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Τώρα, γρήγορα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τον προηγούμενο μήνα αποφάσισε.  Στην τακτική συνεδρίαση του 

συμβουλίου της τοπικής κοινότητας Λευκώνα, παρόντες πέντε.  

Γεωργιάδης Νικόλαος,  πρόεδρος.  Χρήστος… Ζαγγελίδου 

Αικατερίνη…. Γεώργιος… Αλέξανδρος.  Απόντες κανείς .   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Αυτό είδα εγώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άπαντες παρόντες και ομόφωνα αποφάσισαν…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πρόεδρε,  ρώτησα τον γραμματέα, είναι παραδρομή. Δεν το 

μεγιστοποίηση. Ο κύριος… υπέβαλλε από τον Οκτώβριο να 

παραιτηθεί,  κατέθεσε αίτηση παραίτησης,  δεν  πήγε στο συμβούλιο,  

έγινε λάθος,  δεν το δίνω δ ιάσταση.  Απλώς…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) στο επίσημο…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εντάξει,  έγινε ένα λάθος στο έγγραφο. Σήμερα καλοπροαίρετα… ότι  

υπήρχε… και έχει  παραιτηθεί αυτοβούλως τον Οκτώβριο και δεν θα 

μπορούσε να είναι… αλλά δεν έχει  σημασία αυτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  να δώσω τον λόγο στον αντιδήμαρχο, τον κύριο Γκότση. 

Παρακαλώ, κύριε Γκότση.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριοι συνάδελφοι,  κατ’ αρχήν όλοι γνωρίζουμε ότι  είναι ένα έργο 

εθνικής σημασίας.  Όσον αφορά το,  την ομοφωνία της  απόφασης του 
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Τοπικού Συμβούλιου,  ο  κύριος… ο οποίος προέρχεται από την 

αντιπολίτευση, το ψήφισε.   

 Όλοι,  όπως στους ανθρώπους υπάρχουν συμπεριφορές καλές,  

κακές,  υπάρχουν συνεπείς υποχρεώσεις και άτομα, άνθρωποι οι  οποίοι  

δεν είναι  συνεπείς στις  υποχρεώσεις,  μπαταξήδες  και λοιπά, έτσι ε ίνα ι  

και στις  εταιρείες.   

Θα αναφερθώ ότι ,  το ξέρει  ο  κύριος Φωτιάδης,  γιατί  το είπε εκεί ,  

ότι  πουθενά δεν έγινε αποκατάσταση, στην μεριά του Σιδηροκάστρου 

έγινε πλήρης αποκατάσταση και το ξέρει .  Άρα, λοιπόν,  κύριε Μηλίδη, 

δεν είναι αυτό που λέτε,  πουθενά δεν  έχω δει .  Έγινε πλήρης 

αποκατάσταση και… για την Εγνατία  οδό…  

Η εταιρεία,  τώρα,  αν θα το κάνει  ή όχι  είναι ένα άλλο θέμα.  

Όμως, έχει… και επαναλαμβάνω είναι όπως,  όπως οι  άνθρωποι.  Έχει… 

ότι  θα γίνει  η πλήρης αποκατάσταση και μάλιστα έχει  και την μελέτη,  

την έκθεση το πώς θα αποκαταστήσει.   

Για μένα, δεν πρέπει να αρνηθούμε.  Δεν πρέπει να αρνηθούμε 

διότι… η προηγούμενη εταιρεία και λοιπά και λοιπά, και πόσες 

εταιρείες δεν φαλίρισαν.  Πόσες,  με την κρίση που έπιασε την Ελλάδα.  

Εγώ θα πω ότι  πρέπει να το ψηφίσουμε.  Πρέπει να ψηφίσουμε… 

να τελειώνει αυτό το κομμάτι.  Πρέπει να τελειώνει και από την στιγμή 

ότι ,  και από την στιγμή που η κοινοπραξία αυτή έχει  πράξει  όλα τα 

νόμιμα, έχει  πάρει  όλες  τις  υπογραφές και νομίζω ότι  δεν έχουμε και  

το δικαίωμα, δεν ξέρω νομ ικά αν στέκει  ότι  μπορούμε να αρνηθούμε 

για ένα έργο,  για ένα… για μια εκμετάλλευση που έχει  πάρει όλες τις  

εγκρίσεις  από τα υπουργεία και λοιπά.  

Και φυσικά, κύριε Φωτιάδη, ο κύριος  Σκουρλέτης δεν θα καθίσει  

να δει  την μελέτη.  Είναι δυνατόν ένας υπουργός;  Απλά του πάνε οι ,  
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αυτοί  οι  οποίοι  ασχολούνται,  το προσωπικό του,  οι  υπάλληλοι του,  του 

πάνε,  εφόσον την ελέγχου την μελέτη,  πάνε και… και υπογράφει.  

Είναι δυνατόν ο υπουργός να εξετάζει  κάθε μελέτη ή να… κάθε χωριό 

να βλέπει τι  κάνουνε; Νομίζω ότι  άτοπο ε ίναι αυτό.    

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Άλλο είπα εγώ.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Είπατε ότι  δεν έχει…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Άλλο είπα εγώ. Άλλο είπα.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Υπάρχει,  βεβαίως,  υπάρχει η εγγύηση, η εγγυητική από την εταιρεία.  

Τώρα άμα… και δεν μπορούμε να πάρουμε την εγγυητική αυτό είναι 

ένα άλλο κεφάλαιο.  Αλλά νομίζω ότι  είναι μια κοινοπραξία,  είναι  μια  

εταιρεία,  την οποία όλοι γνωρίζουμε πόσο εύρωστη είναι,  όχι  μόνο 

εδώ, και στο εξωτερικό.   

 Άρα, λοιπόν,  δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα και πρέπει για να 

τελειώσει τελικά αυτό το κομμάτι,  είναι 250 κυβικά, θα υπάρχει και 

τίμημα, τίμημα όσον αφορά τα κυβικά που θα πάρει.  Αυτά θα τα 

αξιοποιήσουμε ανάλογα, το τίμημα αυτό.  Δεν μας μένει  τίποτα άλλο 

να ολοκληρωθεί το έργο με την ψήφο μας.  Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Μυστακίδης.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Ήθελα να επαναλάβω αυτό.  ότι… αποκατάσταση είναι,  εντάξει… και  

εκτός από αυτό είπαμε από τα χρήματα που θα προπληρώνει για κάθε,  

για κάθε κυβικό,  το 50% να πηγαίνει  στα τρία χωριά,  Λευκώνας,  
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Χριστός και… διότι  αυτά τα χωριά… ενόχληση. Δηλαδή, την σ κόνη,  

τους δρόμους που χαλάνε και… να τους αποκαταστήσουν… και 

προτείνουμε αυτό… και αυτό το θέμα από το συμβούλιο.  Τα χρήματα 

να πάνε στην τοπική κοινωνία… Λευκώνα. Αυτό, το 50% από αυτά 

που θα πληρώσουνε…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και να χρειαστεί  μπορεί να πάει περ ισσότερο. Υπάρχουν έργα τα 

οποία… ναι,  εννοείται.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Τα χωριά είναι πάρα πολλά, οι  ανάγκες είναι πολλά… 50%, και  

λιγότερο… προτείνω, παζάρι το κάνουμε;  Θα δώσουμε το 50% 

συμφωνήσαμε,  τουλάχιστον σαν παράταξη, στον πρώην δήμο 

Λευκώνα, διότι  από αυτό το συγκεκριμένο έργο αυτά τα συγκεκριμένα 

χωριά δέχονται την ενόχληση και την σκόνη και την φασαρία και τον 

κίνδυνο και που δεν μπορούν να περπατήσουν γ ιατί  βρίσκουμε 

μπροστά μας τα φορτηγά και όλα αυτά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  εάν δεν υπάρχει  κάποιος να  δευτερολογήσει… να 

προχωρήσουμε σε ψηφοφορία.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Θέλω να πω κάτι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δευτερολογία.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ξεφυλλίζοντας,  κύριοι  συνάδελφοι,  την απόφαση του υπουργού εγώ 

διερωτήθηκα αν τα συνοδά έγγραφα, δηλαδή, τα συνημμένα, όπως 
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είναι η περιβαντολογική μελέτη και τα λοιπά, ε ίναι επίκαιρα… στον 

υπουργό.  

 Σίγουρα δεν ήταν επίκαιρα διότι  αν… αυτή την κατάσταση δεν 

υπάρχουν 250.000 κυβικά. Από… και δεν μπορούν να υπάρχουν και  

έχουμε πάει  τους  ίδιους αναβαθμούς σε ύψος και σε πλάτος… φύγανε 

χιλιάδες.  Δεν μπορεί να μας κοροϊδεύει  κανείς .   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Άλλο λέω εγώ. Άλλο λέω εγώ. Εκεί υπήρχαν συντεταγμένες… πατάρια 

8 μέτρα ύψος οι  προηγούμενοι.  Πήραν υλικό,  έτσι;  Με την ίδια 

κατάσταση ξαναρχόμαστε και ξανά… δεν είναι δυνατόν τώρα να είναι 

πάλι 250.000. Κάτι άλλο θα κάνουν.  Φυσικά ο υπουργός δεν γνωρίζει  

ότι  ο  συγκεκριμένος χώρος έχει  αυτή την εικόνα σήμερα. Δηλαδή… 

εγκατάλειψη.  

 Λοιπόν,  κύριε  Γκότση, στην σελίδα 7,  επειδή ήδη ερωτηθήκατε 

μεγαλόφωνα, λέει  ξεκάθαρα η απόφαση ότι  σύμφωνα με την… 

περιβαντολογική, η προτεινόμενη περιοχή είναι δημοτική αγροτική 

έκταση. Λέει ποιος θα πάρει τα λεφτά, λέει  ποιος μπορεί να έχει  τον 

τελευταίο λόγο με βάση την διοίκηση.  

Λέει,  λοιπόν,  εδώ οι εκσκαφές θα περιοριστούν στο ελάχιστο με 

βάση την πρώτη περιβαντολογική. Μα εκεί  έγινε το έλα να δεις .  Για 

αποτροπή το έλα να δεις .  Αν συνεχίσουμε και πάμε στην φάση της 

κατασκευής του έργου της αποκατάστασης,  λέει  για  φύτευση στα 

πρανή, λέει  για τα,  για δίκτυα άρδευσης και τα λοιπά.  

Αυτά, βεβαίως,  είναι εκθέσεις γ ια καλοπροαίρετους που 

εμπλέκονται πρώτη φορά σε μια τέτοια ενασχόληση. Προβλέπει  
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συγκεκριμένο πρόγραμμα… για την αποκατάσταση. Εδώ έρχονται,  

παίρνουν το υλικό και φεύγουν.  Και δεν νοιάζεται κανείς .   

Λοιπόν,  δεν χρειάζεται,  νομίζω,  να επιχειρηματολογήσω για να 

πειστεί .  Όποιος δεν θέλει  να πειστεί  δεν θα πειστεί .  Όποιος θεωρεί ότι  

αυτό είναι μακρινό για αυτόν πάλι θα το δει  έτσι.   

Σαφέστατα, όμως,  δεν μπορεί να λέμε ξεκάθαρα ότι  το 50% 

αποφασίσαμε.  Όλα τα λεφτά είναι της τοπικ ής κοινωνίας,  κύριε  

εισηγητά. Και σε καμία των περιπτώσεων δεν θα έπρεπε η παράταξη 

σας,  καθώς είπατε… να έχει  πάρει τέτοια απόφαση. Διότι  εκεί ,  και η 

απόφαση λέει ,  βέβαια,  ότι  άμεσα, να σας το διαβάσω; Άμεσα, λέει ,  θα 

γίνεται η αποκατάσταση όπου γίνεται β λάβη στο δίκτυο. Άμεσα θα 

γίνεται.  Έγινε αυτό τώρα, μήπως; Και με αυτούς που είναι…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε,  σας  παρακαλώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τελειώνω, κύριε πρόεδρε.  Έγινε άμεσα η αποκατάσταση; Πήγαμε εμείς  

και είπαμε τι  πρέπει να γίνει  και… εδώ λέει  άμεσα. Εγ ώ δεν είδα εκεί  

να έχετε παρουσία και επιμέλεια για να γίνονται άμεσα αυτό που 

πρέπει να γίνει .   

 Για όλους αυτούς τους λόγους,  για να μην κουράζω, γιατί  νομίζω 

εδώ αν κανείς  θέλει  να τα βλέπει έτσι θα τα βλέπει  έτσι.  Αυτή η 

ιστορία… το έργο που είναι εθνι κό.  Θα πρέπει να ξέρουν,  όμως, ότι  τα  

εθνικά έργα θέλουν εθνικό σχεδιασμό, θέλουνε πρόβλεψη και χρόνια… 

και θέλουνε να τα οργανώνεις  και  όχι… να πιέζεις  σε μια λογική ότι  

δεν θα υπάρχουν αντιστάσεις στις  τοπικές κοινωνίες… να γίνει  το 

σωστό.  
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Σας καλώ να κάνετε το σωστό, κύριοι  συνάδελφοι.  Το σωστό δεν  

είναι να… το εθνικό.  Σε αυτή την χώρα επιτέλους να βάλουμε… 

οργανωμένα και με συνέπεια και με εφαρμογή των κανόνων και των 

νόμων της επικράτειας.  Εδώ δεν εφαρμόζονται οι  νόμοι.  Εμείς δεν 

μπορούμε να συνεχίσουμε να λέμε ναι.  Όχι,  λοιπόν,  λέει  η παράταξη 

μας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  αν καλυφθήκατε,  κύριε Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Όχι απολύτως,  κύριε πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Δεν θα… δευτερολογήσω. Νομίζω ότι  στην πρωτομιλία μου είπα αυτά 

που έπρεπε να πω και πιστεύω ότι  είναι σε… όλων εδώ μέσα ότι  έτσι  

έπρεπε να γίνει  και  πιστεύουμε ότι  όλοι ενδόμυχα ότι  δεν πρόκειται  να 

γίνει  πάλι τ ίποτα.  Αυτό μας έχει  διδάξει  η ιστορία τα τελευταία 20 -  25 

χρόνια… και ασχολούμαι με τα κοινά.   

Θα κάνω, όμως, ένα ρητορικό  ερώτημα που έθεσε ο κύριος  

Γκότσης,  σε εθνικό… και λέω, εάν εμείς  δεν,  αποφασίσουμε να μην 

δώσουμε δεν θα γίνει  το έργο; Θα βρουν τρόπο χωρίς να κάνουν ζημιά 

να κάνουν το έργο.  Να είστε σίγουροι  για αυτό.  Γιατί  έχουν δεσμευτεί ,  

έχουν αναλάβει υποχρεώσεις,  έχουν όφελος,  έχουν κέρδος…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κέρδος…  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  
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Κέρδος.  Βασικά… το κέρδος.  Θα το κάνουν το έργο.  Για αυτό,  λοιπόν,  

πιστεύω ότι  κάποια στιγμή πρέπει να δώσουμε… και να πούμε,  τέρμα 

σε αυτό το έγκλημα που γίνεται στο περιβάλλον της Ελλάδος.   

 Βλέπετε που γίνονται παγκόσμια συνέδρια για το περιβάλλον.  

Όλοι πρέπει να βάλουμε σε αυτόν τον τομέα… τον στόχο,  ένα 

λιθαράκι.  Τελειώνω, κύριε πρόεδρε,  και… με αυτά τα δεδομένα και με 

τα,  με αυτά τα επιχειρήματα… λέμε όχι .  Και πιστεύουμε ότι  ναι  μεν  

εθνικό  έργο και το έργο…  

Και δεν ξέρω αυτό που είπε,  κάτι  αναφέρθηκε ο κύριος  Γκότσης 

περί νομικής ευθύνης.  Για ποιο λόγο; Το Δημοτικό Συμβούλιο 

αποφασίζει .  Από κει  και πέρα υπάρχουν Αποκεντρωμένες,  υπάρχει  το 

υπουργείο,  ας πάρει ότι  απόφαση θέλει .  Γιατί  έχουμε  νομικές ευθύνες;  

Επειδή τον χώρο τον δικό μας δεν μπορούμε να τον διαφεντεύουμε; 

Είναι δυνατόν… υπογραφές; Και;  Δεν νομίζω ότι  αυτό…  

 

(Διάλογοι)  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κλείστε το θέμα εσείς…  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) τον χώρο του δήμου;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γκότση, παρακαλώ.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τελειώνω. Θέλω να πω το εξής.  Ξεκινάμε με άρνηση, με αρνητική 

διάθεση. Παίρνουμε σαν δεδομένο ότι  δεν θα γίνει  αποκατάσταση. Από 

κει  ξεκινάμε.  Από πού το συνάγουμε αυτό; Από τα προηγούμενα; 
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Έχουμε και προηγούμενο παράδειγμ α που έχει  γίνει  αποκατάσταση.  

Γιατί  να μην πούμε,  εκεί  που έγινε αποκατάσταση να πούμε εκεί  που 

δεν έγινε;  

Λοιπόν,  εκτός των άλλων, υπάρχει και η εγγυητική, την οποία 

εγγυητική, δεν μπορεί,  δεν θα πάρουμε καμία φορά αν και η εταιρεία 

αυτή φαλιρίσει… υπάρχουν… νομοθεσίας.   

Άρα, λοιπόν,  έχοντας υπ’ όψιν ότι  οι  αποκαταστάσεις από 

εύρωστες εταιρείες γίνονται,  υπάρχει  εγγυητική και αυτή η 

κοινοπραξία,  η εταιρεία είναι εύρωστη, όχι  μόνο στην Ελλάδα, και στο 

εξωτερικό,  νομίζω ότι… το θέμα, αυτό που ζητάμε είναι η  

αποκατάσταση,  σας καλώ να ψηφίσουμε,  διότι  πρέπει να τελειώνει η,  ο  

δρόμος αυτός ο εθνικός.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  το θέμα μπαίνει  σε ψηφοφορία.  Ως έχει  η εισήγηση. Ναι,  ναι,  

ναι ,  ναι .  Όχι η παράταξη του κυρίου Μηλίδη.  Ο κύριος Καρύδας;  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Όχι,  γιατί… ο χώρος είναι κορεσμένος.  Δεν αντέχει  να δώσει άλλο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Γιαννακίδης.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Όχι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι.  Η παράταξη του κυρίου Φωτιάδη, όχι .  Ναι,  ναι,  ναι .  Ναι ο 

γραμματέας,  ναι και ο πρόεδρος.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελώ ν 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: 787/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

25ο  θέμα. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Εισηγητής 

ο κύριος Γαλάνης.   

 

ΘΕΜΑ 25ο:  

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο αντιδήμαρχος.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ναι,  κύριε πρόεδρε,  κύριε δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  εδώ 

και μετά από ενδελεχή, ας πούμε,  έρευνα που διεξήγε και η υπηρεσία 

αλλά και από το δ ικό σας ενδιαφέρον,  και του κυρίου δημάρχου και  

ολωνών, εμείς  λέμε,  προτείνουμε να πράξει,  έχει  βάλει κάποια… η 

υπηρεσία αλλά εμείς  λέμε να… η Ταμειακή Υπηρεσία του δήμου,  

εξαντλώντας μέσα σε… νόμιμα όρια,  την ευνοϊκ ότερη ρύθμιση για  

τους… υπαλλήλους.   

 Δηλαδή, θα πρέπει να επιστρέψουν αλλά να γίνει  το καλύτερο 

δυνατό.  Να βεβαιωθούν,  να γίνει  και η βεβαίωση στα αρμόδια όργανα, 

στην ΔΟΥ, στην αρμόδια ΔΟΥ, για να υπάρχει μεγάλη, επειδή υπάρχει  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 16ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

152 

συνήθως… και συγκεκριμένες  ρυθμίσεις… για να μπορέσουν να 

επιστραφούν με το πιο ευνοϊκό τρόπο και τον πιο ανώδυνο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αν υπάρχουν ερωτήσεις.  Όχι.  Ομόφωνα ναι,  συνάδελφοι .   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 788/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

26ο  θέμα. Έγκριση τοποθέτησης επαναφερόμενων πλαστικών 

οριοδεικτών σε άξονες οδών…  

  

ΘΕΜΑ 26ο:  

Έγκριση τοποθέτησης επαναφερόμενων πλαστικών  

Οριοδεικτών σε  άξονες οδών της πόλης.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  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.  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 789/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

27ο .  Έγκριση παράτασης σύμβασης στο υποέργο… της πράξης 

βιοκλιματικές αναβαθμίσεις  δημόσιων ανοιχτών χώρων στον δήμο 

Σερρών.  

 

ΘΕΜΑ 27ο:  

Έγκριση παράτασης σύμβασης των υποέργων 2 και 5 της πράξης:   

¨Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις δημόσιων ανοικτών χώρων στο  

Δήμο Σερρών¨ .  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι μια παράταση προθεσμίας,  κύριε Γκότση, είναι μέχρι 31/3 του 

2015.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Σε δέκα μέρες να…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και κάνεις  λάθος…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

16 πρέπει να βάλεις.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

16, 16.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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31/3 του 16.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

67 μέρες είναι η παράταση και δίνεται νόμιμα,  διότι  η διακοπή που 

έγινε από τον εργολάβο γινόταν διότι  δεν πληρωνόταν.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει,  τα ξέρουμε,  τα ξέρουμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) να ρωτήσω, αυτή η παράταση έχει  άμεση 

σχέση με τους συμβούλους,  την πληρωμή των συμβούλων;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ο εργολάβος δεν πληρωνότανε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) βέβαια και τους συμβούλους.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όταν περνάει,  όταν περνάει… ένα χρονικό διάστημα και δεν 

πληρώνεται έχει  δικαίωμα να κάνει  διακοπή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  τα υποέργα 2 και 5 ε ίναι… εντάξει…  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 790/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Λοιπόν,  28 ο .  Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων εργασιών των 

έργων, Α. Επέκταση δικτύου πεζόδρομων πόλης Σερρών, έτους 2015.  

Και Β. Κατεδάφιση ρυμοτομούμενων κτιρίων .   

 

ΘΕΜΑ 28ο:  

Έγκριση Α.Π. εργασιών των έργων:  

α) Επέκταση δικτύου πεζόδρομων πόλης Σερρών έτους 2015 και  

β) Κατεδάφιση ρυμοτομούμενων κτηρίων.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το Β όχι .   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Είχαμε διαφωνήσει  και τότε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος,  η παράταξη του κυρίου… και ο κύριος Μυστακίδης,  όχι .  

Βεβαίως,  καταγράφεται.  Κατέγραψε η γραμματέας… όχι.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Το Β.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην βιάζεσαι,  δήμαρχε.  Κάπου θέλεις  να πας.   

Έγκριση Α.Π. εργασιών του έργου: Επέκταση δικτύου  

 πεζόδρομων πόλης Σερρών έτους 2015  
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Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 791/2015)  

…………………  

 

Ομοίως του έργου: Κατεδάφιση ρυμοτομούμενων κτηρίων.  

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: 792/2015 )  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

29ο .  Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των 

έργων, Α.  Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης 5 ο υ  Δημοτικού σχολείου 

δήμου Σερρών με την υλοποίηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας  

και την εγκατάσταση συστήματος… υποέργο 4.  Β. Επισκευές -  

συντηρήσεις -  ανακατασκευές στα WC του 15ο υ  και  21ο υ  Δημοτικών 

σχολείων και του 13 ο υ  και 20 ο υ  νηπιαγωγείου Σερρών. Και Γ.  

Οδοστρωσία δήμου Σερρών έτους 2006.  
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ΘΕΜΑ 29ο :  

Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των 

έργων  

Α. Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης 5 ο υ  Δημοτικού σχολείου δήμου 

Σερρών με την υλοποίηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας και 

την εγκατάσταση συστήματος αβαθούς γεωθερμίας (υποέργο 4)  

Β. Επισκευές -  συντηρήσεις -  ανακατασκευές στα WC του 15ο υ  και 

21ο υ  Δημοτικών σχολείων και του 13 ο υ  και 20 ο υ  νηπιαγωγείου 

Σερρών  

Γ. Οδοστρωσία δήμου Σερρών έτους 2006  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 

έργου:  Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης  5ου Δημοτικού 

Σχολείου Δήμου Σερρών με την υλοποίηση δράσης εξοικονόμησης 

ενέργειας και την εγκατάσταση συστήματος αβαθούς γεωθερμίας 

(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: 793/2015)  

…………………  
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Ομοίως προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

Επισκευές -   συντηρήσεις -ανακατασκευές στα WC του 

15ου και 21ου Δημοτικών   

Σχολείων και 13ου και 20ου Νηπιαγωγείων 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: 794/2015)  

…………………  

   

Ομοίως του έργου; Οδοστρωσία Δήμου Σερρών έτους 2006  

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: 795/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό. Έγκριση διαγραφής οφειλετών από βεβαιωτικούς 

καταλόγους.   

 

30ο  ΘΕΜΑ:  
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Έγκριση διαγραφής οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην μιλάτε,  μην μιλάτε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Γιατί  όλο το αλλάζουμε… είναι πάρα πολλά…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) το θέμα τώρα αυτό,  για να σας πω κάτι.  Το 

Α σκέλος είναι δυο περιπτώσεις.  Α και Β… μάλιστα σας δίνω και το… 

κατάστασης για την πρώτη περίπτωση, ότι… και οι  δυο,  και έχουν 

διαγραφεί τα παιδιά τους… σας παρακαλώ…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν υπάρχει ο ικογενειακή μερίδα.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) απολύτως.  Όμως αυτή η Β περίπτωση 

διαπίστωσα ο ίδιος σήμερα το πρωί ,  όχι  πρωί… με ταλαιπώρησε… 

διαπίστωσα ο ίδ ιος  μετά τις  12:00… και εσείς ,  ότι  αυτό το θέμα… για 

αυτό το θέμα δεν είχε σταλεί σε μας.  Κ αι σε μένα… ηλεκτρονικά 

εννοώ, έτσι;  

Κα ΠΑΓΚΑΛΟΥ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ναι,  δεν είχε σταλεί,  δεν είχε σταλεί.  Και από ότι  κατάλαβα σήμερα… 

συνεργαζόμαστε με την κυρία Παγκάλου και κάποια στιγμή επειδή… 

εσείς και  εγώ το θέμα, κάποια πράγμα τα έπρεπε να βγουν και  τα 

λοιπά… καλύτερα να γίνει  όπως πρέπει,  μου λέει  η κυρία Παγκάλου,  

τελικά…  

Κα ΠΑΓΚΑΛΟΥ:  

Δεν είπα αυτό.  Είπα… ο άνθρωπος…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Επειδή,  ναι,  μπράβο, επειδή εγώ κρίνω… σέβομαι και  τον εαυτό μου 

και εσάς,  κρίνω σκόπιμο.. .  και να τα ελέγξετε και εσείς  γιατί  είναι  

πολλές  οι  διαγραφές και μετά… ακριβώς,  και  για να μην υπάρχει η 

παραμικρή παρανόηση ή παρεξήγηση,  θα ήθελα με την δ ική σας,  κύριε  

πρόεδρε,  συναίνεση, να το αποσύρουμε αυτή την διαγραφή. Να την 

δουν οι  συνάδελφοι καλύτερα και να… στην επόμενη,  στην επόμενη 

συνεδρίαση.  Γιατί  εγώ νοιώθω ότι  χωρίς να υπάρχει κάτι  θα 

μπορούσε να δημιουργηθεί… παρανόηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα η συγκεκριμένη…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αυτό προτείνω εγώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα η συγκεκριμένη διαγραφή να αποσυρθεί…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Η Β διαγραφή που είναι… περιπτώσεις,  να την δουν και οι  συνάδελφοι 

καλύτερα, ευχαρίστως…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 16ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

161 

(ομιλία εκτός μικροφώνου) αποσύρεται…  

 

Αποσύρεται από την συζήτηση το παραπάνω Β σημείο  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Διαγραφή…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αυτή είναι η θέση μου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Έγκριση διαγραφής οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους  

των κ.κ.  Σταυρανίδη Κων/νο και Κεχαγιά Ελένη και Σια ΕΕ.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 796/2015)  

…………………  

 

Αποσύρεται το θέμα: Διαγραφή χρεών από βεβαιωτικούς  

 καταλόγους των κκ. Δερβίση Ελένης και Στεργίου Αθανασία.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτο ύνται για την 

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

3463/2006.  

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ  

(ΠΡΑΚΤ. 2/27/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

31ο  θέμα. Έγκριση τροποποίησης Α. Της υπ’ αριθμ. 513/2014 

απόφασης δημοτικού συμβουλίου,  έγκριση καταβολής αποζημίωσ ης 

στην κυρία… Κωνσταντίνα του Χρήστου και Β. Της υπ’ αριθμ. 

536/2014 απόφασης δημοτικού συμβουλίου,  έγκριση καταβολής 

αποζημίωσης στην κυρία… Γιαννούλα του Αθανασίου,  πρώην 

δημοτικών υπαλλήλων, λόγω  συνταξιοδότησης.   

 

31ο  ΘΕΜΑ:  

Έγκριση τροποποίησης Α. Τ ης υπ’  αριθμ. 513/2014 απόφασης 

δημοτικού συμβουλίου, έγκριση καταβολής αποζημίωσης στην 

κυρία Τρίμμη Κωνσταντίνα του Χρήστου  

Β. Της υπ’ αριθμ. 536/2014 απόφασης δημοτικού συμβουλίου, 

έγκριση καταβολής αποζημίωσης στην κυρία Καράνταγα  

Γιαννούλα του Αθανασίου, πρώην δημοτικών υπαλλήλων, λόγω  

συνταξιοδότησης  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   
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Έγκριση τροποποίηση της αριθμ.  5132/2014 ΑΔΣ  που αφορά 

έγκριση καταβολής αποζημίωσης στην Τρίμμη Κωνσταντίνα του 

Χρήστου πρώην δημοτικής υπαλλήλου λόγω συνταξ ιοδότησης  

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: 797/2015)  

…………………  

 

Ομοίως  της αριθμ. 536/2014 ΑΔΣ ¨Έγκριση καταβο λής 

αποζημίωσης στην Καράνταγα Γιαννούλα του Αθανασίου¨ ,  πρώην 

Δημοτικών Υπαλλήλων λόγω  συνταξιοδότησης.  

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: 798/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

32ο  και τελευταίο.  Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας 

του αντιδημάρχου κυρίου… Παναγιώτη,  για τους μήνες  Νοέμβριο και 

Δεκέμβριο.  Της αντιδημάρχου κυρίας  Αγιαννίδου Σταυρούλας για  τον 

μήνα  Νοέμβριο.  Της αντιδημάρχου, κυρίας Μπιτζίδου Σωτηρίας για  
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τον μήνα Δεκέμβριο.  Και του εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου 

κυρίου Καρπουχτσή  Κωνσταντίνου γ ια τον μήνα Νοέμβριο.   

 

ΘΕΜΑ 32ο:  

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του 

ΑντιδημάρχοΓρηγοριάδη Παναγιώτη για τους μήνες Νοέμβριο και 

Δεκέμβριο,  της αντιδημάρχου κ.  Αγιαννίδου Σταυρούλας για το 

μήνα Νοέμβριο,  της αντιδημάρχου κ.  Μπιτζίδου Σοφίας για το μήνα 

Δεκέμβριο και του εντεταλμένου Δημ. Σύμβούλου κ.  Καρπουχτσή 

Κων/νου για το μήνα Νοέμβριο.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

 

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του Αντιδημάρχου 

Γρηγοριάδη Παναγιώτη από 12 έως 15 Νοεμβρίου  

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: 799/2015)  

…………………  

 

Ομοίως από 3 έως 6 Δεκεμβρίου 2015  
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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: 800/2015)  

…………………  

 

Ομοίως της Αντιδημάρχου κ.  Αγιαννίδου Σταυρούλας  

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: 801/2015)  

…………………  

 

Όμοιες της κ.  Μπιτζίδου Σοφίας  

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: 802/2015)  

…………………  

 

Ομοίως του εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου  
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 κ. Καρπουχτσή  Κων/νου  για το μήνα Νοέμβριο .  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 803/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τέλος συνεδρίασης.   

 

ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

………………… .  

…………  

 

 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,  

λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το παρόν πρακτι κό και 

υπογράφηκε.  

 

 

764/2015:  Ορισμός Δημ. Συμβούλου ως μέλος στην επιτροπή 

παραλαβής εργασιών και υπηρεσιών του Δήμου, για 

το έτος 2016, εκτός της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 

σύμφωνα με τις  διατάξεις  του Π. .  28/1980.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  
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765/2015:  Ορισμός Δημ. Συμβούλου ως μέλος στην επιτροπή 

παραλαβής εργασιών και υπηρεσιών της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών και του αυτοτελούς τμήματος 

Προγραμματισμού,  Ανάπτυξης,  Ποιότητας και  

Αποδοτικότητας,  για το έτος 2016, σύμφωνα με τις  

διατάξεις  του  Π. .  28/1980.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

766/2015:  Ορισμός μελών για την συγκρότηση επιτροπής 

παραλαβής μικρών έργων των οποίων η δαπάνη δεν 

υπερβαίνει  τα 5.869,41 €,  έτους 2016, σύμφωνα με 

τις  διατάξεις  της  παρ. 2 του άρθρου 15 του Π.Δ.  

171 /1987 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 229/1999.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

767/2015:  Ορισμός μέλους για τη συγκρότηση επιτροπής 

παραλαβής έργων πρ/σμού άνω των 5.869,41 €,  έτους  

2016, σύμφωνα με τις  διατάξεις  του άρθρου 16 του 

Π.Δ. 171/1987 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.  

229/1999 και αναδιατυπώθηκε με το άρθρο 61 του Ν. 

4257/2014.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

768/2015:  Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών έτους 

2016, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  
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769/2015:  Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών έτους 

2016, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με  

τις  διατάξεις  του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

770/2015:  Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή και οριστ ική 

παραλαβή του έργου: ¨Αποκατάσταση φθορών στα 

κτήρια του 2ου Βρεφονηπιακού και του 1ου Παιδικού 

Σταθμού.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

771/2015:  Έκδοση κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών 

ρυθμίσεων βάσει της υπ '  αριθμ. 109/2015 απόφασης 

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.  Εισηγητής: Ο 

αντιδήμαρχος κ Γκότσης Η.  

 

772/2015:  Έγκριση επικαιροποιημένων μνημονίων ενεργειών για 

την αντιμετώ -πιση έκτακτων αναγκών που 

προέρχονται από χιονοπτώσεις -  παγετό,  πλημμύρες,  

πυρκαγιές και σεισμούς.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γκότσης Η.  

 

773/2015 :    Έγκριση της υπ'  αριθμ. 155/2015 απόφασης του 

Ν.Π. Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.  Δήμου Σερρών περί ¨Έγκρισης 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 και του 

πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του 
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Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Οργανισμός Προσχολικής 

Αγωγής,  Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού¨ .  

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ. 

Χατζημαργαρίτης Μ.  

 

774/2015 :       Έγκριση νέου Κανονισμού Λειτουργίας των 

Κοιμητηρίων.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γαλάνης Στ.  

 

775/2015:   Τροποποίηση της υπ'  αριθμ. 283/2015 Α. .Σ.:  

¨Έγκριση διοικητικής  αποβολής καταπατητών από 

κατεχόμενη δημοτική έκταση στον χώρο των Νέων 

Κοιμητηρίων¨ .  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Μυστακίδης Π.  

 

776/2015:     Έγκριση διοικητικής  αποβολής από κατεχόμενη 

δημοτική έκταση  στον χώρο  του Νέου Κοιμητηρίου.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Μυστακίδης Π.  

 

777/2015:  Τροποποίηση και  συμπλήρωση της υπ'  αριθμ.  

507/2015 Α.Δ.Σ.:  ¨Αποχαρακτηρισμός οδών και 

ένταξή τους στο δημοτικό οδικό     δ ίκτυο¨ .  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γκότσης Η.  

 

778/2015:  Έγκριση διενέργειας παροχής υπηρεσίας 

μηχανογραφικής υποστήριξης του Δήμου Σερρών για  

¨on l ine λογισμικό εξυπηρέτησης πολιτών¨ .  
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Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

779/2015:      Έγκριση διενέργειας προμήθειας φωτοτυπικών 

πολυμηχανημάτων.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΑΚΤ:        Έγκριση συμψηφισμού οφειλών της ΔΕΥΑΣ με τον 

Δήμο Σερρών  

1/27/2015        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

780/2015:        Αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2015 που         αφορά  εν ίσχυση ΚΑΕ 

(Αναμ. 141)              234548  23/12/2015  

 

781/2015:       Ομοίως που αφορά ενίσχυση ΚΑΕ (Αναμ. 143)

 23546  23/12/2015  

 

782/2015:    Έγκριση παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης του 

σχεδίου με τίτλο:  ¨Πρόγραμμα στέγασης και 

επανένταξης αστέγων στο Δήμο Σερρών¨  στο πλαίσιο 

του προγράμματος ¨Στέγαση και επανένταξη¨  του 

Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και  

Κοινωνικής Αλληλεγγύης.  

Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ.  Αγιαννίδου Στ.  

 

783/2015:  Σχετικά με διαγραφή τμήματος ακινήτου με ΑΚ 

19435 από το  Κτηματολόγιο του  Δήμου.  
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Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

784/2015:      Επιβολή τέλους αυθαίρετης χρήσης δημοτικών 

εκτάσεων.  

        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

785/2015:  Καθορισμός τιμής ζώνης κτισμάτων εκτός  

αντικειμενικού προσδ ιορισμού για τον υπολογισμό 

του ΤΑΠ.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

786/2015:   Επιβολή προστίμου, για αυθαίρετη βόσκηση, στον 

κτηνοτρόφο  Γανίκα Δημήτριο του Ζαχαρία.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

787/2015  :     Επικαιροποίηση της  απόφασης 610/2013 του 

Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Σερρών σχετικά με 

την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για την 

εγκατάσταση δανειοθαλάμου αδρανών υλικών σε 

έκταση εμβαδού 40,167 στρ.  του αγροκτήματος 

Βύσσιανης της Τ.Κ. Λευκώνα του Δήμου Σερρών της  

Π.Ε. Σερρών, στην ΚΞ Τέρνα Α.Ε. –  ΑΕΓΕΚ 

Κατασκευαστική Α.Ε. για το έργο ¨Κάθετος άξονας 

60 Εγνατίας Οδού Δερβένι  -  Σέρρες  -  Προμαχώνας:  

Εργασίες ολοκλήρωσης τμημάτων  

Α/Κ Λαγκαδά -  Α/Κ Λαχανά καί Στρυμονικό -  Α/Κ 

Χριστού (60.1.1 -60.1.2-60.2.2)¨ .  
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Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

788/2015:        Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.  

5/1/2016   23949/2015  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

789/2015 Έγκριση τοποθέτησης επαναφερόμενων πλαστικών 

οριοδεικτών σε  άξονες οδών της πόλης.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

790/2015:  Έγκριση παράτασης σύμβασης των υποέργων 2 και 5 

της πράξης:  ¨Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις  δημόσιων 

ανοικτών χώρων στο Δήμο Σερρών¨ .     

 23765  30/12/20-15  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

791/2015:         Έγκριση Α.Π.  εργασιών του έργου: Επέκταση 

δικτύου πεζόδρομων          πόλης Σερρών έτους 2015  

 

792/2015:        Ομοίως του έργου: Κατεδάφιση ρυμοτομούμενων 

κτηρίων.  

 

793/2015 :  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής  

παραλαβής του έργου:    Βελτίωση ενεργειακής  

απόδοσης  5ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Σερρών με   την 

υλοποίηση δράσης εξοικονόμησης ενέργειας και την εγκατάσταση  

  συστήματος αβαθούς γεωθερμίας (Υποέργο 4)  
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794/2015 :  Ομοίως προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:  

Επισκευές -    συντηρήσεις -ανακατασκευές στα WC του 

15ου και 21ου Δημοτικών    Σχολείων και 13ου και 20ου 

Νηπιαγωγείων Σερρών.  

 

795/2015 :  Ομοίως του έργου;  Οδοστρωσία Δήμου Σερρών έτους 2006  

 

796/2015 :  Έγκριση διαγραφής οφειλετών από βεβαιωτικούς 

καταλόγους των κ.κ.     Σταυρανίδη Κων/νο και Κεχαγιά 

Ελένη και Σια ΕΕ.  

 

 

 

 

 

ΠΡΑΚΤ.  Αποσύρεται το θέμα: Διαγραφή χρεών από βεβαιωτικούς 

καταλόγους  

 

 

2/27/2015  των κκ.  Δερβίση Ελένης και Στεργίου Αθανασία.   

 

797/2015 :  Έγκριση τροποποίηση της  αριθμ. 5132/2014 ΑΔΣ  που 

αφορά έγκριση    καταβολής αποζημίωσης στην Τρίμμη 

Κωνσταντίνα του Χρήστου πρώην    δημοτικής 

υπαλλήλου λόγω συνταξιοδότησης  
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798/2015 :  Ομοίως  της αριθμ.  536/2014 ΑΔΣ ¨Έγκριση καταβολής 

αποζημίωσης στην   Καράνταγα Γιαννούλα του Αθανασίου¨ ,  

πρώην Δημοτικών Υπαλλήλων λόγω   συνταξιοδότησης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 799/2015:      Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του 

Αντιδημάρχου  Γρηγοριάδη Παναγιώτη από 12 έως 15 Νοεμβρίου  

 

800/2015 :        Ομοίως από 3 έως 6 Δεκεμβρίου 2015  

 

801/2015 :         Ομοίως της Αντιδημάρχου κ.  Αγιαννίδου 

Σταυρούλας  

 

802/2015 :          Όμοιες της κ.  Μπιτζίδου Σοφίας  

 

803/2015 :        Ομοίως του εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου κ.  

Καρπουχτσή    

                        Κων/νου  για το μήνα Νοέμβριο.  
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804/2015 :         Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του εντεταλμένου  

δημοτικού      

                         συμβούλου κ.  Καρπουχτσή Κων/νου κατά το μήνα 

Ιανουάριο 2016.  

 

805/2015:           Έγκριση 2ου ΑΠΕ 1ου ΠΚΤΜΝΕ και παράταση 

εργασιών του  έργου:    

                           Βιοκλιματικές  Αναβαθμίσεις  Δημόσιων 

Ανοικτών Χώρων του Δήμου    

                           Σερρών.        23660  

28/12/2015  

 

 

\  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  

 

 

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

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ   ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ   

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ  
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Ιλανίδου –  Βίλλιου Δέσποινα    …………… .  

 

Αγιαννίδου -Αρβανίτη Σταυρούλα      …………….  

 

Αναστασιάδης Ηλίας       …………….  

 

Αραµπατζής Θεόδωρος      …………….  

 

Γαλάνης Στέργιος       …………….  

 

Γάτσιος Ιωάννης       …………….  

Γιαννακίδης Δηµήτριος      …………….  

 

Γκότσης Ηλίας        …………….  

 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης      …………….  

 

Γρηγοριάδης Χρήστος      …………….  

 

Δούκας Γεώργιος       …………….  

 

Δρίγκα Χρυσούλα       …………….  

 

Καδής Γεώργιος       …………….  

 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 16ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

177 

Καρπουχτσής Κωνσταντίνος     …………….  

 

Καρύδας Νικόλαος       …………….  

 

Λαζαρίδης Αβραάµ       …………….  

 

Μερετούδης Δηµήτριος      …………….  

 

Μηλίδης Θεόδωρος       …………….  

 

Μοσχολιός Ζωγράφος      …………….  

 

Μυστακίδης Παύλος       …………….  

 

Ραµπότας Ευθύµιος       …………….  

 

Στεργίου ΄Νικόλαος       …………….  

 

Τερζής Βασίλειος       …………….  

 

Τσαλίκογλου Δηµήτριος      …………….  

 

Φωτιάδης Στέφανος       …………….  

 

Χαρίτος Χρήστος       …………….  

 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος      …………….  
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Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης     …………….  

 

Χράπας Παντελής       …………….  

 

Χρυσανθίδης Βασίλειος      …………….  


