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ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016  

(ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 19:00΄)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:   ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  
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ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  ΠΕΤΡΟΣ  

Δημοτικοί Σύμβουλοι  ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗ 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  

  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

  ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ  

  ΓΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

  ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ  

     

   

  ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

  ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

  ΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
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  ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ  

  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ 

ΣΟΦΙΑ  

   

  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

  ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  

    

  ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

    

  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

    

  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  

  ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
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  ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

  ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  

  ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

  ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΧΤΗ  

  ΙΛΑΝΙΔΟΥ -  ΒΙΛΛΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  

    

  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

  ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  

  ΚΑΛΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  

    

  ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ  

  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

  ΚΑΡΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
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ΑΠΟΝΤΕΣ:  

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΜΥΣΤΑΚΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  ΣΟΥΖΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ  

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ  ΧΑΡΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

 

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών κα ι Δημοτικών Κοινοτήτων, 

κλήθηκαν σύμφωνα με τις  διατάξεις  της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 

3852/2010 και παρών δεν ήταν κανείς .   

  

………………………… .  

……………… . .  
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  

 

1.  Σύσταση επιτροπών για την προσωρινή και οριστική 

παραλαβή των έργων:  

Α) Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε δημοτικά κτήρια,  

Β) Τσιμεντοστρώσεις σε δρόμους της Τ.Κ. Ορεινής και  

Γ) Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης στην Τ.Κ.Κ. Καμήλας.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

2.  Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στην Παγκόσμια 

Εθελοντική Καμπάνια «Let’s do it  Greece 2016- Καθαρίζουμε 

την Ελλάδα σε μια μέρα» που θα πραγματοποιηθεί στις 17 

Απριλίου 2016.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

3.  Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην Παγκόσμια Εκστρατεία 

WWF –  Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ  για το έτος 2016  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

4.  Έγκριση συνέχισης πίστωσης μέρους δαπάνης για την 

μετάδοση μηνυμάτων κοινωνικού χαρακτήρα (4 τηλεοπτικών -

4 ραδιοφωνικών )  των υπηρεσιών του Δήμου μας έτους 2015 

στο έτος 2016.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

5.  Έγκριση πρακτικής άσκησης και μαθητείας καταρτιζομένων 

των ΙΕΚ στο Δήμο Σερρών  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

6.  Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού 

στο Δήμο Σερρών για το έτος 2016.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  
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7.  Έγκριση απασχόλησης εποχιακού προσωπικού επί δίμηνο για 

την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

8.  Έγκριση αποφάσεων Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.  

Α) αρ. 2/2016 με θέμα «Έγκριση 1 η ς  αναμόρφωσης 

προϋπολογισμού έτους 2016»  

Β) αρ.  8/2016 με θέμα «Έγκριση απολογισμού 

κληροδοτημάτων Κων. Τσιάγκα και Αφροδίτης Σιόλα έτους 

2015». Και  

Γ) αρ. 19/2016 με θέμα «Έκκριση ισολογισμού έτους 2014».  

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

Χατζημαργαρίτης Μ.  

9.  Έγκριση της υπ’ αριθμόν 5/2016 απόφ ασης του ΔΣ της 

Κ.Ε.ΔΗ.Σ. με θέμα «Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 

2016».  

Εισηγητής ο Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. κ.  Ραμπότης Ε.  

10.  Έγκριση της υπ’ αριθμόν 11/2016 απόφασης του ΔΣ της 

ΔΗΚΕ ΔΗΠΕ με θέμα: «Κατάρτιση και ψήφιση της 

εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο με την 

οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης 

προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από τον δημοτικό 

προϋπολογισμό με βάση το άρθρο 259 του Ν3463/2006 όπως 

τροποποιήθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 10 του 

Ν.4071/2012»  

Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος της ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. κ.  Μπιτζίδου Σ.  

11.  Έγκριση υποβολής πρότασης με θέμα «Λειτουργία 

Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων 
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Βίας στον Δήμο Σερρών’ στο πλαίσιο του ΕΠ Κεντρικής 

Μακεδονίας (Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της  

Κοινωνικής Έντασης και Καταπολέμησης της Φτώχειας –

ΕΚΤ, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ»).  

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κ.  Αγιαννίδου Στ.  

12.  Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης σε συμπολίτισσά μας.   

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κ.  Αγιαννίδου Στ.  

13.  Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Φαρμακευτικού 

Συλλόγου Σερρών.  

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κ.  Αγιαννίδου Στ.  

14.  Έγκριση διοικητικής αποβολής της κ.  Δαλαβέρα 

Συρματένιας για κατάληψη δημοτικής έκτασης στο τμήμα του 

4316 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Σερρών στο 

αμαξοστάσιο του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

15.  Έγκριση παράτασης σύμβασης με τον εξωτερικό 

δικηγόρο για την εκπροσώπηση του Δήμου στην Εισαγγελία 

Πλημμελειοδικών Σερρών και προς το ΥΠΕΚΑ (για υπόθεση 

του ΧΥΤΑ)  

Εισηγητές: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ. και ο  

εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  Χράπας Π.   

16.  Έγκριση δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση των 

εγκαταστάσεων του ακινήτου «Θερινού Δημοτικού 

Αμφιθεάτρου» του Δήμου Σερρών στην Κ.Ε.ΔΗ.Σ..   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

17.  Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω  ρυμοτομίας:  
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Α) Στους κ.κ.  Ζαφείρη Κανακάρη, Κασμερίδου Ελισάβετ,  

Συμεωνίδη Παύλο και Μάρθα, στην περιοχή «40 Μάρτυρες –

Σφαγεία».  

Β) στον κ.  Μάνο Γεώργιο στην περιοχή Ιμαρέτ –Άνω 

Καμενίκα.  

Γ) στους κ.κ.  Κάλλια (Γεωργιάδου) Σοφία, Γεωργιάδη 

Στυλιανό κλπ στην περιοχή «40 Μάρτυρες –Σφαγεία».  

Δ) στις κ.κ.  Κολακέ Άννα και Ελευθερία στην περιοχή «Σιγής 

–Κηφισιά»  

Ε) στην Μινδίρη Ελευθερία στην περιοχή «Σιγής –Κηφισιά»  

Στ) στην Κοντονικόλα Θεοδώρα στην περιοχή «40 Μάρτυρες –

Σφαγεία» και  

Ζ) στην κ.  Παραλίκα Ελένη σ την περιοχή «Εργατικές 

κατοικίες».  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

18.  Έγκριση καταγγελίας της μίσθωσης του υπ’ αριθμόν 18 

καταστήματος του Δημοτικού Μεγάρου και 

επαναδημοπράτησή του ή μη.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

19.  Έγκριση παράτασης μίσθωσης ΚΕΠ 0747 Δήμου Σερρών 

–Παράρτημα Λευκώνα.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

20.  Έγκριση υλοποίησης παροχής υπηρεσίας για την 

υποστήριξη Τ.Υ. στη σύνταξη φακέλου υποψηφιότητας στον 

ειδικό σχόχο 2.2 της 1 η ς  πρόσκλησης του προγράμματος 

INTEREREG –IPA CBC GREECE –FYROM 2014-2020  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

3 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 24 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016  

21.  Έγκριση του σχεδίου δράσης αειφόρου ενέργειας (ΣΔΑΕ) 

στα πλαίσια συμμετοχής του Δήμου Σερρών στο σύμφωνο 

Δημάρχων.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

22.  Ενημέρωση σχετικά με την συμμε τοχή του Δήμου 

Σερρών στο δίκτυο «Military Assets as Public Spaces (ΜΑΡS) 

–Στρατιωτικές περιοχές ως Δημόσιοι χώροι» που 

χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής 

Συνεργασίας URBACT III.  

Εισηγητές: Ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος κ.  

Καρπουχτσής  Κ.  και ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

23.  Έγκριση τροποποίησης του συμφωνητικού με τίτλο 

«Απεντόμωση και μυοκτονία του κυνοκομείου» του Δήμου 

Σερρών λόγω αποχώρησης του ενός εταίρου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

24.  Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιώ ν με τίτλο:  

Α) χημικές τουαλέτες έτους 2016  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

Β) καθαριότητα κτηρίων τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων 

του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

25.  Έγκριση διενέργειας προμήθειας:  

Α) καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών  

Β) σάκων και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις 

ανάγκες του τμήματος Καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων 

και ειδικών συνεργείων του Δήμου Σερρών έτους 2016.  
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Γ) Σερραϊκών παραδοσιακών ειδών (ούζο,  ακανές) για τις 

ανάγκες  του Δήμου Σερρών και  

Δ) σημαιών για το σημαιοστολισμό των δημοτικών και 

τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Σερρών για το έτος 2016.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

26.  Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού προμήθειας ειδών 

καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του 

Δήμου Σερρών και των Νομικών του Προσώπων έτους 2016 -

2017.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

27.  Έγκριση δαπάνης διενέργειας υπηρεσίας ετήσιας 

συντήρησης και επισκευής φωτοτυπικών μηχανημάτων κλπ.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνη ς Στ.  

28.  Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016:  

Α) για προμήθειες τμημάτων της ΔΤΥ.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

Β) για την αγορά βιβλίων για τις ανάγκες της Νομικής 

Υπηρεσίας.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

Γ) για την ενίσχυση  –δημιουργία κωδικών και πιστώσεων σε 

υπηρεσίες και προμήθειες του τμήματος Πρασίνου  

Δ) και ψήφιση πίστωσης συνεχιζόμενων υπηρεσιών του 

τμήματος Πρασίνου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Δούκας Γ.  

Ε) της Διεύθυνσης Καθαριότητας.  

Εισηγητής ο Εντεταλμένος Δημ.  Σύμβουλος κ.  Χράπας Π.  
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29.  Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2016 από την Οικονομική Υπηρεσία του 

Δήμου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

30.  Έγκριση αποπληρωμής μελέτης με τίτλο: Υδραυλική 

μελέτη ανόρυξης υδρευτικής γ εώτρησης στο ΤΔ Καλών 

Δένδρων του Δήμου Λευκώνα.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

31.  Έγκριση παράτασης της παροχής υπηρεσιών 

«Αποξήλωση ακατάλληλων οργάνων παιδικών χαρών Δήμου 

Σερρών».  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

32.  Έγκριση διαγραφής οφειλετών από βεβαιωτικούς 

καταλόγους  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

33.  Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του εντεταλμένου 

Δημ. Συμβούλου κ.  Καρπουχτσή Κων/νου κατά τους μήνες 

Φεβρουάριο και Μάρτιο,  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

34.  Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του 

αντιδημάρχου κ.  Μυστακίδη Παύλου για το μήνα Φεβρουάριο.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

35.  Τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 512/2014 ΑΔΣ Έγκριση 

καταβολής αποζημίωσης στην Ορφανίδου Ευμορφίλη του 

Ευριπίδη πρώην Δημοτικής Υπαλλήλου λόγω 

συνταξιοδότησης.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  
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36.  Ανάκληση της υπ’ αριθμόν 168/2013 ΑΔΣ «Έγκριση 

καταβολής αποζημίωσης στην κ.  Ζαχαρίου Αγγελική του 

Δημητρίου πρώην Δημοτικής Υπαλλήλου λόγω 

συνταξιοδότησης».  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ .  Γαλάνης Στ.  

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  

 

 

*****************  

**********  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ καθίστε να ξεκινήσουμε.  Είμαστε ακριβώς 21 και ξεκινάμε.  

Θα ξεκινήσουμε,  εάν υπάρχει κάποιος συνάδελφος που θέλει  κάτι  να 

ανακοινώσει,  κάτι .   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μια ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  ο κύριος Φωτιάδης,  ο κ.  Δημήτρης . . ,  ο κύριος Μηλίδης.  

Παρακαλώ.  Ξεκινάμε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε ως συμπολίτευση . .και προφανώς ο κύριος . .Το θέμα 

που θα απευθυνθώ θα κάνω την ερώτηση είναι το κλάδεμα των  

πλατανιών. Κλασικό παράδειγμα είναι αυτό που είναι απέναντι  εδώ 

στο πάρκο. Έχουμε γίνει  υποδοχείς  διαμαρτυριών έντονων από 

σχετικούς αλλά και από δημότες οι  οποίοι  βλέπουν να γίνεται μια 

ολική αφαίρεση όλων των κλαδιών . .για τα άρρωστα κλαδιά συζήτηση 

και  απομάκρυνση κάποιων επικίνδυνων δέντρων που ήταν επίσης…  

Εάν δηλαδή η ερώτησή μας είναι η εξής:  εάν αυτός ο τρόπος 

είναι εγκεκριμένος επιστημονικά, εάν εποπτεύεται από κάποιο φορέα 

διότι  πρώτη φορά βλέπουμε τόσο βαθύ κλάδεμα.  

Το δεύτερο που ρωτούμε είναι ,  εάν,  ποιοι  ξέρουν ότι  έχουμε 

αναθέσει σε έναν εργολάβο να μας κλαδέψει τα δέντρα αυτά. Δημότες 

ανέφεραν ότι  βλέπουν τον κ.  Δούκα άλλοτε στο καλάθι του εργολάβου 

και άλλοτε στο καλάθι του Δήμου να κλαδεύει τα δέντρα στα οποία θα 

έπρεπε,  στα οποία . .μελέτη  και η εργολαβία.   

Το αυτονόητο είναι,  επειδή είχαμε και ένα συμβάν πριν από τρία 

χρόνια,  ποιος αναλαμβάνει την ζημιά,  ερώτηση είναι,  στην περίπτωση 
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ηθικών ζημιών, κάτι  …ή και δυστυχήματος όπως είχαμε; Δηλαδή πώς 

μπορεί ο Αντιδήμαρχος να παίρνει  αυτή την ε υθύνη;  

Και βεβαίως το τελευταίο ίσως και το πιο …είναι κάτι  το οποίο 

απασχολεί τους δημότες,  υπάρχει  μεγάλη προσέλευση …Που 

συγκεντρώνεται αυτή η . .και πως θα διατεθεί;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο Αντιδήμαρχος ο κ.  Δούκας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε επειδή έχω….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση σαν και αυτή;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Με κάλυψε ο κ.  Φωτιάδης.  Απλά ήθελα συμπληρωματικά να ρωτήσω 

εάν υπάρχει άδεια από το Δασαρχείο.  Φαντάζομαι υπάρχει.  Θα πρέπει 

την διευκρίνιση αυτή, η άδεια είναι συνολικά για όλα τα δέντρα ή 

είναι ξεχωριστή για κάθε δέντρο; Κ αι αυτό που ήθελα να τονίσω και 

εγώ, ποια είναι η εποπτεύουσα αρχή; Είναι η δημοτική αρχή; Είναι το 

Δασαρχείο;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Δούκας να απαντήσει ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος.  Παρακαλώ 

κύριε Δούκα.  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  σύμβουλοι να 

ξεκινήσω από την τελευταία ερώτηση. Εποπτεύουσα αρχή είναι η 

Υπηρεσία Πρασίνου. Το τμήμα Πρασίνου της Τεχνικής Υπηρεσίας.  Δεν 
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υπάρχει καμία άδεια από το Δασαρχείο.  Κανένα Δασαρχείο δεν 

παρεμβαίνει  μέσα στην πόλη. Εκεί είναι υπεύθυνος ο Δήμος και 

αποκλειστικά και μόνο η Δήμος.   

 Τώρα το γιατί  το κλάδεμα είναι τόσο αυστηρό. Αυτό είναι 

κλάδεμα δεκαετίας.  Δεν είναι κλάδεμα ετήσιο όπως είναι τα 

λιγούστρα. Τα λιγούστρα τα κλαδεύουμε από τον Νοέμβριο μέχρι και 

την επόμενη εβδομάδα κλαδεύουμε,  τελειώνουμε με τα λιγούστρα.  Δεν 

μπορεί όμως τα πλατάνια που είναι . .είκοσι χρόνια να τα ξανά 

κλαδέψουμε του χρόνου ή σε δυο χρόνια.  Είναι κλάδεμα δεκαετίας και 

είναι συγκεκριμένο το κλάδεμα αυτό από τρεις  συνταξιούχους 

δασολόγους και από τους δασολόγους της υπηρεσίας μας.  Γεωπόνους 

της υπηρεσίας μας.  Από εκεί  είναι.  Ειδικά από εκεί  είναι αυτοί που 

επιβλέπουν,  από την Υπηρεσία Πρασίνου.  

 Τώρα για το άλλο, γιατί  και σήμερα έγινε θέμα και στον 

Εισαγγελέα, ήμουνα στον Εισαγγελέα σήμερα και με δικηγόρους και 

με την υπάλληλο δασολόγο εκεί  γι’  αυτό το θέμα. . .γ ια το εάν θα 

πρέπει να γίνονται τόσο ή κάποιος να μας εμποδίζει ,  που δεν είναι 

ειδικός.  Γιατί  αυτός δεν είναι ειδικός που θέλει  να μας υποδείξει  πώς 

να τα κάνουμε,  γιατί  αυτό  το θέμα . .Είναι και τεχνικά προβλήματα για 

να κάνεις  τόσο μεγάλα δέντρα όπως τα κόβουν  . .  

 Τώρα ερχόμαστε στο άλλο. Ο Αντιδήμαρχος,  ο κ.  Κόκκας έχει  

όλα τα προσόντα εκείνα και τις  απαραίτητες άδειες να μπει στο 

καλάθι.  Και αυτό το κουβεντιάσαμε σήμερα στ ον Εισαγγελέα. Δεν 

αποφάνθηκε τίποτα ο Εισαγγελέας.   

 Άρα λοιπόν για ποιο λόγο …Κάτι κάνει ,  εν πάση περιπτώσει,  

κάτι  τα μεγάλα δέντρα φυσικά και ο εργολάβος…  
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 Τώρα με είδατε εμένα και στο καλάθι.  Ναι. ,  ανέβηκα . .πάνω 

γιατί  δεν επιτρέπω σε κανέναν να κάνει  λάθος.  Γιατί  είναι τα 

κεραμίδια από το Μουσείο και δεν μπορείς να κατεβείς  έστω κατά 

διάνοια.  Γι’  αυτό κατέβηκα εγώ. . .και δεν είμαι απλά ένας εργάτης που 

πάει να κόψει τα δέντρα και τα κλαδιά εκεί….Γι’ αυτό και ανέβηκα 

εγώ. Μόνο σε αυτή την περίπτωση όμως .    

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η ξυλεία που …  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Η ξυλεία.  Η ξυλεία από την στιγμή που θα σταματήσει ο εργολάβος να 

κλαδεύει,  εκεί  έχουμε τους πολίτες,  ένας από εδώ, ένας από εκεί  

κλαδεύουν τα δέντρα. Πάνε τα ξύλα, σε μια ώρα εξαφανίζονται.  

Δηλαδή θα κάνουμε και αυτή την δουλειά εμείς;  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

…Να πάρει ξύλα πηγαίνει  εκεί  και τα παίρνει .  Χάνονται τα ξύλα 

εντελώς.   Τα κλαδιά ο εργολάβος τα πετάει .  Έχουμε χώρο, ειδικό χώρο 

που έκανα στο Πάρκο Βαρέων Οχημάτων από πίσω. Εκεί όλος ο χώρος 

είναι γεμάτος κλαδιά.  Από εκεί  υπάρχουν κανένας δυο που δεν . .πάνε 

από εκεί  τα ψιλότερα.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μιτζίδη.  

Κος ΜΙΤΖΙΔΗΣ:  
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Για τον κ.  Χασαπίδη, τον Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ..  Μου αναφέρθηκε 

ότι  στο 20 ο  Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Παντελεήμονα υπήρξε ένα 

πρόβλημα με τις  πρίζες και από το Σύλλογο Γονέων μου είπαν ότι  δεν 

μπορεί λέει  η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. να το κάνει ,  κάτι  τέτοιο ή και εάν το κάνει  

θα πρέπει να το πληρώσει το ίδιο το σχολείο.  Έτσι πρέπει να γίνει  ή 

όχι;  Δεν  ξέρω εάν είστε ενήμερος βέβαια.  Για το 20 ο  Δημοτικό πάνω 

στο …  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Δεν έχω καμία πληροφόρηση.  

Κος ΜΙΤΖΙΔΗΣ:  

Δεν έχεις.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τότε να το δείτε το πρόβλημα.  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Εάν είναι  βλάβη του εσωτερικού δικτύου του σχολείου λες;  Τι βλάβη;   

Εάν είναι βλάβη των εγκαταστάσεων των εσωτερικών του σχολείου την 

ευθύνη αυτή την έχει  η  τεχνική υπηρεσία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι υπάρχει μέσα στον αύλειο χώρο είναι θέμα της τεχνικής 

υπηρεσίας.  Θα το δω αύριο το θέμα εγώ. Δεν υπάρχει θέμα.  

Κος ΜΙΤΖΙΔΗΣ:  

Συγκεκριμένα μου το είπε ο κ.  Στεργίου.  Ο Δημήτρης ο Στεργίου . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει μια αίτηση για ένα ψήφισμα. Λίγη ησυχία σας παρακαλώ 

συνάδελφοι.  Από την  ΚΕΔΕ, από την Κεντρική Ένωση Ελλάδος,  

Δήμων Ελλάδος,  σχετικά με την καθιέρωση Παγκόσμιας Ημέρας 
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Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας.  Αναφέρω τι  ακριβώς μας έστειλε η 

ΚΕΔΕ.  

 Με την υπ’ αριθμόν 56 3 -2-2016 απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της ΚΕΔΕ αναφορικά με την πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας 

Ελληνικών Κοινοτήτων και Αδελφοτήτων Ιταλίας την οποία στηρίζει  η 

ΚΕΔΕ  για την καθιέρωση της Παγκόσμιας Ημέρας της Ελληνικής 

Γλώσσας και Παιδείας με στόχο την ευαισθητοποίηση των τοπικών 

κοινωνιών στην προβολή και την διάδοση της πολιτικής μας ταυτότητας 

καθώς και το σχέδιο ψηφίσματος το οποίο καλείστε να εκδώσετε και να 

το αποστείλετε  στην υπηρεσία μας.   

 Αναφέρει την σχετική διεύθυνση.  

 Λοιπόν,  το ψήφισμα αυτό σας το διαβάζω. Ήδη έχει  σχηματίσει  η 

ίδια η ΚΕΔΕ τι  ζητάει από εμάς να τον ψηφίσουν.  Δήμος Σερρών, 

Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, σημερινή ημερομηνία.   

 

Ψήφισμα  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας με ομόφωνη απόφασή του 

στηρίζει  και συμμετέχει  στην πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Ελληνικών 

Κοινοτήτων και Αδελφοτήτων Ιταλίας (Ο.Ε.Κ.Α.Ι .) και της Κεντρικής 

Ένωσης Δήμων Ελλάδας για την καθιέρωση Παγκόσμιας Ημέρας 

Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας με προτεινόμενη ημερομηνία της 20 η  

Μαΐου.   

 Πρόκειται γ ια μια πρωτοβουλία που αναδεικνύει  την ανεκτίμητη 

προσφορά του ελληνισμού στον παγκόσμιο πολιτισμό και στοχεύει  στην 

προβολή της ελληνικής γλώσσας και παιδείας και την ανάδειξη της 

ιστορικής της παρουσίας.   
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 Η ελληνική γλώσσα και ο ελληνικός πολιτισμός συνιστούν την 

ουσία του ελληνισμού,  των αρχών, των κανόνων, των αξιών και των 

ιδανικών του.  Είναι η πολύτιμη παρακαταθήκη των προγόνων μας με 

αδιάσειστη ιστορική συνέχεια.  Αποτελεί  καθήκ ον για όλους μας να 

ενισχύσουμε την προσπάθεια αυτή και να γίνουμε συνοδοιπόροι σε αυτό 

το ταξίδι  γ ια την καθιέρωση της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής 

Γλώσσας και Παιδείας.   

 Το παρόν εφόσον το εγκρίνει  το Δημοτικό Συμβούλιο 

προσυπογράφεται και αποστέλλεται σ την ΚΕΔΕ.  

 Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;  Εάν υπάρχουν κάποιες.  Όπως ακριβώς 

μας το έστειλε η ΚΕΔΕ.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ  

(αριθμός απόφασης 109/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωράμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.   Πρώτο θέμα:  

 

Θέμα 1 ο  :  

Σύσταση επιτροπών για την προσωρινή και οριστική  

 παραλαβή των έργων:  

Α) Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε δημοτικά κτήρια,  

Β) Τσιμεντοστρώσεις σε δρόμους της Τ.Κ. Ορεινής και  

Γ) Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης στην Τ.Κ.  Κ. Καμήλας.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Σύσταση επιτροπών για την προσωρινή και οριστική παραλαβή των 

έργων:  

Α) Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε δημοτικά κτήρια,  

 

Απλώς αναφέρω αυτή η Επιτροπή μετά από κλήρωση εξέλεξε η 

κληρωτίδα ως τακτικά μέλη για το Α τον κ.  Καραμπατζάκη Θε όδωρο, ο 

οποίος εκτός από μέλος θα είναι και Πρόεδρος της Επιτροπής και 

δεύτερο μέλος την κυρία Ζούμπα Θεοδώρα. Αναπληρωματικά αυτών 

την κυρία . .Ελένη και . .Ελένη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  αρ.  απόφασης 57/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για το δεύτερο:  

Β)  Τσιμεντοστρώσεις σε δρόμους της Τ.Κ. Ορεινής και  

 

Ως τακτικά μέλη ο κ.  Γαϊτουρίδης Θωμάς,  ο οποίος θα εκτελεί  και 

χρέη Πρόεδρου, με δεύτερο μέλος τον κ.  . .Αλέξανδρο. 

αναπληρωματικά αυτών η κυρία Μαρανίδου Ευλαμπία και η . .Φωτεινή.    

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  αρ.  απόφασης 58/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για το τρίτο:  
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Γ) Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης στην Τ.Κ.  Κ. Καμήλας.  

 

Ως τακτικά μέλη η κυρία Βλαχοπούλου Ευθυμία,  η οποία θα διατελεί  

και χρέη Πρόεδρου και ο κ.  Κουρκούλης Χρήστος.  Ως 

αναπληρωματικά αυτών ο κύριος . . Αλέξανδρος και ο κ.  Μανάβης 

Βασίλειος.   

 Ομόφωνα ναι;   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  αρ.  απόφασης 59/2016)  

…………………  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να κάνω μια ερώτηση Πρόεδρε,  συγνώμη, για το Γ.  11.000 τόσο ευρώ 

για εκείνο το πράγμα …και έτσι όπως έχει  δεν δικαιολογεί  της 11.500 .  

Μήπως πρέπει να το προσέξουμε αυτό όχι  μόνο για τώρα αλλά και στο 

μέλλον για τέτοιου είδους…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εκείνο δεν είναι όπως το λέτε 10.000, είναι ο προϋπολογισμός.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επειδή στο εισηγητικό γράφει για 11.000 δεν ξέρουμε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αλλά είναι ένα έργο πολύ παλαιό,  οπότε αυτό που λέτε να τα βλέπουμε 

στην συνέχεια θα το κάνουμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Νομίζω ότι  γίνομαι κατανοητός.    
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει.  Πάμε στο δεύτερο θέμα.  

 

Θέμα 2 ο  :  

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στην Πα γκόσμια  

Εθελοντική Καμπάνια «Let’s do it  Greece 2016- Καθαρίζουμε την  

Ελλάδα σε μια μέρα» που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Απριλίου 

2016.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι η Κυριακή 17 η  Απριλίου 2016, οπότε θα . .  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  

(  αρ.  απόφασης 60/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο τρίτο θέμα:  

 

Θέμα 3 ο  :  

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην Παγκόσμια Εκστρατεία  

 WWF –  Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ  για το έτος 2016  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμβολική διακοπή.  20:30΄ με 21:30΄ το βράδυ του Σαββάτου της 19 η ς  

Μαρτίου 2016. Ομόφωνα ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  αρ.  απόφασης 61/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα τέταρτο.   

 

Θέμα 4 ο  :  

Έγκριση συνέχισης πίστωσης μέρους δαπάνης για την μετάδοση  

 μηνυμάτων κοινωνικού χαρακτήρα (4 τηλεοπτικών -4 

ραδιοφωνικών )   

των υπηρεσιών του Δήμου μας έτους 2015 στο έτος 2016.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Πρόκειται για την συνέχιση της περσινής απόφασης.  Μόνο για ένα 

. .τηλεοπτικό και ραδιόφωνο . .τα μηνύματα τα οποία . .και ακούστηκαν 

στο ραδιόφωνο. Πρόκειται για το ‘Ράδιο  Επιλογές’,  εάν δεν κάνω 

λάθος και . .τα οποία θα τιμολογήσουν φέτος με τον. .του αρμόδιου 

γραφείου και για να μπορέσουν να πληρωθούν. Η υπόλοιπη τιμολόγηση 

από την προηγούμενη χρονιά την πληρώθηκαν πλη ν,  χωρίς βέβαια να 

υπάρξει παρεξήγηση των δυο διαύλων τηλεοπτικών, οι  οποίοι  δεν 

υπάρχουν,  οπότε δεν τιμολόγησαν, δεν εξέδωσαν μηνύματα και δεν 

πληρώθηκαν ποτέ.  . .Αυτό για να μην υπάρχει καμία παρανόηση.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;  Ναι.    

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  αρ.  απόφασης 62/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πέμπτο θέμα.  

 

Θέμα 5 ο  :  

Έγκριση πρακτικής άσκησης και μαθητείας καταρτιζομένων  

των ΙΕΚ στο Δήμο Σερρών  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε …πρόκειται για την πρακτική άσκηση μαθητεί ας 

καταρτιζομένων των ΙΕΚ του Δήμου Σερρών. . .Τα καλύπτει  όλα το 

ΙΕΚ…960 ώρες,  κύριε Πρόεδρε.  Είναι σχεδόν έξι  μήνες.  . .ειδικότητες 

χρήσιμες για τον Δήμο …για να προσφέρουν τις  υπηρεσίες τους 

μαθαίνοντας και έχοντας ειδικότητες που …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  ελεύθερος αριθμός.  Όσοι θέλουν.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αυτές οι  ώρες.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε να προχωρήσουμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε θα διαφωνήσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η πρακτική άσκηση δεν είναι κακό να γίνεται.  Το θέμα εί ναι ότι  τα 

σημερινά παιδιά,  γιατί  και εγώ . .κανονική εργασία.  Δεν είμαι υπέρ του 

να δουλεύουν αυτά τα παιδιά τζάμπα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πληρώνονται.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έχουν και ασφάλιση.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Καρύδας όχι ,  οι  υπόλοιποι,  ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(  αρ.  απόφασης 63/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο έκτο θέμα.  
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Θέμα 6 ο  :  

Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού  

προσωπικού στο Δήμο Σερρών για το έτος 2016.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη έχετε τον λόγο.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Δήμαρχε,  κύριοι  συνάδελφοι . .με την γνωστή εγκύκλιο που 

έρχεται στην αρχή της χρονιάς.  Πρόκειται για τον προγραμματισμό 

προσλήψεων. Μετά από διαβούλευση που έγινε ανάμεσα στις  

Διευθύνσεις με όλους τους διευθυντές και . .την έγκριση της πίστωσης 

από την Οικονομική Υπηρεσία και με βάση την δυνατότητα που μας 

δίνει  το υπουργείο,  προχωρούμε . .στην πρόταση, γιατί  αυτή θα περάσει 

από . .του Διοικητικού Συμβουλίου. .  δέκα θέσεων, συγκεκριμένα σε Π Ε 

ειδικότητες,  γιατί  . .την ΔΕ και ΥΕ ειδικότητες μέχρι το τέλος του 

2016…από το ΄11 και μετά απαγορεύονται οι  προσλήψεις τους,  μόνο 

για ΠΕ επομένως για κάλυψη αναγκών στις  Διευθύνσεις μας,  

Πολεοδομία,  στην Πρόνοια,  και σε άλλες Διευθύνσεις,  στην 

Καθαριότητα και σε άλλες Διευθύνσεις,  γίνεται η πρόταση για αυτούς 

τους δέκα υπαλλήλους ΠΕ, κοινωνικούς λειτουργούς,  . .ηλεκτρολόγων 

μηχανικών, μηχανικών . .αρχιτέκτονα μηχανικό,  μηχανικό πολιτικών 

έργων υποδομής,  ΠΕ οικονομικού.. ,  ΠΕ Οικονομικού… και ΠΕ 

πολιτικών μηχανικών.  

 Δέκα ΠΕ και πάλι ξαναλέω τίθεται στην έγκριση της . .του 

συμβούλιο,  θα κάνει  δηλαδή μια . .και όποιες θέσεις,  κύριε Πρόεδρε 

. .συζήτηση με τον Γενικό Γραμματέα και τον Προϊστάμενο του 
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Τμήματος Προσωπικού . .ΑΣΕΠ, Νόμος Πεπονή, έχουν τηρηθεί όλες οι  

διαδικασίες . .με διαφάνεια για όλες τις  θέσεις . .  

 …Μακάρι όλες,  γιατί  πιστεύω, κύριε Δήμαρχε,  το γνωρίζετε πολύ 

καλά κύριε Πρόεδρε,  θα δοθεί  έτσι μια,  θα ανακουφιστούν οι  

υπηρεσίες του Δήμου οι  οποίες έχουν χάσει πάνω από 150 υπαλλήλους,  

κύριε Πρόεδρε τα τελευταία τεσσεράμισι χρόνια.  Το προσωπικό μας 

έχει  αποδεκατιστεί  λόγω συνταξιοδότησης και λόγω άλλων λόγων έχει  

αποδεκατιστεί  και δεν μπορέσαμε να προσλάβουμε …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν υπάρχουν ερωτήσεις;  Ο κ.  Χρυσανθίδης,  ο κύριος Γιαννακίδης.  

Παρακαλώ.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

…από γεωπόνους είμαστε καλυμμένοι;  Δασολόγους; Κτηνίατρους;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Οι Διευθύνσεις κάνανε αυτές τις  προτάσεις.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ;  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ασφαλώς δεν είμαστε καλυμμένοι,  ούτε και σε εκείνες τις  Διευθύνσεις 

αλλά η μεγαλύτερη ανάγκη είναι σε αυτές τις  ειδικότητες και 

επιλέξαμε τις  ειδικότητες που έχουν την μεγαλύτερη ανάγκη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γιαννακίδη.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Καλησπέρα. Ήθελα να ρωτήσω, πέρα από τα τυπικά προσόντα, το 

πτυχίο και η άδεια που έχουν από τον Σύλ λογό τους,  ποια θα είναι τα 

υπόλοιπα κριτήρια; …  
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

. .Νόμο Πεπονή, όλες οι  νόμιμες διαδικασίες και με απόλυτη διαφάνεια.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Και μια άλλη ερώτηση, κύριε Πρόεδρε.  Θα δημοσιευτεί  …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  αρ.  απόφασης 64/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έβδομο θέμα.  

 

Θέμα 7 ο  :  

Έγκριση απασχόλησης εποχιακού προσωπικού επί δίμηνο  

για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο  Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γκότση. Μιλάμε για έναν οδηγό.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) που έχουμε δυο γκρέιντερ και όταν 

παίρνουν από την Νομαρχία τρία και έχουμε μόνο έναν με τα προσόντα 
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που ζητάει ομάδα Β τάξης Γ,  λόγω της χε ιμερινής περιόδου που είχαμε 

βροχές εκεί  πάνω στην . .και λόγω ότι  η . .με την οδοποιία . .και τους 

πρώτους μήνες του ΄16,  . .γ ια να διευκολύνουμε την αγροτική οδοποιία,  

τους αγρότες να κάνουν την καλλιέργειά τους.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δυο ζητάει η υπηρεσία αλλά οικονομ ικά έναν μπορούμε να καλύψουμε.  

Ομόφωνα ναι;   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  αρ.  απόφασης 65/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όγδοο θέμα.  

 

Θέμα 8 ο  :  

Έγκριση αποφάσεων Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.  

Α) αρ. 2/2016 με θέμα «Έγκριση 1 η ς  αναμόρφωσης προϋπολογισμού  

έτους 2016»  

Β) αρ. 8/2016 με θέμα «Έγκριση απολογισμού κληροδοτημάτων  

Κων. Τσιάγκα και Αφροδίτης Σιόλα έτους 2015». Και  

Γ) αρ. 19/2016 με θέμα «Έκκριση ισολογισμού έτους 2014».  

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

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κύριε Πρόεδρε έχετε τον λόγ ο.   

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  
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Κύριε Δήμαρχε,  κύριε Πρόεδρε,  κύριοι  συνάδελφοι,  όσο αναφορά το 

Β, για την «Έγκριση απολογισμού κληροδοτημάτων Κων. Τσιάγκα και 

Αφροδίτης Σιόλα έτους 2015», είναι μια . .που έχετε συνέχεια στο 

Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση, είναι μ ηδενικοί ισολογισμοί και δεν 

υπάρχουν ούτε έσοδα ούτε έξοδα. Μάλιστα κάποια έξοδα 

παρουσιάστηκαν μια . .για λόγους ασφάλειας.   

 Όσον αφορά τον ισολογισμό του ΄14 πρέπει να πω ότι  είναι με 

πλεόνασμα. Αυτό αποδεικνύει  την εξαιρετική δουλειά που γίνεται στον 

Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. τα τελευταία χρόνια.  Αυτό σημαίνει  ότι  υπάρχει  αύξηση 

των εσόδων, κυρίως των δαπανών. Νομίζω το νομικό πρόσωπο . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις εάν υπάρχουν; Τοποθετήσεις;  Ομόφωνα ναι για το Β και το 

Γ.  το Α αποσύρεται όπως είπα.   

  

Α) αρ. 2/2016 με θέμα  «Έγκριση 1η ς  αναμόρφωσης  

προϋπολογισμού έτους 2016»  

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

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ  

(  αρ.  απόφασης 66/2016)  

…………………  

 

Β) αρ. 8/2016 με θέμα «Έγκριση απολογισμού κληροδοτημάτων  

Κων. Τσιάγκα και Αφροδίτης Σιόλα έτο υς 2015».  

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

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  αρ.  απόφασης 67/2016)  
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…………………  

 

Γ) αρ. 19/2016 με θέμα «Έκκριση ισολογισμού έτους 2014».  

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

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  αρ.  απόφασης 68/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο ένατο θέμα.  

 

Θέμα 9 ο  :  

Έγκριση της υπ’ αριθμόν 5/2016 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.  

με θέμα «Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016».  

Εισηγητής ο Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. κ.  Ραμπότης Ε.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για το ένατο θέμα εάν υπάρχουν ερωτήσεις;  Ομόφωνα ναι;  Ερωτήσεις;  

Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Βλέπω μια αύξηση . .από 5.000 σε 8.000. Τι ακριβώς …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επίσης παρακάτω αύξηση κατά 3.000 . .και τέλος,  δικαστικά έξοδα από 

30 γίνονται 50…  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλος κανείς  ερώτηση; Παρακαλώ να απαντήσετε.   

Κος ΡΑΜΠΟΤΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)Άρα για συνεχιζόμενα έργα . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν τοποθετήσεις;  Ομόφωνα ναι;   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  αρ.  απόφασης 69/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο δέκατο θέμα.  

 

Θέμα 10 ο  :  

Έγκριση της υπ’ αριθμόν 11/2016 απόφασης του ΔΣ της ΔΗ.Κ.Ε.  

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ με θέμα: «Κατάρτιση και ψήφιση της εισηγητικής 

έκθεσης  

 προς το Δημοτικό Συμβούλιο με την οποία τεκμηριώνονται τα 

έσοδα και  

τα έξοδα της επιχείρησης προκειμένου  να χρηματοδοτηθεί από τον  

 δημοτικό προϋπολογισμό με βάση το άρθρο 259 του Ν3463/2006 

όπως  

 τροποποιήθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012»  

Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος της ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. κ.  Μπιτζίδου Σ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγήτρια η Πρόεδρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. η κυρία Μπιτζίδου.   
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Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι ,  το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 

επιχορηγείται από τον Δήμο, κατά κύριο όγκο, από το Υπουργείο 

Πολιτισμού, έχει  τα έσοδα από τις  παραστάσεις.  Αυτά τα έσοδα, όταν 

προκύπτει  διαφορά μεταξύ εσόδων κα ι εξόδων . .από τον Δήμο, ώστε ο 

προϋπολογισμός να είναι ισοσκελισμένος.   

 Αυτή η διαφορά που προέκυψε και σύμφωνα πάντα με το ετήσιο 

πρόγραμμα δράσης του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. είναι 35.000 και . .στην εισηγητική 

έκθεση . .χρηματοδότηση για να μπορέσει να υπάρχει ισοσκελ ισμός 

εσόδων και εξόδων του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν υπάρχουν ερωτήσεις;  Παρακαλώ ο κ.  Αναστασιάδης και ο κ.  

Μηλίτης.  Έχετε τον λόγο κ.  Μηλίτη.   

Κος ΜΗΛΙΤΗΣ:  

Κυρία Μπιτζίδου βλέπω στην ανάλυση των εξόδων ‘Αποδοχές 

προσωπικού 117.000. Αμοιβές συνεργατών 50. 000 ευρώ.’ . .αυτοί οι  

συνεργάτες και εάν αυτό το ποσό μπορεί να συμψηφιστεί .  Γιατί  το 

λέω; Γιατί  είπατε ότι  την διαφορά την πληρώνει ο Δήμος.  Τα 

. .χιλιάρικα και ξέρουμε ότι  ο Δήμος έχει  πολύ μεγάλες ανάγκες και για 

κοινωνικές δράσεις που είναι πραγματικά σ ήμερα επιτακτική ανάγκη. 

Θα μπορούσαν, είναι απαραίτητες όλες αυτές οι  αμοιβές των 

συνεργατών;  

 Καταρχήν για ποιους πρόκειται;  Όχι ονομαστικά…και εάν το 

ποσό θα μπορούσε αυτό να συμψηφιστεί .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Και είδα  τις  δαπάνες παρελθόντων ετών, διαπίστωσα το εξής:  ότι  ενώ  

τα πράγματα είναι ιδιαίτερα ζόρικα, οι  δαπάνες δεν περιορίζονται.  

Ερώτημα πρώτον,  εσείς  ως διοίκηση, πολιτική διοίκηση, τι  κάνετε έτσι 

ώστε να μην φτάνουμε σε αυτό το σημείο;  Γιατί  όπως ανέφερα 

προηγούμενα, οι  δαπάνες αντί  να μειώνονται σε μερικά σημεία 

αυξάνονται και αυξάνονται με έναν ρυθμό ο οποίος,  κατά την άποψή 

μας,  δεν είναι λογικός.  Εσείς τι  κάνετε για να πετύχετε περιορισμό 

δαπανών, έτσι ώστε να υπάρχει συσχετισμός;  

 Είναι καλός ο λόγος . .ότι  περισσεύει ή ότι  δεν μπορούμε να το 

πληρώσουμε το πληρώνει ο Δήμος.  Πολύ ωραία.  Με αυτή την άποψη 

ξοδεύουμε και τελείωσε.  Δεν νομίζετε ότι  θα πρέπει να περιοριστείτε 

και εσείς  ή εσείς  ως πολιτική διοίκηση να περιορίσετε τα έξοδα;  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Θα ξεκινήσω από τον κύριο Αναστασιάδη. Έχουμε περιορίσει  πάρα 

πολύ τις  δαπάνες . .και εάν βλέπετε αυτά.. .  με τις  αποφάσεις…οι οποίοι  

πληρώνονται …  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Συγνώμη που σας διακόπτω. Τα περσινά,  τα προπέρσινα τα είδατε για 

να δείτε την αυξητική πορεία τους;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Φυσικά τα είδα και γνωρίζω πάρα πολύ καλά, κύριε Αναστασιάδη, ότι  

οι  δαπάνες είναι πάντοτε περιορισμένες και ελέγχονται και βάσει της 

προγραμματικής μας σύμβασης είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε 

τέτοιες  παραγωγές.  Αυτές οι  τρεις  παραγωγές. . . .γ ια να υπάρχει 

χρηματοδότηση από το υπουργείο Πολιτισμού πρέπει να τηρούνται από 
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το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ..  Αυτές οι  δαπάνες και οι  παραστάσεις οι  οποίες 

γίνονται έχουν πολύ συμπιεσμένα έξοδα και φυσικά πάμε καλά ώστε 

να καλύπτουμε ένα πολύ μεγάλο ποσό των εξόδων από τα έσοδα των 

εισπράξεων.  

Αυτά που . .συνεχώς αντιμετωπίζει  το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. εδώ και χρόνια 

και ενδεχομένως είναι συνεχόμενη αυτή η εικόνα, γιατί  αναρτώνται 

όλα στο Διαύγεια,  είναι οι  δαπάνες παρελθόντων ετών που είμαστε 

υποχρεωμένοι να πληρώνουμε.   

Εάν θυμάστε καλά πέρυσι έγινε μια επιχορήγηση 120.000 για να 

μπορέσει να ανασάνει το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ως . .και σιγά -σιγά τα ποσά …  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Η προσπάθεια αυτή της εξόφλησης επειδή ο προϋπ ολογισμός του 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. είναι περιορισμένος,  γίνεται συνεχώς ενίσχυση του 

κωδικού παρελθόντων ετών και βάζουν . .εκεί  λεφτά και ξεχρεώνει.  

Αυτό,  ενδεχομένως,  να προκύψει και σε μια ενδεχόμενη αναμόρφωση 

του προϋπολογισμού που θα γίνει ,  γ ιατί  . .ώστε πάλι να μπορέσουμε,  

σιγά –σιγά να εξοφλήσουμε και να φτάσουμε στο μηδέν.   

 Άλλωστε εδώ έχουμε και το σύστημα ότι  πρέπει . .χρέη.  Οπότε 

πάντοτε ελεγχόμαστε,  είμαστε σε πολύ μεγάλη συμπίεση των 

παραστάσεων και των δαπανών και γι’  αυτό τον λόγο τα όποια βλέπετε 

στο Διαύγεια οφείλονται σε παρελθόντα έτη και όχι  σε δαπάνες οι  

οποίες προέρχονται αυτή την περίοδο ή την περσινή ή την προπέρσινη,  

τουλάχιστον όσο είμαι εγώ εδώ Πρόεδρος και φυσικά και ο Δήμαρχος 

γιατί  έχει  την ίδια τακτική.   
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 Τώρα όσον αφορά τις  αμοιβές των συ νεργατών, στον κύριο 

Μηλίτη απευθύνομαι,  πολύ καλά ξέρετε ότι  το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. στηρίζετε 

με αποσπώμενους υπαλλήλους του Δήμου. Υπάρχει μόνο ένας 

υπάλληλος αορίστου και κανένας άλλος.  Αυτό σημαίνει  ότι  υπάρχουν 

υπάλληλοι οι  οποίοι  υποστηρίζουν το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. με π αράλληλα 

καθήκοντα και επίσης υπάρχει και ένας μοναδικός αορίστου.  

Οι υπόλοιποι συνεργάτες στο τοπικό . .προσωπικού είναι όλοι 

ηθοποιοί  που προσλαμβάνονται και όλοι αυτοί οι  οποίοι  έχουν το 

μισθολόγιο και έτσι στο ‘  Αμοιβές…’ είναι  όλοι αυτοί οι  οποίοι  

ανήκουν στο καλλιτεχνικό,  το οποίο . .το υπουργείο Πολιτισμού και 

προσλαμβάνονται κατ’ αποκοπή κατά έτος.  Δηλαδή για τις  ανάγκες 

ηχητικός,  βοηθός σκηνοθέτη και άλλες καλλιτεχνικές ιδιότητες.    

Αυτές εδώ επειδή στο θέατρο είναι αρκετές και με απόφαση που 

θα πάρετε πολλές καλύπτονται . .θα πρέπει να έχουμε έναν 

προϋπολογισμό με ένα ποσό όπου να μπορεί να καλύψει τις  τρέχουσες 

ανάγκες.   

Άρα σε αυτό εδώ . .κύριε Μηλίτη,  είναι προϋπολογισμένα άτομα 

τα οποία είναι απαραίτητα στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.,  τα οποία δουλεύουν χρόνια 

μέσα στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.,  είναι ο φροντιστής σκηνής,  είναι ο ηχητικός,  

είναι ο βοηθός σκηνής,  είναι ο βοηθός σκηνοθέτη,  οι  οποίοι  μπορούν 

μόνο με αυτόν τον τρόπο να προσληφθούν σαν καλλιτεχνικό 

προσωπικό και φυσικά για να καλυφθούν οι  ανάγκες . .των εξόδων.  

Αυτό είναι το ποσό, οπότε το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. δεν διακινδυνεύει  τους 

δυο κωδικούς,  γιατί  θα πρέπει να υπάρχει ποσό για να καλύπτεται,  για 

να μπορεί να είναι σε λειτουργία,  αλλιώς δεν υφίσταται.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Και κάτι  να προσθέσω, ίσως το ξέχασε η κυρία Μπιτζίδου,  γι’  αυτό  

που είπατε κύριε Αναστασιάδη, ότι  αυξάνονται οι  δαπάνες,  ίσως δεν το 

είπε,  δεν είπε η κυρία Μπιτζίδου ότι  από φέτος η ‘Πανεπιστημιάδα’ 

γίνεται με δικά της χρήματα και γι’  αυτό βλέπετε ένα υπόλοιπο Δήμου 

με επιπλέον ποσό περίπου 50.000 ευρώ για να γίνει  η 

‘Πανεπιστημιάδα’,  η οποία …πέντε χρόνια.  Καταλάβατε; Εκεί είναι το 

επιπλέον ποσό.  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

. .υπάρχει  κωδικός που έχουμε εγγράψει σαν ‘Πανεπιστημιάδα’.  Φυσικά 

. .και οι  δαπάνες που θα χρησιμοποιούν θα είναι πολύ λιγότερες σε 

σχέση με αυτά που μας παρεί χε το ΕΣΠΑ και όπως πολύ σωστά είπε ο 

Δήμαρχος,  φέτος αναλαμβάνουμε εμείς  την υποχρέωση να την 

κάνουμε,  γιατί  είναι ένας θεσμός . .και είναι κρίμα, . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Και αυτός είναι ένας λόγος που θα πρέπει να καλύψουμε τ ην 

‘Πανεπιστημιάδα’ και . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν υπάρχουν τοποθετήσεις;  Ο κ.  Αντώνης Αναστασιάδης.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εάν είναι δυνατόν αυτή την εποχή να πετάτε χρήματα για κάτι  που 

είναι όχι  ωφέλιμο αλλά είναι καταστροφικό για την πόλη. …Οι 50.000 

αυτές σύμβασης . .ότι   δεν έχετε 500   ευρώ να δώσετε στον κ.  

Αντιδήμαρχο να αγοράσει ξύλα να αποκαταστήσει τα παγκάκια.  Και 

ποιος τα παίρνει  αυτά τα λεφτά κύριε Πρόεδρε; 50.000 θα τις  
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δώσετε. .Ποιος τα παίρνει;  Από πού είναι . .και μας πουλάτε παραμύθια 

και μας λέτε ότι  απολίτιστοι;   

 Είναι σοβαρά πράγματα αυτά κύριε Δήμαρχε,  μην νομίζετε ότι  

είναι . .Έξω ο κόσμος βογκάει,  δεν έχει  να φάει ψωμί και αυτοί 

έρχονται,  από που στο διάολο έρχονται και μας βρίζουν κιόλας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Σε παρακαλώ. Έτσι είναι κύριε Δήμαρχε.  . .Κακό κάνετε στην κοινωνία 

μας.  Εγώ λυπάμαι…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εμείς κύριοι  συνάδελφοι θα το ψηφίσουμε αλλά εκφράζουμε και 

μεταφέρουμε έναν προβληματισμό ο οποίος είναι διάχυτος στην 

κοινωνία.  Πραγματικά . .και βεβαίως η λε ιτουργία του κτηρίου και 

γενικά ο χώρος προβληματίζει  πάρα πολλούς Σερραίους και . .  

 Κύριε Πρόεδρε μια προτροπή να διατυπώσω. Πρέπει πραγματικά 

για να διατηρήσουμε αυτόν τον θεσμό, ο οποίος ήταν γεννημένος από 

τον λαό και βεβαίως από μια αγωνία τα πολιτιστ ικά αγαθά να έρθουν 

και κοντά στους φτωχούς αλλά και στους δημότες,  στους πολίτες που 

ζουν μακριά από το κέντρο, τώρα θα πρέπει να αναθεωρήσουμε και να 

δούμε πραγματικά πως μπορούμε με ελάχιστα χρήματα, όπως είπε με 

γλαφυρότητα ο κ.  Αντώνης,  θα πρέπει να τ α δίνουμε με πολύ 

προβληματισμό. Θα πρέπει εδώ να γίνουν πράγματα. Πρέπει να 

γίνουμε ελκυστικοί και θα πρέπει να αυξήσουμε τα έξοδα, δεν είναι 

δυνατόν να συμπληρώνουμε.  

 . .ότι  διαθέτουμε και υπαλλήλους από τον Δήμο; Πόσους 

υπαλλήλους διαθέτουμε;  
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 Εδώ τα χρήματα για την λειτουργία και την παραγωγή αυτού του 

πολιτιστικού προϊόντος είναι πολλά. Δεν νομίζετε αυτή την περίοδο 

ότι  είναι πολλά; Υπάρχει ένας προβληματισμός,  σοβαρός 

προβληματισμός.  Νομίζω ότι  θα πρέπει να τον λάβετε υπόψη σας.  

Αυτή η χρονιά θα είνα ι καθοριστική για να κερδίσετε την μάχη και να 

δημιουργηθούν πλέον άλλες λογικές.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριος Αναστασιάδης Ηλίας θέλει  να πει  κάτι .  

Κος Η.  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Θα ξεκινήσω με ένα ρητορικό ερώτημα. Σε περίπτωση που δεν υπήρχε 

ο Δήμος να καλύψει την . .εσείς  . .θα φροντίσατε να περιορίσετε τα 

κόστη; Νομίζω πως ναι.  Όμως εδώ βλέπουμε όντως και δαπάνες οι  

οποίες προβληματίζουν.  Σίγουρα πολιτισμός ναι,  θα πρέπει να 

παράγεται πολιτισμός αλλά θα πρέπει να παράγεται πολιτισμός όχι  σε 

βάρος των αναγκών, των καθημερινώ ν αναγκών και αναγκών τέτοιων 

που δεν μπορούμε να τις  παραβλέψουμε.  Όλοι ζούμε σε μια κοινωνία 

μικρή που γνωριζόμαστε οι  περισσότεροι.  Βλέπουμε τι  γίνεται.  Δεν 

νομίζω και το λέω, ρητορικό το ερώτημα, δεν νομίζω πως είναι καιρός 

λιγάκι να συμμαζευτούμε,  έτσ ι ώστε να έχουμε την δυνατότητα να 

κινηθούμε προς σημεία τέτοια όπου ο κόσμος,  ο κόσμος έχει  απόλυτη 

ανάγκη βοήθειας;   

 Ναι,  καλό το θέατρο αλλά επειδή έχουμε την δυνατότητα και 

. .που λέει  ο λαός,  να καλύπτει  τα έξοδά μας ο Δήμος,  όποτε ανοίγουμε 

τρύπα, δεν νομίζω  ότι  είναι φρόνιμο και σοφό εμείς  αυτό . .κάθε χρόνο 

και αυτό για μας να είναι το ζητούμενο κάθε φορά.  

 Εμείς,  η παράταξή μας βέβαια θα ψηφίσει γιατί  πρέπει να 

δημιουργήσουμε πολιτισμό αλλά δεν μπορεί να μην επισημάνει αυτά 
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τα λάθη …και είναι καιρός τώρα να συμμαζευτούμε.  Περνάμε 

δύσκολες στιγμές και φαίνεται μερικοί εξ ημών ίσως δεν 

αντιλαμβάνονται τι  γίνεται γύρω τους.   

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Πρόεδρος.   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Κύριε Αναστασιάδη ο προβληματισμός σας είναι πολύ σωστός και σε 

όλους μας . .πόσο δύσκολα είναι όλα. Επίσης θα ήθελα να πω ότι  τα 

ποσά που δίνονται από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. σε παλαιές οφειλές αγγίζουν τις  

100.000.  Άρα αυτά εδώ τα ποσά δεν δίνονται εύκολα με την πενιχρή 

είσπραξη . .Δηλαδή υπάρχουν φορές που δόθηκαν πολλά λεφτά και 

επειδή όλα αυτά πρέπει . .και γι’  αυτό σας λέω… ότι  

 Τώρα στη δεύτερη, ας πούμε,  τοποθέτησή σας και μπορεί να 

καλύψω και τον κ.  Φωτιάδη, προς αυτή την κατεύθυνση, γι’  αυτό 

κάναμε ένα πολύ μεγάλο βήμα και είμαι σε θέση να γνωρίζω αυτή την 

στιγμή και . .τα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. της Εγνατίας Οδού. Όπως είχα αναφέρει 

και σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο μπήκαμε και υπογράψαμε 

ένα πρωτόκολλο συνεργασίας το οποίο…διαστάσεις και μάλιστα το 

Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος επικρότησε αυτή την προσπάθειά 

μας.   Έξι ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. τα οποία ξεκί νησαν σε όλη την Βόρειο Ελλάδα 

μέχρι και Γιάννενα, Κοζάνη, Σέρρες,  Καβάλα, Βέροια και Ιωάννινα,  

έξι  ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. υπογράψανε πρωτόκολλο συνεργασίας.  Στόχος μας 

είναι αυτός.  Αφενός να μην καταργήσουν τις  προγραμματικές 

συμβάσεις για τις  οποίες όλοι μας δαπανούμ ε κάποια λεφτά για να 

κάνουμε τις  παραγωγές που είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε και από 

την άλλη μεριά να συμπιέσουμε τα κόστη ώστε να παράγουμε όσο το 
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δυνατόν μεγαλύτερο έργο,  καλύτερες και ποιοτικότερες παραστάσεις 

με μικρότερα κόστη.  

Άρα γίνονται προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση και 

μάλιστα έχω την χαρά να σας ανακοινώσω ότι  αυτή την φορά 

προεδρεύει το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών και μάλιστα καλέσαμε τους 

υπόλοιπους προέδρους την περίοδο της ‘Πανεπιστημιάδας’ για να 

δούνε πόσο μεγάλη δουλειά γίνεται εδώ στην π όλη μας.   

 Επίσης βρίσκομαι σε θέση να σας δηλώσω ότι  τα άλλα 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. χρηματοδοτούνται με μεγαλύτερα ποσά, πάντως όχι  

μικρότερα από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. εδώ των Σερρών.  

 Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας έχει  πολύ μεγάλα ποσά χρηματοδότησης 

από τον Δήμο. Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Γίνονται προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση και η πολιτική του 

Δημάρχου και …Άρα αυτή είναι η βασική λογική και οπωσδήποτε και 

όλες οι  προσπάθειες που γίνονται,  γίνονται προς αυτή την κατεύθυνση, 

ότι  να κάνουμε ότι  είναι δυνατόν να συμπιέσουμε τα έξοδα και να 

παράγουμε πραγματικά ποιοτικό πολιτισμό.  

 Επίσης να σας πω ότι  αυτό εδώ το έργο,  τα έσοδα από τα…το 

οποίο θα ανεβεί,  είναι ένα έργο το οποίο έχει  πάρει πρώτο βραβείο 

συγγραφέα και επίσης ότι  έχουμε,  κάνουμε μεγάλη παραγωγή με πολύ 

χαμηλά κόστη και επίσης ότι  έχει  βγει  και . .πάρα πολύ μεγάλα χρονικά 

διαστήματα και στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη με . .από την πρώτη 

στιγμή.  
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 Άρα δηλαδή ανεβαίνει  το επίπεδο το πολιτιστικό και ότι  

μπορούμε καλύτερο κάνουμε αρκεί να έρθετε μια φορά να το 

παρακολουθήσετε,  θα χαρούμε πάρα πολύ  . .και έχουμε την πρεμιέρα 

του έργου . .  και θα ήθελα να πω ότι  αυτό είναι ένα έργο με 

προδιαγραφές για να ενταχθεί  σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα.  

 ευχαριστώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε μια  κουβέντα θέλω να πω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οι προλαλήσαντες μπορεί να δευτερολογήσουν. Ο κύριος Φωτιάδης και  

ο κ.  Αντώνης Αναστασιάδης.   Κύριε Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κυρία ΑντιΔήμαρχε δεν απαντήσατε ούτε πόσους υπαλλήλους από τον 

Δήμο έχετε με παράλληλη απασχόληση ούτε …Δεύτερον λέτε για 

παλαιές οφειλές.  Από ποια περίοδο είναι αυτές οι  παλαιές οφειλές;  Και 

τρίτον και να μην σας πειράξει ,  γιατί  το λέτε και το ξανά λέτε,  θα 

έπρεπε να δείξετε το καλό παράδειγμα και να μην ζητάτε έξοδα 

…Επειδή έγινε συζήτηση. Έτσι για ν α δώσετε και προς τα έξω ένα 

μήνυμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Αντώνης Αναστασιάδης.   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Οι υπάλληλοι οι  οποίοι  απασχολούνται είναι η γραμματέας…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτάκι κυρία Μπιτζίδου,  τον λόγο έχει  ο κ.  Αντώνης 

Αναστασιάδης.  Μετά θα δευτερολογήσετε εσείς .   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε ξέρετε τι  σημαίνει  πολιτισμός; . .Τι  είναι πολιτισμός; 

Με δυο κουβέντες…Το κοπανάτε συνέχεια.  Πολιτισμός,  κύριε 

Πρόεδρε,  με δυο κουβέντες,  είναι ανύψωση βιοτικού επιπέδου. Δηλαδή 

ο άνθρωπος να κάνει  …να πίνει  καθαρ ό νερό, καλό φαγητό για να 

μπορεί να υπάρχει ζωή. Πολιτισμός δεν είναι . .ψωμί και φαγητό να 

έχει  ο κόσμος να φάει,  το οποίο το στερείτε για να το παίρνουν 

κάποιοι ,  να μην πω καμία κουβέντα,  …  

 Ανύψωση του βιοτικού επιπέδου, τίποτα άλλο δεν είναι.  Αλίμονο 

…και το λέτε συνέχεια.  …Κύριε Πρόεδρε είναι κρίμα να πετάμε τόσα 

πολλά λεφτά. Κρίμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Μπιτζίδου έχετε τον λόγο.   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Λυπάμαι …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Και ο φροντιστής,  ο οποίος είναι χρόνια στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.  από τότε. .  

Τώρα για τα χρέη που αναλάβαμε,  αυτά τα χρέη είναι από το 2008, 

2009, 2010, τα οποία ξεχρεώνονται πριν από την δημαρχιακή θητεία 

αυτή την προηγούμενη …Είναι όλα παλαιές οφειλές.  Από την στιγμή 

που ανέλαβε ο Δήμαρχος και εγώ δεν υπάρχει ούτε ένα  χρέος.  Ούτε 

ένα ευρώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Ήταν περίπου 450.000.  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μισό εκατομμύριο ευρώ περίπου.  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Από το 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 ήταν περίπου 450.000. Περίπου. 

Αυτά ξεχρεώνουμε και όπως βλέπετε με  έναν προϋπολογισμό πολύ 

σφικτό και πολύ δύσκολο, γι’  αυτό και . .και σας λέω ότι  . .δεν θα 

υπάρχει κανένα χρέος,  φέτος κλείνουνε όλα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Δήμαρχε.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε δεν απάντησε για τον πολιτισμό.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα απαντήσω εγώ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι,  να απαντήσει η κυρία.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα απαντήσω για τον πολιτισμό εγώ, κύριε συνάδελφε.  Εμείς έχουμε 

την εξής φιλοσοφία.  Δεν θα αφήσουμε την κρίση να φάει τον 

πολιτισμό.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μα δεν είναι πολιτισμός…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτή είναι η απάντηση η δική μου. Λέω την άποψή μου.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Εγώ σέβομαι την άποψή σας,  διαφωνώ. Μπορείτε να διαφωνήσετε και 

εσείς ,  παρότι…  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Έχετε διαφορετική άποψη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Παρακαλώ, κύριε Δήμαρχε . .λένε ότι  πολιτισμένη χώρα είναι αυτή που 

έχει  μεγάλο βιοτικό επίπεδο,  υψηλό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το είπατε,  παρακαλώ….  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Είπατε την άποψή σας.  Εμείς έχουμε την φιλοσοφία ότι  η κρίση δεν 

πρέπει να καταπιεί  τον πολιτισμό. Την κρίση θα την αντιμετωπίσουμε 

και μέσω του πολιτισμού. Αυτή την φιλοσοφία έχουμε και γι’  αυτό δεν 

αφήνουμε το κομμάτι του πολιτισμού γυμνό.  

 Τώρα ποια ήταν η τακτική μας μέχρι τώρα; Όπως είπε και η 

Πρόεδρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. τα χρέη που αναλάβαμε,  τα παλαιά χρέη, 

ήταν γύρω στις  400.000 ευρώ και η κατεύθυνση που έδωσα είναι να 

δίνουμε όσο γίνεται πιο λίγα χρήματα σε παραγωγές,  θεατρικές 

παραγωγές και τα χρήματα να πηγαίνουν στην εξόφληση των χρεών. 

Και αυτό έγινε.   

 Εάν δείτε οι  παραγωγές που κάνουμε έχουν πολύ χαμηλά κόστη. 

Πάρα πολύ χαμηλά κόστη. Δεν γίνονται με πιο χαμηλά κόστη. Πιστεύω 

ότι  φέτος θα ξεχρεώσουμε και το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. θα πάρει μια ανάσα. 

Γίνεται πολύ σφικτή διαχείριση, η ‘Πανεπιστημιάδα’ γινόταν πρότινος 

μέσω του ΕΣΠΑ, τώρα και αυτή την ανέβασε το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και έτσι 
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έπρεπε να γίνει ,  δεν θα αφήσουμε έναν θεσμό που γίνεται εδώ και 

δώδεκα χρόνια,  δεν θα τον παρατήσουμε,  θα τον κρατήσουμε με νύχια 

και με δόντια.  Είναι ένας πολύ ωραίος θεσμός,  ο μοναδικός θεσμός 

που υπάρχει ανά το πανελλήνιο,  έχουμε καλέσει αρκετούς ηθοποιούς 

να επισκεφτούν,  να δουν την φετινή ‘Πανεπιστημιάδα’,  όπως είδαν και 

τις  προηγούμενες.  Εγώ ο ίδιος πήγα και τους βρήκα..βρίσκω και 

καλλιτέχνες και τους καλώ, δεν ξέρω πόσοι θα έρθουν γιατί  εκείνη την 

περίοδο έχουν πολλές υποχρεώσεις και δεν ξέρω τελικά πόσοι θα 

έρθουν,  αλλά έχουμε καλέσει μέχρι τώρα γύρω στους δέκα 

καλλιτέχνες,  οι  περισσότεροι είναι πολύ γνωστοί.   

 Για τους υπαλλήλους του Δήμου σας είπε ποιους 

χρησιμοποιούμε.  Έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.  . .  έναν 

υπάλληλο του Δήμου έχει  …και οι  άλλοι είναι …Τώρα όσον αφορά 

γιατί  δεν δίνει  . .το καλό παράδειγμα . .για να μην παίρνει  έξοδα 

αποζημίωσης,  βλέπετε ότι  φτάσαμε στο έκτο έτος,  από τότε που 

αναλάβαμε,  για να βάλουμε μια πολύ μικρή αποζημίωση για να μη ν 

. .οι  άνθρωποι αυτοί που όλη την ημέρα τρέχουν και έχουν επαφές με 

τον έναν και τον άλλο και να μην βάζουν και λεφτά από την τσέπη 

τους.  Και  η αμοιβή που δίνουμε στην Πρόεδρο είναι 300 ευρώ και μην 

ξεχνάτε ότι  αυτό είναι κάτι  που καθιερώθηκε και θα είναι ,  πιστεύω ότι  

καμία δημοτική αρχή δεν θα το αλλάξει διότι  έτσι είναι,  είναι δίκαιο.  

Δεν είναι σωστό, δεν είναι δίκαιο . .τόσες ώρες και να πληρώνει από 

την τσέπη του.  

 Αυτά έχω να πω. Νομίζω ότι  πρέπει να το στηρίξουμε αυτό το 

θέατρο και το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. μας εί ναι από τα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. όλης της 

Ελλάδος  που  έχουν  καλή  παρουσίαση,  συγκριτικά  με   τα υπόλοιπα  
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ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. έχουν καλή παρουσίαση, πάνε καλά και νομίζω ότι  πρέπει 

να το ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώθηκε . .ψηφοφορία ναι,  ναι,  ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε με τις  παρατηρήσεις που κάναμε.  Περιορισμός των 

δαπανών, ώστε να σταματήσει να υπάρχει αρνητικό πρόσημο. Ο Δήμος 

δεν αντέχει  δηλαδή …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Καρύδα. Ναι.  Κύριε  Αντώνιε Αναστασιάδη η άρνησή σας 

καταγράφεται.  Ναι,  ναι.  Ναι η παράταξη του κ.  Φωτιάδη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι,  . .περιορισμός των δαπανών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι η κυρία …από την παράταξη του κ.  Φωτιάδη. Ναι,  ναι.  Ναι,  ναι 

και ο Πρόεδρος.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(  αρ.  απόφασης 70/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο ενδέκατο θέμα.  
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Θέμα 11 ο  :  

Έγκριση υποβολής πρότασης με θέμα «Λειτουργία Κέντρου  

Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας στον Δήμο  

Σερρών’ στο πλαίσιο του ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας (Άξονας  

Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της  Κοινωνικής Έντασης και  

Καταπολέμησης της Φτώχειας –ΕΚΤ, ο οποίος συγχρηματοδοτείται  

από το ΕΚΤ»).  

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κ.  Αγιαννίδου Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κοινωνικής μέριμνας κυρία Αγιαννίδου 

έχει  τον λόγο.   

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κύριοι  συνάδελφοι,  είμαι στην 

ευχάριστη θέση να σας πω ότι  το πρόγραμμα για το Συμβουλευτικό 

Κέντρο για κακοποιημένες γυναίκες έχει  πάρει παράταση για τρία 

χρόνια.  Δηλαδή θα συνεχιστεί  μέχρι στις   18 -12-18 .  Είναι μεταξύ των 

τριών πρώτων δήμων που έχει  πάρει την παράταση και εκ των τριών 

είναι ο πρώτος. . . .Δηλαδή από τους . .που είναι και για τους τρεις  

Δήμους και για την Κατερίνη και για την Βέροια,  . .με 258.718 ευρώ.  

 Σήμερα ψηφίζουμε την έγκριση υποβολής τ ης πρότασης,  την 

έγκριση της προγραμματικής και το σχέδιο,  την έγκριση του σχεδίου 

απόφασης της υλοποίησης με ίδια μέσα, δηλαδή του τρόπου που θα 

υλοποιήσουμε το έργο.   

 Εδώ για να προλάβω ερωτήσεις θα πρέπει να σας πω ότι  έχουμε 

…ότι δεν υπάρχουν χρήματα για άλλου είδους υποδομές κτηριακές 
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παρεμβάσεις και τα λοιπά, αλλά αυτές οι  235.000 αφορούν έξοδα για 

. .δράσεις δημοσιότητας,  αναλώσιμα . .και τα λοιπά.  

 Να μην ξεχάσω να ευχαριστήσω το τμήμα προγραμματισμού 

. .στελέχη του για την πολύ σπουδαία δουλειά που έ κανε μέχρι τώρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν υπάρχουν ερωτήσεις;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ερώτηση Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι κύριε …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Υποβολής πρότασης.  Θέλω να μας πει  η κυρία Αντιδήμαρχος ότι  πήρε 

παράταση για άλλη τρία χρόνια.  . .την πρόταση τώρα; …την στιγμή που 

έχουμε πάρει παράταση; Εγώ σήμερα…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άρα λοιπόν τι  πρόταση να υποβάλλουμε;  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Να σας απαντήσω ότι  είναι διαδικαστικό καθαρά το θέμα, έχουμε. .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα το εγκρίνουμε. .ποιο νόημα έχει;  Να το εγκρίνουμε να  τελειώσει.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Εννοείται,  εννοείται.  Απλά . .από το υπουργείο,  μας κάλεσαν να 

υποβάλλουμε την πρόταση ήμασταν …  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κουράζεστε κυρία Αγιαννίδου.  Να διορθώσουμε εδώ την 

διατύπωση στην . .να τελειώνουμε.  «Έγκριση παράτασης του 

προγράμματος …  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

. .Εκ νέου πρόταση και δεν είναι δεδομένο ότι  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έγινε κατανοητό;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ως έτσι ψηφίζεται.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;  Ομόφωνα.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  αρ.  απόφασης 71/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο δωδέκατο.   

 

Θέμα 12 ο  :  

Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης σε συμπολίτισσά μας.  

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κ.  Αγιαννίδου Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κυρία Αντιδήμαρχος θέλετε να πείτε δυο λόγια;  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

. .μόνο θα πω ότι  πρόκειται για μια πολύ σοβαρή περίπτωση, για μια 

κυρία που είναι γεννημένη το 1959, τέλος πάντων, έχει  συνάψει γάμο 

στο Ρέθυμνο, κάποια στιγμή αρρώστησε . .έχει  δυο παιδιά και μια μάνα 

η οποία ζει  στις  Σέρρες.  Όλοι και η μάνα και τα παιδιά βρίσκοντ αι σε 

δύσκολη οικονομική κατάσταση και θα ήθελα, αυτή την στιγμή 

νοσηλεύεται στο Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας 

Αναγέννησης,  όπου μηνιαία πρέπει να πληρώνει 750 ευρώ και 

περιμένει  ανά πάσα στιγμή να . .  

 Θα ήθελα λοιπόν με αυτή μας την απόφαση να καλ ύψουμε ένα 

μικρό μέρος των εξόδων αυτών επειδή η οικογένεια αδυνατεί .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις υπάρχουν; Ο κ.  Χρυσανθίδης,  η κυρία Ασλανίδου, η κυρία 

Καλώτα, ο κύριος Αναστασιάδης.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ο κύριος Αναστασιάδης  Ηλίας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

…και ξέρουμε τι  ακριβώς συνέβη, όμως το πρωί ως μέλος της 

Οικονομικής Επιτροπής για το ίδιο θέμα ψηφίσαμε ένα ποσό για να 

βοηθήσουμε.  Το βλέπω έρχεται τώρα και εκ νέου στο Δημοτικό 

Συμβούλιο.  Θα μπορούσε να έρθει  εδώ συνολικά. Πρώτον.  Δ εύτερον,  

έχουμε . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για το ίδιο άτομο είπατε;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για το ίδιο άτομο. Δεύτερον,  πιστεύω να έχουμε την ίδια ευαισθησία 

και σε παρόμοιες περιπτώσεις . .Επίσης θέλω να ερωτήσω εάν για τον 

άνθρωπο που μιλάμε είναι δημότης Σερρών;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήσετε κυρία Αντιδήμαρχος.   

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Όσον αφορά αυτό που είπατε για το ίδιο άτομο κύριε …, είναι για το 

ίδιο άτομο. Όμως τι  είχε γίνει;  Πρόκειται για το έκτακτο διαφορετικό 

που είπα,  το οποίο είχε περάσει στην αρχή, όταν μας έγινε γνωστό το 

πρόβλημα  είχε περάσει κάπου στις  αρχές του Νοεμβρίου ένα μικρό 

ποσό, όμως επανέρχεται . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να λέτε και το ποσό.  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Γύρω στα 400 ευρώ, που είναι το . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το μάξιμουμ.  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Όμως είχε πέσει η αλλαγή του έτους με το ταμείο και το συγκεκριμένο 

μαζί με δυο άλλα έμεινε και συνέπεσε τώρα ακριβώς. .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το πήρε;  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Μαζί μάλλον,  συνέπεσε χρονικά. Αυτό 

απλώς. Όταν όμως είχε γίνει  το αίτημα αυτό για το έκτακτο,  δεν 

ξέραμε την κατάσταση αυτή, ξέραμε ότι  είναι άρρωστη, μετά όμως 
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προκειμένου να δώσουμε αυτό το σεβαστό ποσό ζητήσαμε . .από την 

Αναγέννηση, από τους γιατρούς όλα αυτά που έπρεπε να ζητήσουμε 

προκειμένου είμαστε σίγουροι ότι  θα βοηθήσουμε τον άνθρωπο αυτό.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν είναι δημότης  Σερρών;  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Αυτό δεν μπορώ να σας το πω, αυτό που ξέρω είναι ότι  είναι 

διαζευγμένη και μετά από αυτό το πρόβλημα εάν παραμείνει  εδώ στην 

. .  ή θα πάει με τα παιδιά της αυτό δεν μπορώ να σας το πω. Για την 

…εάν είναι  …, κύριε  Χρυσανθίδης εσείς  το ξέρετε πολύ καλά με το 

περιστατικό που έχουμε από το δικό σας το . .ότι  η ευαισθησία μας 

είναι δεδομένη.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Δεν αμφισβήτησε κανένας την ευαισθησία σας.   

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία Καλώτα, ο κύριος Αναστασιά δης Ηλίας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ καθορίζω ποιος θα μιλήσει.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συγνώμη, κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

. .έχετε τον λόγο εσείς .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

3 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 24 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016  

Κυρία αντιδήμαρχε να καταθέσω μια παρόμοια περίπτωση εμείς  είχαμε 

στο παρελθόν στο Σκούταρι και ο Επίτροπος δεν δέχθηκε.  Ο λόγος δεν 

μας είπε ακριβώς αλλά με το ίδιο …Έχετε αναζητήσει εναλλακτική 

πρόταση; Γιατί  όντως η κυρία χρήζει  βοηθείας και θα πρέπει να την 

βοηθήσουμε.  Εναλλακτική πρόταση αναζητήσατε σε περίπτωση που 

δεν κριθεί  από τον Επίτροπο; Άλλο τι  θέλουμε και άλλο τι  μερικές 

φορές ο σκληρός νόμος προβλέπει.   

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Συμφωνώ μαζί σας.  Εύλογος ο προβληματισμός σας,  δεν μπορώ εγώ να 

προδικάσω την απόφαση του Επιτρόπου.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Δεν  μπορώ να σας πω από τώρα εάν θα . .  ο Επίτροπος είναι δικό του 

θέμα. Εμείς θα κάνουμε την προσπάθεια…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Υπάρχει εναλλακτική πρόταση;  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην μιλάτε όλοι μαζί  σας παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε ήρθε το πρωί στην Οικονομική Επιτροπή. Το μάξιμουμ 

που μπορεί να κάνει  σε αυτές τις  περιπτώσεις η κυρία Αντιδήμαρχος 

το ξέρει  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ω μη γένοιτο εάν δεν εγκριθεί ,  τουλάχιστον έχουμε …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Αγιαννίδου;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το πρωί στην Οικονομική Επιτροπή …Στα χαρτιά που έχετε εσείς . .έχει  

από πίσω φορολογική δήλωση Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου. Η φορολογική 

δήλωση γίνεται στο Ρέθυμνο. Μήπως δεν είναι δημότης Σερρών και 

μήπως δεν θα μπορεί να πάρει τα χρήματα. Το ένα είναι αυτό.   

 Δεύτερον,  λέτε εδώ στην εισήγηση ότι  για τρεις  μήνες να 

νοσηλευτική στο Κέντρο Αποκατάστασης «Αναγέννηση» που τα έξοδα 

φτάνουν μέχρι 750 ευρώ. Νομίζω 2.000 εδώ για τα . .καλύπτουν 

παραπάνω τα έξοδα. Από εκεί  και πέρα . .δεν ξέρω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Αγιαννίδου μισό λεπτάκι.  Η κυρία Καλώτα. Μετά θα 

απαντήσετε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και ποια είναι τα κριτήρια για να . .είναι άρρωστος και έχει  καρκίνο ή 

έχει  μια σοβαρή αρρώστια,  έχει  ένα εισόδημα 8,  10.000 τον χρόνο. Και 

πολλοί άνθρωποι που έχουν αν αφερθεί σε μας τους λέμε ότι  δεν 

γίνεται.  Εάν γίνεται με 8.000 και με 10.000, εάν έχουν αυτή την 

σοβαρή αρρώστια να . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Καλώτα;  
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Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Νομίζω ότι  έχουμε αναφερθεί σε προηγούμενη για το θέμα αυτό,  ένα 

σκέλος είναι η ευαισθησία μας για το υς πάσχοντες συμπολίτες μας.  

Όμως βλέποντας το ιατρικό ιστορικό …θέλω να ρωτήσω την 

Αντιδήμαρχο, την κυρία Αγιαννίδου,  ποιος κρίνει  την έκθεση, μου 

είπατε ότι  η κοινωνική λειτουργός.  Με ποια κριτήρια κρίνει  αυτή την 

έκθεση γιατί  για μένα ως γιατρός δεν είν αι κριτήριο εάν κάποιος 

νοσηλεύεται στην ‘Αναγέννηση’ ή στο ‘Διαβαλκανικό’ ή στον ‘Άγιο 

Λουκά’.  Τα νοσήλια είναι υπέρογκα και δεν μπορούν,  σας πληροφορώ, 

πολίτες με μεγάλα εισοδήματα να μείνουν μέσα στο ‘Αναγέννησης’.  

Σήμερα είχα ένα περιστατικό που δεν μπ ορούσε.   

 Για μένα κριτήριο είναι να δώσουμε ένα βοήθημα σε αυτή την 

οικογένεια για να πάνε τα παιδιά της,  για να υποστηρίξουν το σπίτι  

της και τέλος πάντων, αυτές οι  εκθέσεις από ποιον κρίνονται;  Γιατί  

εγώ και ο οποιοσδήποτε δημοτικός σύμβουλος από εμάς θ α σας 

φέρουμε αύριο να καταθέσουμε στην Πρόνοια δέκα τέτοια,  

εικοσιπέντε,  τριάντα πέντε περιστατικά που είναι άρρωστα με σοβαρά 

προβλήματα.  

Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω αυτό και επειδή δεν μου επιτρέπεται 

και για το ιατρικό απόρρητο να μιλήσω τώρα για την πά θηση εδώ, . .θα 

ήθελα να γράψετε ότι  είναι άπορη και τα δίνουμε για να μπορέσει να 

στηρίξει  την οικογένειά της.  Όχι για τα νοσήλια για το ‘Αναγέννησης’.   

Καταρχήν,  εάν είναι νοσηλευόμενη σε νοσοκομείο παίρνει  

γνωμάτευση και παίρνει  για το ‘Αναγέννηση’ με νο σήλια που 

καλύπτονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..  Από ιδιωτική της πρωτοβουλία είναι 

στο ‘Αναγέννηση’ η γυναίκα και μπράβο της και να γίνει  καλά. Είναι 

από ιδιωτική της πολυτελή πρωτοβουλία,  γιατί  αυτή την στιγμή στο 
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‘Αναγέννηση’ αμφιβάλω εάν μπορούμε να πάμε εδώ μέσα . . ,  αχρείαστο 

να είναι βέβαια.    

Δηλαδή εν ολίγοις θα ήθελα να μας πείτε ποια είναι τα κριτήρια; 

Ποιος αποφασίζει;  . .της κοινωνική ιδιότητα της κοινωνικής λειτουργού 

και η δική σας.  Με τι  κριτήρια δηλαδή αποφασίζουν; Με φορολογική 

δήλωση; Είναι συμπολίτης μας; Είναι άπορος; Έχει οικογένεια; Ή 

απλά θέλω 70.000 ευρώ να πάω στην Γερμανία; Εάν είμαι άπορη ΟΚ 

το καταλαβαίνω και δεν  μπορώ να χειρουργηθώ εδώ να . .αλλά . .  γ ια 

να πάω εγώ στην Γερμανία για να χειρουργηθώ;  

Θέλω, σας παρακαλώ, να μας καταθέσετε τους όρους . .πάρα 

πολλοί άνθρωποι,  συμπολίτες μας…Τότε τι  κριτήρια θα 

χρησιμοποιήσετε όταν θα έχετε δέκα αιτήσεις ταυτόχρονα …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ συντάσσομαι απόλυτα με την κυρία Καλώτα. Μου έχουν τύχει  και 

εμένα τέτοιες περιπτώσεις που ήρ θαν στο γραφείο μου. . .Δηλαδή, εγώ 

γιατί  . .και δεν πήγα στον Άγιο Λουκά να πληρώσω 2.000;  Δηλαδή 

αυτά θα πρέπει να τα βλέπουμε.  Δηλαδή ζητάμε την πολυτέλεια ενώ 

δεν έχουμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να βοηθήσουμε,  όπως είπε η κυρία Καλώτα, αλλά ενώ δεν έχουμε 

πάμε Διαβαλκανικό,  πάμε Άγιο Λουκά και τα λοιπά, αυτά νομίζω ότι  

είναι,  δηλαδή ελαττώματα πολυτελείας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε μετά από αυτά που έχουν ειπωθεί ζητάω τον λόγο να 

πω δυο κουβέντες.  Ακούστηκαν παράξενα πράγματα εδ ώ μέσα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα απαντηθούν.  Θα απαντηθούν.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πριν απαντήσουν έχω μια ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.  Βεβαίως.  Στο μικρόφωνο κύριε . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κανείς άνθρωπος δεν ζητάει βοήθεια εάν δεν έχει  ανάγκη. Δεν ξέρω 

ακόμα κανέναν . .κανείς  δεν ξέρει .  Εδώ ο πλουσιότερος άνθρωπος του 

κόσμου που είχε ένα ποτάμι,  τον λεγόμενο Πακτωλό που του έδινε 

χρυσάφι συνέχεια έφτασε στο σημείο να παρακαλάει τον Σόλωνα να 

τον …Και είπε ο Σόλωνας ….  

 Της έτυχε κάτι  της γυναίκας…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να μιλήσουμε κύριε Δήμαρχε.  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να πω δυο λόγια για να βοηθήσω το Δημοτικό Συμβούλιο.  Εύλογα τα 

ερωτήματα που θέσατε,  πολύ σωστά. Όσον αφορά τα κριτήρια,  μην 

ξεχνάτε,  θα σας πω τι  συμβαίνει ,  μην ξεχνάτε ό ταν δώσαμε βοήθεια 

στο κοριτσάκι . .και στο παιδάκι που έμεινε παράλυτο μετά από 

αυτοκινητιστικό δυστύχημα και έμεινε παράλυτο,  είχαμε κριτήρια; Δεν 
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είχαμε κριτήρια.  Ξέραμε όλοι μας την κατάστασή τους.  Ξέραμε πολύ 

καλά.  

Εδώ τι  συμβαίνει  τώρα; Επειδή τυχαίν ει  να την ξέρω την 

περίπτωση, είναι γειτόνισσά μου. Στην ίδια οδό μάλιστα μένει  με 

εμένα. Η γυναίκα αυτά δεν γεννήθηκε στο Ρέθυμνο. γεννήθηκε στις  

Σέρρες.  Παντρεύτηκε στο Ρέθυμνο. Αρρώστησε,  την εγκατέλειψε ο 

άνδρας της με δυο παιδιά,  αυτή δεν έχει  κανένα εισόδημα, ούτε 

σύνταξη, τίποτα,  κανένα εισόδημα, μια μητέρα με μια σύνταξη, η 

οποία μητέρα της ήρθε μια μέρα στις  24:00΄ η ώρα τα μεσάνυκτα, μου 

κτύπησε την πόρτα και μου λέει  ότι  κάνε κάτι ,  βοήθησέ μας,  δεν 

αντέχω άλλο, τα χρήματα δεν φτάνουν,  δεν μπορούμ ε να 

ανταποκριθούμε σε αυτή την ιστορία.   

Αυτό που . .εάν είναι δημότισσα ή όχι .   Κατά πάσα πιθανότητα 

δεν είναι δημότισσα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Και εγώ δεν ξέρω.  Η κατάσταση έχει  έτσι,  η γυναίκα …η μάνα της,  

είναι χήρα η μάνα της . .πρέπει  να της έχουν σαλέψει λίγο τα λογικά 

της,   συγνώμη τώρα αυτά που τα λέμε εδώ, η κατάσταση είναι οικτρή. 

Και το έφερα το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο.  Δικαιολογημένα α 

ερωτήματα που θέτετε.  Εάν δεν τα πιστεύετε αυτά που λέω μπορείτε να 

κάνετε την έρευνα, να έρθετε,  είναι στην οδό Σαλαμίνος,  μπορώ να 

σας πω και τον αριθμό, μπορείτε να έρθετε και να το ερευνήσετε το 

θέμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Για τα κριτήρια.  Κυρία Καλώτα . .ποια ήταν τα κριτήρια όταν δώσαμε 

το βοήθημα στο παιδάκι του Ελαιώνα και το άλλο…; Ξέρετε ποια ήταν 

τα κριτήρια; Τα κριτήρια ξέρετε ποια ήταν; Τα κριτήρια ποια ήταν; 

Ξέραμε όλοι την κατάσταση αυτή. Και εγώ πήγα και η Αντιδήμαρχος 

στον Ελαιώνα και στην Θεσσαλονίκη και τους επισκέφτηκα, ήξερα 

ποια είναι η κατάστασή τους.  Εάν θέλετε μπορείτε να έρθετε για να 

διαπιστώσετε την κατάσταση. Τι να σας πω; Εάν δεν πιστεύετε αυτά 

που σας λέω ελάτε με τα δικά σας μάτια να το διαπιστώσετε.   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εσείς θέλετε χαρτιά απορροίας.  Εσείς θέλετε …  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Η εισήγηση είναι λάθος.  Βοηθάμε μια άπορη συμπολίτισσά μας που …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κυρία Καλώτα τι  θέλετε . .να έχει  χαρτί  απορίας;  Αυτό θέλατε;  Αυτό;  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Ρώτησα γενικότερα για τα κριτήρια ποιος  τα ελέγχει ,  γιατί  όπως είπε 

κάποιος από τους συναδέλφους …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το Δημοτικό Συμβούλιο.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  
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Με προκάλεσε η εισήγηση που μου έβαλε βοήθημα για νοσήλια . .και 

είπα ότι  ναι στην βοήθεια αλλά…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεύτερον,  δεν έχει  κανέναν δικό της η γυναίκα  αυτή. Την εγκατέλειψε 

ο άνδρας της.  Τα παιδιά της είναι στο Ρέθυμνο και ήρθε κοντά στην 

μητέρα της και το πιο κοντινό ίδρυμα γι’  αυτές τις  παθήσεις εδώ είναι 

στην Θεσσαλονίκη.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να μην το συζητήσουμε εδώ μέσα και με ανο ικτά μικρόφωνα. Πείτε 

ότι  είναι καλύτερα για την. . .και μετά το συζητάμε κατ’ ιδίαν εκτός.  

Συγνώμη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

…Δεν μου επιτρέπεται.  Παρακαλώ.  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Θέλω να πω κυρία Καλώτα μου κάνει  εντύπωση που …είναι δυνατόν ,  

μου λένε ότι  δεν σας άρεσε η εισήγηση, είναι δυνατόν να κάνουμε 

εισήγηση όπου να λέμε αυτό που λέτε …άπορη και να πάει αυτή η 

εισήγηση στις  . .αρχές,  τι  μου λέτε τώρα; . .  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Μην κάνετε διάλογο σας παρακαλώ πολύ.  Τοποθετηθείτε με την σειρά 

και χωρίς διάλογο.  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Όσον αφορά τώρα τα κριτήρια που λέτε και ξανά λέτε,  είμαστε στην 

διάθεσή σας.  Βοηθάμε μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις,  πολύ 

δύσκολες περιπτώσεις κάθε . .ω μη γένοιτο,  να μην τύχει ,  …Κανένα 

πρόβλημα δεν έχουμε,  Εξίσου για όλες τις  περιπτώσεις.   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Εάν έρθουν δέκα …  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Δεν μπορούμε,  τα χρήματα είναι συγκεκριμένα. Όσον αφορά την 

‘Αναγέννηση’ από ότι  ξέρω έχει  σύμβαση με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..  Εσείς 

έπρεπε να το ξέρετε καλύτερα. Σύμβαση με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,  

επομένως…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Η οικονομική της κατάσταση δεν είναι καθόλου καλή. Την εγκατέλειψε 

ο άνδρας της,  έχει  δυο παιδιά και η οικονομική της κατάσταση δεν 

είναι καθόλου καλή. Τα γράφει αυτά η εισήγηση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε θέλω για ένα λεπτό τον λόγο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τον ζήτησα εγώ πριν από εσάς.  Από τον κύριο Πρόεδρο ένα λεπτό τον 

ζήτησα εγώ για να βοηθήσω και να κλείσει  το θέμα.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό που θέλω να πω …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Βοηθάω το σώμα από την δική μου πλευρά και θέλω να σας πω ότι  

αυτό που κάνουμε σήμερα, που σήμερα . .ο κύριος Δήμαρχος ή η κυρία 

Αντιδήμαρχος και εσείς  με τον τρόπο σας είναι  ότι  ακουμπάμε το 202 

τον 3463/2006 και τι  εννοώ; Εννοώ ότι  έχουμε δικαίωμα, το μοναδικό 

δικαίωμα . .με απόφαση μας σε εξαιρετικές περιπτώσεις καθώς και για 

την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης επιτρέπεται να 

χορηγούμε στους οικονομικά αδύνατους κατοίκους χρηματικά 

βοηθήματα.  

 Αυτό είναι . .μόνο το 202 του 3463/2006 είναι που μας βοηθάει 

σήμερα στην εισήγηση του κ.  Δημάρχου και της κυρίας αντιδημάρχου, 

παρακαλώ να γραφτεί  στα πρακτικά …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτή είναι η . .από την εισήγηση και όχι  ότι  η εισήγηση είναι 

απαράδεκτη …  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Δεν είπα την λέξη απαράδεκτη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είπατε ότι  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να είναι δημότης εδώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Λέει κάτοικος.  Προσέξτε τι  σας διάβασα. Λέει ότι  κατοίκους.  Δεν λέει  

δημότες.  Λέει  οικονομικά αδύνατους κατοίκους.  Τώρα από εκεί  και 

πέρα ας το ερμηνεύσουν …  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Εγώ στην αρχή διευκρίνισα ότι  δεν ξέρω εάν είναι δημότης Σερρών 

αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι  η συγκεκριμένη γυναίκα παλεύει για την 

ζωή της.  Δεν ξέρω εάν βγει  νικητής εάν θα γυρίσει  στην Κρήτη ή θα 

έρθει  εδώ στις  Σέρρες.  Ξεκάθαρα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε μέσα σε αυτή την αίθουσα θα ήθελα σε τέτοια θέματα 

πολύ σοβαρά να μην … σε θέματα ευαισθησίας.  Αυτό …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τέτοιους υπαινιγμούς δεν θα τους δεχτούμε.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  όχι ,  σας παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Απαράδεκτη η κριτική σας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε τώρα όμως …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Απλούστατα λείπει  αυτό το οποίο είπε ο κ.  Γαλάνης.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Οι εισηγήσεις σας είναι ελλιπέστατε ς,  για να μην πω πιο βαριά 

κουβέντα σε αυτό το θέμα. Δεν το ξέρετε καλά, δεν ξέρω ποιους 

συμβουλευτήκατε,  συμβουλευτείτε και κάποιους ανθρώπους που 

ξέρουν κάποια πράγματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σας παρακαλώ τώρα. Θα σου πω κάτι Πρ όεδρε …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν θέλει  κάποιος να δευτερολογήσει στο θέμα, ειδάλλως να μπει σε 

ψηφοφορία.   Κύριε . .ναι ,  ναι ,  ναι .  Κυρία Καλώτα; Ναι.  Ναι ο κύριος 

Ηλίας Αναστασιάδης,  ναι ο κύριος Καρύδας,  ναι ο κύριος Αντώνης,  

ναι ο κ.  Γιαννακίδης,  η κυρία Γεωργούλα, ο κ.  Φωτιάδης,  ο κύριε 

Χρυσανθίδης.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εμείς είπαμε ναι με την προϋπόθεση που είπε ο κ.  Χρυσανθίδης,  

πρέπει να είναι δημότης.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το λέει  ο νόμος.  Ότι λέει  ο νόμος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  
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(  αρ.  απόφασης 72/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο δέκατο τρίτο θέμα.  

 

Θέμα 13 ο  :  

Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Φαρμακευτικού Συλλόγου 

Σερρών.  

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κ.  Αγιαννίδου Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ θέλω να επισημάνω μια διόρθωση. Όχι οικονομική ενίσχυση στον 

Φαρμακευτικό Σύλλογο, όπως μας ήρθε η εισήγηση αλλά σας έστειλα 

την διορθωμένη…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Την πήραμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Την πήρατε.  Οικονομικού ενίσχυση του Κοινωνικού Φαρμακείου,  του 

Φαρμακευτικού Συλλόγου. Εντάξει;  Θέλετε να πείτε δυο λόγια;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δόθηκαν δηλαδή χρήματα στο Κοινωνικό Φαρμακείο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Στο Κοινωνικό Φαρμακείο και όχι  στον Φαρμακευτικό Σύλλογο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι νομικό πρόσωπο το Κοινωνικό Φαρμακείο;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πολύ δεν θα  λέτε εάν είναι η πρώτη ή η δεύτερη. 

Διορθώθηκε,  διότι  εάν ψηφίζατε την πρώτη, όπως ήρθε,  δεν γίνεται,  

δεν μπορεί το Δημοτικό Συμβούλιο να επιχορηγήσει Φαρμακευτικό 

Σύλλογο, δεν έχει  το δικαίωμα και για να χρηματοδοτήσει θα πρέπει να  

μας κατεβάσει έναν τόμο από τα καταστατικά του,  από το Α, το Β, το 

Γ,  το Δ και το Ω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πάει στο Κοινωνικό Φαρμακείο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μπορούμε να το χρηματοδοτήσουμε το Κοινωνικό Φαρμακείο;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.  Βεβαίως σας λέω ότι  μπορούμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τα λειτουργικά του έξοδα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λειτουργικά έξοδα είναι.  Φάρμακα, από εδώ, από εκεί  χίλια δυο 

πράγματα. Δεν. . .όταν τα φαρμακεία όλα τα φάρμακα τα οποία 

χρειάζονται οι  συμπολίτες μας.  Κάποιοι  αγοράζουν .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν απορρίπτεται.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να μας εξηγήσει κάποιος,  τι  δομή έχει;  Είναι νομικό πρόσωπο 

ιδιωτικού δικαίου;  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Με το 202 άρθρο . .προβλέπεται . .η χρηματοδότηση, η υποβοήθ ηση 

…προς νομικά πρόσωπα και Συλλόγους.  Το Κοινωνικό Φαρμακείο ή ο 

Σύλλογος είναι,  σύλλογος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλο ο Σύλλογος και άλλο το Κοινωνικό Φαρμακείο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι επωνυμία έχει  ο Σύλλογος;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι αστική εταιρεία,  δεν είναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δομή του Δήμου.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου είναι ή αστικό…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Φαρμακευτικός Σύλλογος και Δήμων.  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άρα θα υπάρχει …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν μπορεί να δοθεί  στον Φαρμακευτικό Σύλλογο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το 202  άρθρο του Κώδικα …Έχει μια γκάμα από Συλλόγους.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το Κοινωνικό Φαρμακείο,  ήταν η ερώτηση, τι  υπόσταση έχει;  Μπορεί 

να δεχθεί  χρηματοδότηση;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ λέω όχι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το Κοινωνικό Φαρμακείο μπορεί να δεχθεί  χρηματοδότηση από τον 

Δήμο;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μόνο εάν είναι με μορφή Συλλόγου…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν είναι.  Γι’  αυτό λέω ότι  το θέμα…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Νομίζω ότι  ο κ.  Δήμαρχος είχε δίκαιο . .Ο μόνος τρόπος με το 202, 

κύριε Πρόεδρε με συγχωρείτε,  κύριε αντιδήμαρχε,  είναι με την 

επιχορήγηση νομικού προσώπου. Άρα πάλι μιλάμε για τον 

Φαρμακευτικό Σύλλογο. Το ότι  υπάρχει  τρομερή δυσκολία για να 

εγκριθεί  αυτό,  κύριε Πρόεδρε,  έχετε απόλυτο δίκαιο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι σχεδόν αδύνατον.  Δεν θα εγκριθεί .   Εγώ το λέω από τώρα. Εγώ 

θα ζητήσω μαζί σας …  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντώνη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Οι υπάλληλοι που είναι εκεί  μέσα και βοηθάνε τους πολίτες μας που 

φτωχοί είναι υπάλληλοι του Δήμου ή …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άρα από πού θα πληρωθούν αυτοί οι  άνθρωποι εάν δεν κάνουμε την 

επιχορήγηση;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν δεν κάνουμε την επιχορήγηση αδυνατεί  ο Φαρμακευτικός 

Σύλλογος να τους πληρώσει.  Αυτό είναι το ζητούμενο και πρέπει εμείς  

να κάνουμε την επιχορήγηση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η οικονομική ενίσχυση να δοθεί  στον Φαρμακευτικό Σύλλογο για το 

Κοινωνικό Φαρμακείο.  Για τις  λειτουργικές ανάγκες του Κοινωνικού 

Φαρμακείου.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μόνο έτσι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια δομή που στέφτηκε με την συνεργασία Δήμου και Φαρμακευτικού 

Συλλόγου. Ότι στεγάζεται σε δικό τους κτήριο,  έχουν υπάλληλο αλλά 

. .δεν μπορούν να…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στις  λειτουργικές δαπάνες και σε 

κάποια φάρμακα. Άρα ψηφίζουμε δια μέσου του Φαρμακευτικού 

Συλλόγου …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε να το γράψουμε και στα πρακτικά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Οικονομική ενίσχυση στον Φαρμακευτικό Σύλλογο για τις  λειτουργικές 

ανάγκες του Κοινωνικού Φαρμακείου το οποίο λειτουργεί  με 

συνεργασία του Δήμου και του Φαρμακευτικού Συλλόγου σε κτήριο 

του Φαρμακευτικού Συλλόγου και πρέπει να…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτή είναι η αλήθεια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για να μπορεί να περάσει.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το πνεύμα είναι αυτό.  Θα πάμε στον Επίτροπο στην Αποκεντρωμένη 

να του εξηγήσουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ψηφίζουμε έτσι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε θέλω τον λόγο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κύριε …  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ διατύπωσα μια επιφύλαξη και δυστυχώς μετά από μια ταλαιπωρία 

επιβεβαιώθηκε.  Στην πρώτη εισήγηση δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα.  

Εάν πάρετε την πρώτη εισήγηση που μας δώσατε και την κάνατε . .ορθή 

επανάληψη, πετάξτε την ορθή επανάληψη στην δεύτερη παράγ ραφο 

τεκμηριώνεται και ο λόγος του γιατί .  Δεν χρειάζεται τίποτα.  Την 

πρώτη εισήγηση λοιπόν ψηφίζουμε και παίρνει  τα χρήματα.  

 Λέτε λοιπόν ότι  ο Δήμος Σερρών . .και τα λοιπά..το Κοινωνικό 

Φαρμακείο.  Λέτε ότι  είναι κοινή δράση, συνεπώς . .Άρα πετάξτε την 

ορθή επανάληψη…εισήγηση, η οποία έχει  καλώς.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στην πρώτη εισήγηση και όχι  στην ορθή επανάληψη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να συμπληρωθεί,  κύριε Πρόεδρε.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  

(  αρ.  απόφασης 73/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο δέκατο τέταρτο θέμα.  

 

Θέμα 14 ο  :  

Έγκριση διοικητικής αποβολής της κ.  Δαλαβέρα Συρματένιας για  

κατάληψη δημοτικής έκτασης στο τμήμα του 4316 αγροτεμαχίου  

του αγροκτήματος Σερρών στο αμαξοστάσιο του Δήμου Σερρών.  
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Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής αντί  του αντιδημάρχου κ.  Μυστακίδη που απουσιάζει  ο κ.  

Γκότσης σαν εισηγητής.  Υπάρχουν ερωτήσεις;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ένα λεπτό,  μπορώ κύριε Πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Γκότση επειδή…  και η τηλεόρα ση.. . .εδώ λέτε …  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν το ξέρω καλά το θέμα…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Απλώς δεν μπορούμε να γελάμε …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είπα κάτι  στο οποίο νομίζω θα συμφωνήσουμε όλοι.  Λέτε εδώ ότι  . .84 

τετραγωνικά μέτρα σπίτι ;  Είναι δηλαδή κατασ κευή …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε επέτρεψέ μου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ναι  κύριε Αναστασιάδη Αντώνη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

. .διατηρούσαμε τεχνικό γραφεία μαζί με τον αδελφό μου.. .πολιτικός 

μηχανικός και ο κ.  Δαλαβέρας,  ο πατέρας,  επε ιδή στην ζωή του ήταν,  

τέλος πάντων, μια άσχημη ζωή έχει  κάνει ,  ήρθε και με βρήκε στο 

γραφείο και μου λέει  ότι  . .βοηθήστε με να κάνω την οικογένειά μου. 

Πράγματι εγώ προσωπικά πήγα στην Νομαρχία,  στην Πολεοδομία,  

εξήγησα για ποιους λόγους που δεν μπορώ να τους εξηγήσω εδώ και 

είπαμε να του δώσουμε τότε εκεί  τα ποσοστά του,  που δεν ήταν τότε το 

΄69,  δεν είχε τότε τίποτα εκεί ,  κύριε Πρόεδρε και έκανε ο άνθρωπος 

ένα καφενείο για να μπορέσει πλέον να κάνει  την υπόλοιπη ζωή του 

ήσυχα και καλά και πράγματι με το μαγαζί αυτό ο άνθρωπος έκανε και 

άλλα παιδιά και ησύχασε.   

 Αργότερα το αμαξοστάσιο πήρε άλλη μορφή. Κάνατε 

περιφράξεις,  κάνατε αυτά. Αυτό . .έγινε το ΄69.  Με δικά του λεφτά. Το 

έκτισε ο άνθρωπος και έκανε ένα καφενείο και πήγαμε εκεί  και πίναμε 

ένα ουζάκι,  ένα ποτό και τα λοιπά. Και το άφησε στο παιδί  του.  Αυτή 

είναι η αλήθεια.   

 Η άδεια δόθηκε από την Νομαρχία Σερρών. Υπάρχει οικοδομική 

άδεια κανονικότατη. Άρα δεν. .να το δούμε έτσι κύριε Αντιδήμαρχε.  

Υπάρχει άδεια από την Πολεοδομία σας λέω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η Πολεοδομία το βλέπει,  δεν το βλέπει η τεχνική υπηρεσία.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Υπάρχει άδεια . .της γυναίκας του.    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ο άνθρωπος αυτός το έκτισε με δικά του χρήματα, με δικό του κόπο το 

έκτισε,  το έκανε  ένα μαγαζάκι και πηγαίναμε και πίναμε ούζα και . .  

Χωρίς να έχει  κανένα πρόβλημα ούτε αυτός ούτε η οικογένειά του.  

Αυτή είναι η αλήθεια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τώρα κατοικείται;   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ήταν ένα μαγαζί.  Καφενείο έγινε.  Πηγαίναμε εκεί  και πίναμε ένα 

ουζάκι ή έναν καφέ.  Δηλαδή δεν έκανε κάτι  παράνομο. Όχι δεν υπήρχε 

το αμαξοστάσιο,  δεν ήταν έτσι.  Εδώ έχουν καταπατήσει εκτάσεις και 

εκτάσεις,  κύριε Πρόεδρε και  εκεί  είναι 80 μέτρα τετραγωνικά; 

Σκεφτείτε το παρακαλώ. Εγώ την αλήθεια λέω και μόνο την αλήθεια 

λέω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντώνη η παραπάνω δημοτική έκταση περιήλθε στην κυριότητα 

του Δήμου μας με την 31 του 256 10 -7-57. Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ με 

απόφαση του Νομάρχη Σερρών.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ναι,  εντάξει ,  δεν είπα εγώ το αντίθετο,  όμως κοιτάξτε να δείτε,  όταν 

πέθανε αυτός ο άνθρωπος το ΄78,  ΄79,  δεν υπήρχε τίποτα εκεί  άλλο. 

Υπήρχε μόνο, δεν υπήρχαν ούτε . .ούτε τίποτα.  Σιγά –σιγά μετά 

κτίστηκαν όλα και με το καφενείο εκεί  που ήταν όλο το προσωπικό του 

Δήμου, οργανώθηκε,  να βγάλει πέντε δεκάρες και να ζει .  Με τα λεφτά 

των εργατών του Δήμου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε Αντώνη Αναστασιάδη. Επίσης να πω, να διαβάσω και το εξής:  

Από το Τμήμα Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου δόθηκε 

στην κυρία Δαλαβέρα . .  πέντε ημερών προκειμένου να αφήσει την 

παραπάνω δημοτική έκταση ελεύθερη και το οποίο κατόπιν νέας 

αυτοψίας δεν πραγματοποιήθηκε.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τριάντα χρόνια και σαράντα χρόνια είναι εύκολο πράγμα να πεις  ότι  

σήκω και φύγε από εδώ μέσα. Εδώ καταπατιούνται εκτάσεις,  κύριε 

Πρόεδρε και κανείς  δεν μιλάει.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη μια και εσείς  είστε Αντιδήμαρχος ξέρετε πολύ 

καλά ότι  όταν πρόκειται για διοικητική αποβολή και το Δημοτικό 

Συμβούλιο και η τεχνική υπηρεσία δεν υλοποιήσει αυτό πάει στον 

Εισαγγελέα. Άρα λοιπόν …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό.   Δεν είναι δυνατόν …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τουλάχιστον να δοθεί  μια σχετική αποζημίωση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν προβλέπεται γιατί  όχι;  Αλλά πολύ καλά ξέρετε δεν θα πηγαίνουμε 

κάθε φορά στον Εισαγγελέα για παράβαση καθήκοντο ς.  Εδώ είναι,  το 

ξέρω πως υποστηρίζετε το δίκαιο των πολιτών αλλά όταν έρχεται 

διοικητική αποβολή με όλα τα έγγραφα και τα λοιπά από την 

Πολεοδομία,  η τεχνική υπηρεσία,  το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να 

αποφασίσει και η τεχνική υπηρεσία πρέπει να υλοποιήσει.   
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Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε αντιΔήμαρχε να μην ξεχνάτε ότι  έχετε το μαχαίρι  και το πεπόνι 

και κόβετε όπου γουστάρετε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και στον κύριο . .θα δώσω τον λόγο για δυο λεπτά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι ένα κτίσμα το οποίο εί ναι κτισμένο μέσα σε δημοτική έκταση, 

όταν κτίστηκε κακώς κτίστηκε  μέσα σε δημοτική έκταση. Κλήθηκε ο 

ιδιοκτήτης,  ο κληρονόμος,  ο ιδιοκτήτης του συγκεκριμένου κτίσματος 

να μας φέρει τα δικαιολογητικά και τα παραστατικά που έχει .  Δεν έχει  

τίποτα απολύτως.  Είναι δίπλα στο αμαξοστάσιο,  ακριβώς στην είσοδο 

του αμαξοστασίου.  Αυτός ο χώρος χρειάζεται για να χρησιμοποιηθεί  

συγκεκριμένα από το αμαξοστάσιο του Δήμου. Ενημερώθηκε να 

απομακρυνθεί από τον χώρο. Συμφώνησε και μας είπε μάλιστα στο 

τέλος ότι  εγώ …  

Κος Α.  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντώνη αφού συμφώνησε τι  να συζητάμε;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Να πάρει την αποζημίωση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποια αποζημίωση;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρέπει να αποβληθεί και θα πληρώσουμε και αποζημίωση;  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αποβολή …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε ένα λεπτό.  Σε δημοτική έκταση δεν έχει  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Του ήρθε διοικητική αποβολή και . .  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ότι εισήγηση έρχεται την φέρνω εδώ και την ψηφίζουμε.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

. .έχουμε την δύναμη των ισχυρών …Άρα αλλού εφαρμόζετε τον νόμο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι κύριε Αντώνη. Παντού εφαρμόζεται ο νόμος.  Το θέμα αυτό 

ολοκληρώθηκε και μπαίνει  σε ψηφοφορία για την διοικητική αποβολή. 

Ναι.  Ως έχει  η εισήγηση. Ναι.  Ναι.  Κυρία Καλώτα; Ναι.  Ναι ο  κ. 

Ηλίας Αναστασιάδης.  Ναι.  Κύριε Αντώνη;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι,  κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι.  Ναι ο κ.  Γιαννακίδης.  Ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι,  εφόσον συμφωνεί και ο ίδιος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι.  Ναι.  Ωραία,  καταγράφεται αυτό το οποίο είπε ο κ.  Φωτιάδης.  

Συναινεί  και η κυρία…  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
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(  αρ.  απόφασης 74/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο δέκατο πέμπτο θέμα της ημερήσιας διάταξης.   

 

Θέμα 15 ο  :  

Έγκριση παράτασης σύμβασης με τον εξωτερικό δικηγόρο  

για την εκπροσώπηση του Δήμου στην Εισαγγελία 

Πλημμελειοδικών  

Σερρών και προς το ΥΠΕΚΑ (για υπόθεση του ΧΥΤΑ)  

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

Δημ. Σύμβουλος κ.  Χράπας Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  αρ.  απόφασης 75/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δέκατο έκτο.  

 

Θέμα 16ο  :  

Έγκριση δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση των εγκαταστάσεων  

 του ακινήτου «Θερινού Δημοτικού Αμφιθεάτρου» του  

Δήμου Σερρών στην Κ.Ε.ΔΗ.Σ..  
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Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  αρ.  απόφασης 76/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο έβδομο.  

 

Θέμα 17 ο  :  

Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας:  

Α) Στους κ.κ.  Ζαφείρη Κανακάρη, Κασμερίδου Ελισάβετ,   

Συμεωνίδη Παύλο και Μάρθα, στην περιοχή «40 Μάρτυρες –

Σφαγεία».  

Β) στον κ.  Μάνο Γεώργιο στην περιοχή Ιμαρέτ –Άνω Καμενίκα.  

Γ) στους κ.κ.  Καλλία (Γεωργιάδου) Σοφία, Γεωργιάδη Στυλιανό  

 κλπ στηνπεριοχή «40 Μάρτυρες –Σφαγεία».  

Δ) στις κ.κ.  Κολακέ Άννα και Ελευθερία στην περιοχή «Σιγής –

Κηφισιά»  

Ε) στην Μινδίρη Ελευθερία στην περιοχή «Σιγής –Κηφισιά»  

Στ) στην Κοντονικόλα Θεοδώρα στην περιοχή «40 Μάρτυρες –

Σφαγεία»  

και  

Ζ) στην κ.  Παραλίκα Ελένη στην περιοχή «Εργατικές κατοικίες».  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι,  όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος . .ερώτηση ή τοποθέτηση;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Παρότι στην Οικονομική Επιτροπή ψηφίσαμε σύμφωνα με την 

γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου όλα τα θέματα που έχουν έρθει  

εδώ, τώρα όμως φαίνεται . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Βλέπω ότι  η υπηρεσία εμμένει  στην άποψή της ότι  πρέπει να  

πληρωθούν με την απόφαση του 2015. Άρα λοιπόν,  εγώ θα ψηφίσω 

σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας ότι  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν είναι από εκείνες τις  περιπτώσεις…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι η ίδια περίπτωση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ποια από όλες;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Λέει εδώ ότι  . .του 2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτές οι  περιπτώσεις δεν είχαν αποζημίωση παλαιά,  όπως ήταν μια,  

δυο περιπτώσεις που έχουμε δει  μαζί .  Ήταν μια πρώτη τιμή δηλαδή και 

τώρα αλλάζουν οι  τιμές;  Είσαι σίγουρος;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν ξέρω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι εννοείτε ότι  …  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Κοιτάξτε,  να σας πω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Οι τιμές αυξήθηκαν;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Μειώθηκαν αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημα και θα σας πω γιατί .  

Υπάρχει…απέναντι  στον Δήμο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το λέει  μέσα. Με την παρούσα . .2015 έγγραφο η νομική υπηρεσία 

απάντησε ότι  θα πρέπει να . .δεδομένου ότι  είχε προ -εγκριθεί  η τιμή 

της . .Επιτροπής σε προγενέστερο χρόνο και ο κύριος …και έρχεται η 

υπηρεσία και λέει  ότι  εμείς  εμμένουμε στην απόφαση πριν του ΄15.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Υπάρχει απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  που συνοδεύει το θέμα;  
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Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Εδώ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σήμερα.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Βεβαίως.  Η υπ’ αριθμόν 565…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Των 230 ευρώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Ότι εμμένει  η υπηρεσία στην άποψή της…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συγνώμη, εάν μου επιτρέπετε.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Η περίπτωση του 2015 που πήραμε απόφαση τότε έχει  χαμηλότερες 

τιμές.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Παλαιότερα. Παλαιότερα ήταν αυξημένες.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άρα εμείς αποζημιώνουμε με βάση την καινούργια τιμή.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Βλέπω μια απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,  πρώτον λέω ότι  δεν 

είμαι εισηγητής του θέματος,  το λέω αυτό γιατί  δεν το είχα δει ,  δεν 

είχα δει  εγώ τα έγγραφα…Λέει εδώ σε μια απόφαση της Οικονομικής 
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Επιτροπής με βάση την γνωμοδότηση . .’Αποδέχθηκε την τιμή που είχε 

συμφωνήσει ο Δήμος με τον πολίτη την περσινή,  γιατί  δεν πρόλαβε. .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Που ήταν αυξημένη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Που ήταν αυξημένο το ποσό της αποζημίωσ ης και δεν πρόλαβε ο 

Δήμος να την αποπληρώσει και δεν δέχεται να τον αποζημιώσει με την 

χαμηλότερη, όπως λέει ,  ο συνάδελφος που την ψήφισε στο σύνολό της 

και η κυρία . .με τον κύριο. .στην αρχή της χρονιάς του ΄15,  γιατί  το 

αποφάσισε αυτό η Οικονομική Επιτρο πή; Γιατί  λέει  ο κύριος 

. .συμφώνησε γιατί  με τον Δήμο αρχικά, άσχετα εάν δεν μπορούσε να 

την ικανοποιήσει και να την πληρώσει,  δεν μπορεί ξαφνικά να βρεθεί  

μετά από λίγο καιρό να . .μικρότερη τιμή. Συμφώνησε δηλαδή ο Δήμος 

μαζί του αρχικά μια τιμή,  τα βρήκα νε και μετά από λίγο καιρό επειδή 

ο κ.  Μυστακίδης έφερε μια γενική απόφαση. Αρχικά ο Δήμος 

συμφωνούσε εξατομικευμένα, κύριε Πρόεδρε.  Έλεγε για τον κύριο …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κατανοητό αυτό.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συμφωνούμε αυτή την τιμή.  Μετά όμως είπε ο κύριος Μυστακίδης με  

την κυρία  . .και εισηγήθηκαν τιμές γενικά για τις  περιοχές.  Για κάθε 

περιοχή ειδικά αλλά όχι  εξατομικευμένα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Υπάρχει . .από μέρος του Δήμου για αυτά τα …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

3 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 24 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016  

Με εντολή του υπουργείου έγινε …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ :  

. .συνάδελφε και κύριε Πρόεδρε αγαπητέ,  ότι . . .λέω ότι  είπε.  Είπε ότι  

όταν ο διοικούμενος συνεννοείται με τον Δήμο, γιατί   ο διοικούμενος 

συνεργάστηκε με τον Δήμο, παραιτήθηκε,  για παράδειγμα, των 

δικαστικών διεκδικήσεων και συμφώνησε μια τιμή με την υπηρε σία ο 

Δήμος λόγω του τέλους της χρονιάς.   Δεν μπόρεσε να τον αποζημίωση 

με αυτή την τιμή και ήρθε στις  αρχές της επόμενης,  αρχές του ΄15,  για 

παράδειγμα και είπε αυτές τις  τιμές θα περάσω, όπως λέτε,  την 

υπουργική απόφαση, ορίζω αυτές τις  τιμές για την κάθ ε περιοχή.  

 Λέει ο νομικός σύμβουλος ότι  σωστό και πρέπον είναι νομικά και 

ορθό να ακολουθήσουμε την τιμή που συμφώνησε την πρώτη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να μην λέμε ονόματα εδώ …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να κάνουμε ένα ερώτημα, κύριε Γαλάνη;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ερώτημα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα έπρεπε να μας βοηθήσεις,  κύριε Γαλάνη, όσο μπορείς.  Υπάρχει 

. .του Δήμου, έτσι ώστε να κατοχυρώσουμε και τους δημοτικούς 

συμβούλους ή . .η οποία έγινε προφορικά ή δώσαμε τα χέρια ο Δήμος 

με τον ιδιώτη; Και αυτό κατά  πόσο μπορεί ο οποιοσδήποτε να το 

επικαλεστεί  ανά πάση στιγμή και ώρα; Αντιλαμβάνεστε τι  εννοώ. Ότι 
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εάν δεν υπάρχει δέσμευση δεν μπορούμε εμείς  να κινηθούμε έξω από 

τον νόμο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ξαναλέω. Η υπηρεσία που . . .συμφώνησαν με τον Α πολίτη μια τιμή το 

΄14.  Δεν μπόρεσε να υλοποιηθεί  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

…γιατί δεν το λέτε;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συμφώνησαν εγγράφως …Δεν μπόρεσε ο Δήμος να υλοποιήσει αυτή 

την συμφωνία.  Δεν την υλοποίησε.  Υπάρχει εγγράφως. Ήρθε το ΄15 

λόγω αυτό που λέει  ο κύριος . .πολύ σωστά και είπε το κράτος ότι  θα 

ορίσει  τιμές,  όχι  εξατομικευμένα για την κάθε περίπτωση, για όλες τις  

περιοχές.  Και βρεθήκαμε εμείς  στην Οικονομική Επιτροπή στο εξής 

δίλημμα. Σας το λέω τώρα, ο κύριος Δήμαρχος είναι ο πρώτος που 

δέχεται τα παράπονα από τους πολίτες και μετά εμείς  και βρεθούμε 

μπροστά σε αυτά τα παράπονα που ξέρετε.  Έρχεται μετά το δίλημμα 

στην Οικονομική Επιτροπή με τι  να τους αποζημιώσουμε; Με την 

πρώτη τιμή που συμφώνησαν με τον Δήμο ή με αυτές τις  γενικές  τιμές 

που όρισε το Δημοτικό Συμβούλιο με την ψήφιση της κυρίας 

. .Βρεθήκαμε μπροστά σε αυτό το δίλημμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κατόπιν εντολής του υπουργείου.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κατόπιν εντολής του υπουργείου.  Λέει  ο . .ότι  πρέπει να τον πληρώσετε 

με βάση την πρώτη συμφωνία που έκανε.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

3 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 24 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το ξεκαθαρίζει  και λέει .  . .Με την 50/2015 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου καθορίστηκε στα 142 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.  

Άποψη της υπηρεσίας μας είναι ότι  ισχύει  η 50/ 2015 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άρα τι  πρέπει να ψηφίσουμε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Δήμαρχε συγνώμη, παρακάτω λέει  η υπηρεσία ότι  παρά ταύτα, η 

ίδια δεν συμφωνεί με τον κ.  Αλεξόπουλο ουσιαστικά, λέει  παρακάτω 

ότι  παρά ταύτα σε εκτέλεση της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

δόθηκαν…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι.  Να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο τ ην έγκριση ή μη 

καταβολής δαπάνης …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μα είναι ξεκάθαρο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άρα τι  να κάνουμε εμείς;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αφού κατέβασε τις  αντικειμενικές αξίες ο νόμος.  Εμείς τι  θα πάμε με 

τον παλαιό;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δηλαδή εάν υπήρχε μια απόφαση …  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να πάει στο δικαστήριο να πληρωθεί…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Που εμείς εφαρμόζουμε τον νόμο ας πάει στα δικαστήρια εάν δεν 

συμφωνεί.  Τι θα κάνουμε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα έρθει κατά τα τέλη Μαρτίου θέμα και για το ακίνητο της 

Εκκλησίας που είναι το Κεντρικό Πάρκο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ακυρώθηκε αυτό;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν ακυρώθηκε.  Απλώς πρέπει να πάρουμε μια απόφαση …  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε εγώ θέλω να τοποθετηθώ, να έχω τον λόγο. .στην  

Οικονομική Επιτροπή η άποψή μου.. .ήταν διαφορετ ική,  

διαφοροποιούμε  τώρα στο Δημοτικό Συμβούλιο μετά την επιμονή της 

υπηρεσίας και των υπηρεσιακών παραγόντων να έχουν την άποψη ότι  

πρέπει να αποζημιώσουμε σύμφωνα με την απόφαση 50/2015. Και 

επειδή δεν έχει  περάσει καμία απόφαση.. .ποια είναι η σωστή 

. .γνωμοδότηση του δημοτικού συμβούλου ή η απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου,  εγώ κατέληξα μετά από συζήτηση και έρευνα ότι  πρέπει 

να ψηφίσω σύμφωνα με την άποψη της υπηρεσίας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η Οικονομική Επιτροπή είχε διαφορετ ική …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ήταν προγενέστερη Βασίλη μου του νόμου. Το ΄15 ήταν η απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής.  Ήταν πριν από τον νόμο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μετά από τον νόμο, κύριε Πρόεδρε.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η εισήγηση της υπηρεσίας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

. .συγνώμη που σας το λέω ότι  η υπηρεσία . .εάν θα δεχθούμε ή όχι  την 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.   Τα ποσά . .τα μισά εδώ 

…φοβάμαι μήπως είναι αυτά της Οικονομικής Επιτροπής.  Εάν 

αποφασίσουμε εδώ ομόφωνα δεν έχω κανένα πρόβλημα με βάση την 

50/2015 μήπως δεν  είναι αυτά τα ποσά και είναι κάποια άλλα. Αυτό 

ήθελα να παρατηρήσω να μην βγει  λάθος το αποφαντικό.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η 50/2015, αυτή ψηφίζουμε με τα αναλογούμενα ποσά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Κύριε Γαλάνη σε σένα απευθύνομαι προσωπικά, …να αυξηθούν οι  

αντικειμενικές αξίες …των οικοπέδων …Όχι να αυξηθούν,  να 

μειωθούν πρέπει,  διότι  η εμπορική αξία δεν έχει  καμία αξία …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι το δέκα οκτώ.  

 

Α) Στους κ.κ.  Ζαφείρη Κανακάρη, Κασ μερίδου Ελισάβετ,   

Συμεωνίδη Παύλο και Μάρθα, στην περιοχή  

«40 Μάρτυρες –Σφαγεία».  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  αρ.  απόφασης 77/2016)  

…………………  

 

Β) στον κ.  Μάνο Γεώργιο στην περιοχή Ιμαρέτ –Άνω Καμενίκα.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  αρ.  απόφασης 78/2016)  

…………………  

 

Γ) στους κ.κ.  Κάλλια (Γεωργιάδου) Σοφία, Γεωργιάδη Στυλιανό  

 κλπ στην περιοχή «40 Μάρτυρες –Σφαγεία».  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
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(  αρ.  απόφασης 79/2016)  

…………………  

 

Δ) στις κ.κ.  Κολακέ Άννα και Ελευθερία στην περιοχή  

«Σιγής –Κηφισιά»  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  αρ.  απόφασης 80/2016)  

…………………  

 

Ε) στην Μινδίρη Ελευθερία στην περιοχή «Σιγής –Κηφισιά»  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  αρ.  απόφασης 81/2016)  

…………………  

 

Στ) στην Κοντονικόλα Θεοδώρα στην περιοχή  

«40 Μάρτυρες –Σφαγεία»  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  αρ.  απόφασης 82/2016)  

…………………  

 

Ζ) στην κ.  Παραλίκα Ελένη στην περιοχή «Εργατικές κατοικίες».  
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Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  αρ.  απόφασης 83/2016)  

…………………  

 

Θέμα 18 ο  :  

Έγκριση καταγγελίας της μίσθωσης του υπ’ αριθμόν 18 

καταστήματος  

του Δημοτικού Μεγάρου και επαναδημοπράτησή του ή μη.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε Δήμαρχε,  κύριε Πρόεδρε,  κύριοι  συνάδελφοι προτείνω 

…φαίνονται οι  όροι της καταγγελίας και . .το γεγονός,  προτείνω την μη 

επαναδημοπράτηση με την αιτιολόγηση ότι  υπάρχει  τρομερή  ανάγκη 

των υπηρεσιών του Δήμου μας για να καλυφθούν οι  ανάγκες αυτές των 

υπαλλήλων και να μπορούν να . .οι  υπηρεσίες του Δήμου . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 Είναι λόγω του περασμένου της ώρας.  Και επίσης όπως λέει  η 

εισήγηση, να ληφθεί απόφαση, ‘έγκριση καταγγελίας’,  σωστά το λέει ,  

περί μη επαναδημοπράτησης και επιπλέον…όπως αναφέρεται στον 

Δημοτικό Κατάλογο και στο τι  ακριβώς πρέπει να γίνει  . .  

Ευχαριστώ πολύ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  αρ.  απόφασης 84/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο ένατο.  

 

Θέμα 19 ο  :  

Έγκριση παράτασης μίσθωσης ΚΕΠ 0747 Δήμου Σερρών  

–Παράρτημα Λευκώνα.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με δυο λόγια.  Δυο χρόνια παράταση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έχω μια ερώτηση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στο Δήμο Λευκώνα, στο χωριό Λευκώνα . . ιδιόκτητο κτήριο.  Η 

απόσταση ανάμεσα στο ΚΕΠ και του Δημαρχείου θα έλεγα ότι  είναι 

μικρή. Γιατί  . .ψηφοθηρούμε …του παλαιού Δημαρχείου και 

πληρώνουμε περίπου 3.500 τον χρόνο; Θεωρείτε ότι  η κίνησή μας αυτή 

είναι λογική;  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για πείτε μου σε ποιον χώρο θα τους βάλουμε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στο Δημαρχείο μέσα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Που;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν υπάρχει χώρος.  Πρέπει να διώξουν την Βιβλιοθήκη …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στην διάρκεια αυτή αναζητούμε άλλους χώρους,  άλλο χώρο και 

μπορεί,  δηλαδή η συμφωνία είναι να φύγουμε . .μετά από έξι  μήνες.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ο κύριος Δήμαρχος σας είπε ότι  ζητάει το ΚΕΠ την Βιβλιοθήκη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και ο Δήμαρχος λέει  ότι  πως θα φύγει  η Βιβλιοθήκη;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν έχετε κάποιο χώρο το λέτε.  Ομόφωνα.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  αρ.  απόφασης 85/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  θέμα.  
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Θέμα 20 ο  :  

Έγκριση υλοποίησης παροχής υπηρεσίας για την υποστήρ ιξη Τ.Υ.  

στη σύνταξη φακέλου υποψηφιότητας στον ειδικό στόχο 2.2 της  

 1η ς  πρόσκλησης του προγράμματος INTEREREG –IPA CBC 

GREECE  

 –FYROM 2014-2020  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το αποσύρουμε.  Το αιτιολογικό.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Γιατί  υπάρχουν εναλλακτικές δυνατότητες υποβολής στο συγκεκριμένο 

πρόγραμμα χωρίς κόστος από εξωτερικούς συμβούλους.  Νομίζω ότι  

τώρα σε αυτή την προγραμματική περίοδο και στην συγκεκριμένη 

πρόσκληση του INTEREREG προσπαθούμε να . .σε όλους τους 

δυνατούς Άξονες που υπάρχουν και στο Ελλάδα –Βουλγαρία και στο 

Ελλάδα –Fyrom .  Η συγκεκριμένη πρόταση …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να επανέλθουμε για το ίδιο θέμα, όπως και για άλλα στο επόμενο 

Δημοτικό Συμβούλιο χωρίς όμως εξωτερικούς συμβούλους.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αποσύρθηκε κύριε Αντώνη, τελειώσαμε.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όταν θα το ξαναφέρει …  

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ  

(  αρ.  απόφασης 86/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό πρώτο θέμα.  

 

Θέμα 21 ο  :  

Έγκριση του σχεδίου δράσης αειφόρου ενέργειας (ΣΔΑΕ)  

στα πλαίσια συμμετοχής του Δήμου Σερρών στο σύμφωνο 

Δημάρχων.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;  Ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  αρ.  απόφασης 87/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό δεύτερο θέμα.  
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Θέμα 22 ο  :  

Ενημέρωση σχετικά με την συμμετοχή του Δήμου Σερρών στο 

δίκτυο  

 «Military Assets  as Public Spaces (ΜΑΡS) –Στρατιωτικές περιοχές 

ως  

 Δημόσιοι χώροι» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

Πρόγραμμα  

Εδαφικής Συνεργασίας URBACT III.  

Εισηγητές: Ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος κ.  Καρπουχτσής 

Κ.  

 και ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Καρπουχτής και ο απών κύριος Μυστακίδης.   Κύριε Καρπουχτή.  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΗΣ:  

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα στο οποί ο έχουν δημιουργηθεί 21 δίκτυα 

ευρωπαϊκά. Εμείς ο Δήμος . .μπήκαμε σε ένα από αυτά τα δίκτυα τα 21.  

Συμμετέχουν δέκα ευρωπαϊκές πόλεις.  Η ουσία του προγράμματος 

είναι οι  εναλλακτικές προτάσεις αξιοποίησης των στρατοπέδων που 

υπάρχουν σε περιοχές και πως αυτά δύναται να ενσωματωθούν στον 

ιστό της πόλης με μια σειρά από προτάσεις που γίνονται από 

εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.   

 Είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο μπήκαμε χωρίς κόστος.  Η 

συμμετοχή μας από εδώ και πέρα δεν έχει  κανένα κόστος για τον 

Δήμο. Στην πρώτη φάση δημιουργείται μια ομάδα, μια τοπική ομάδα 

στήριξης ουσιαστικά. Η πρόταση  είναι εδώ  πέρα η   τοπική   ομάδα 

στήριξης να   αποτελείται  από τα μέλη της  Επιτροπής  Διαβούλευσης 
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επειδή είναι μια ήδη . . . . .ομάδα . . . . . .του  Δήμου και να … Να 

ψηφίσουμε αρχικά την πρώτη . .του Δημοτικού Συμβουλίου για να 

συμμετάσχει στο πρόγραμμα.  

 Το δεύτερο θέμα αφορά την κάλυψη των εξόδων διατροφής και 

μετακίνησης αφαιρείται.  Η επίσκεψη του έχει  γίνει   και καλύφθηκε με 

ίδιους πόρους του προγράμματος.  Δεν είχε κ άποιο κόστος για τον 

Δήμο.  Βγαίνει  το ‘Β’ θέμα.  

 Το τρίτο είναι να δώσουμε ουσιαστικά τις  αρμοδιότητες της 

τοπικής ομάδας στήριξης.  Προσθέσαμε στις  αρμοδιότητες της 

Επιτροπής Διαβούλευσης,  προσθέσαμε και κάποιους φορείς όπως είναι 

η . . .Αρχαιοτήτων Σερρών,  ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων και κάποιοι  άλλοι 

φορείς.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις παρακαλώ. Ο κύριος Φωτιάδης,  ο κύριος Μηλίδης,  ο κύριος 

Ηλίας Αναστασιάδης,  ο κύριος Αντώνης Αναστασιάδης.  Κύριε 

Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Έχουμε την σύμφωνη γνώμη του συναρμόδιου υπουργ είου για να 

μπούμε σε αυτή την διαδικασία ή η όλη πλοκή είναι σε επίπεδο 

μεταφοράς τεχνογνωσίας,  δηλαδή μια ενημερωτική, ας πούμε,  

διαδικασία; Εν πάση περιπτώσει,  θα έλεγε κανείς  ότι  εμπλουτίζουμε 

και μια άλλη άποψη για το πώς αυτοί οι  χώροι στο παρελθόν 

αποκλεισμένοι,  σήμερα εντάσσονται.  Το πρώτο ή το δεύτερο ισχύει;  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΗΣ:  

Ισχύει  το δεύτερο όπως το είπατε.  . .τεχνογνωσία με το πώς άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες και πόλεις  έχουν αξιοποιήσει τα . . ,  έτσι ώστε όταν 

και αν . .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Μηλίδης.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Εμένα έχει  δυο σκέλη το ερώτημά μου. Τα στρατόπεδα στα οποία 

υπήρχε μια κάποια συμφωνία με το υπουργείο Άμυνας μπορούν να 

ενταχθούν σε κάτι  τέτοιο ή δεν μπορεί να αλλάξει…  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΗΣ:  

. .εξετάζεται…υπήρχαν προτάσεις ανεξαρτήτως ιδιοκτησιακού 

καθεστώτος στην παρούσα φάση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Αντώνης Αναστασιάδης.   

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΗΣ:  

Να τονίσω λίγο κάτι .  Επειδή αυτή την στιγμή δεν είναι στο ίδιο 

ιδιοκτησιακό καθεστώς,  οι  όποιες προτάσεις προκύψουν από εδώ πέρα 

θα είναι . .όταν και εάν . .για το πώς θα δ ιαμορφωθούν πλέον.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριοι ακούστε παρακαλώ, πρόκειται για σοβαρό θέμα, για πολύ 

σοβαρό θέμα. Πέρα από . .ξέρετε ότι  εμείς  με . .Τούρκους,  Βούλγαρους,  

Σκοπιανούς,  Αλβανούς,…στην Πορτογαλία που δεν έχε ι  κανένα 

πρόβλημα με κανέναν; …Προσέξτε κύριοι ,  δεν είναι αυτά αστεία 

πράγματα. Είναι θέματα εθνικά και αυτή εδώ . .πολύ αίμα ελληνικό.  

Χρόνια ολόκληρα πολεμούσαν οι  Πελοποννήσιοι και οι  

Στερεοελλαδίτες . .γ ια να γίνει  αυτή η χώρα ελεύθερη. Είμαστε στα 

σύνορα. Όλοι εχθροί είναι.  Δεν έχουμε έναν φίλο κοντά μας.  Προσέξτε 

παρακαλώ, είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Μην το παίρνετε αψήφιστα. 
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Οι Ευρωπαίοι τι  κάνουν από την άλλη μεριά; . .Να κάνουν την 

Ελλάδα…Τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας . .  

 Κύριε Δήμαρχε είναι σοβα ρό το θέμα αυτό.  …Παιδιά μεγαλώνετε 

και εγγόνια μεγαλώνετε.  Να ξέρετε καλά . .Κύριε Καρπουχτή . .  

 Ευχαριστώ πάρα πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλος; Ο κ.  Ηλίας Αναστασιάδης.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Διαβάζω την εισήγησή σας κύριε Καρπουχτή. Σημείωσα δυο λέξεις .  

. .Αυτή την  στιγμή γύρω από εμάς . .για τα δυο . .υπάρχει  πρόθεση από 

μέρους τους εκτελεστικής εξουσίας . .και στο τρίτο στρατόπεδο ή 

απλώς αυτό δεν το αγγίζουμε γιατί  . .Γιατί  νομίζω ότι  με αυτό μας δίνει  

την δυνατότητα, τουλάχιστον θεωρητικά, να στοχεύσουμε και να 

επιχειρήσουμε.  Υπάρχει από μέρους σας,  κύριε Αγγελίδη,  τέτοιου 

είδους στόχευση ή σταματάμε σε αυτά που μέχρι τώρα κάνετε;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη πολλές φορές τα είπαμε αυτά. Το θέμα αυτό είναι 

στα δικαστήρια και . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το υπουργείο Οικονομικών και το υπουργείο Εθνικής Άμυνας  δεν 

έχουν ξεκαθαρίσει  ακόμα το ιδιοκτησιακό καθεστώς,  καταλάβατε; Γι’  

αυτό μένει  εκτός,  έμεινε εκτός.  Το είπαμε πάρα πολλές φορές …  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

. .εάν μέσα στο σκεπτικό σας σαν στόχευση είναι και αυτό το …  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Μα πως μπορεί να μπει αυτό από την στιγμή που δεν έχει  ξεκαθαρίσει  

το ιδιοκτησιακό καθεστώς…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μιλάμε για την συμφωνία που έχουμε υπογράψει με το υπουργείο 

Εθνικής Άμυνας.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  αρ.  απόφασης 88/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό τρίτο θέμα.  

 

Θέμα 23 ο  :  

Έγκριση τροποποίησης του συμφωνητικού με τίτλο  

«Απεντόμωση και μυοκτονία του κυνοκομείου» του  

 Δήμου Σερρών λόγω αποχώρησης του ενός εταίρου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  αρ.  απόφασης 89/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό τέταρτο.  
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Θέμα 24 ο  :  

Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών με τίτλο:  

Α) χημικές τουαλέτες έτους 2016  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

Β) καθαριότητα κτηρίων τοπικών και δημοτικών  

κοινοτήτων του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για το ‘Α’ ο κύριος Γρηγοριάδης,  απών.  

Α) χημικές τουαλέτες έτους 2016  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  

(  αρ.  απόφασης 90/2016)  

…………………  

 

Β) καθαριότητα κτηρίων τοπικών και δημοτικών  

 κοινοτήτων του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια αντιπρόταση. Κύριε Γαλάνη ζητώ την προσοχή σας.  Θα ήθελα, 

κύριε Πρόεδρε εδώ να προσθέσουμε . .Πόσες φορές θα πηγαίνει  ο 

εργολάβος στο . .και Δήμου Σερρών και Δ.Κ. Λευκώνα. Αναφέρεται,  

έχει  συγγραφή υποχρεώσεων και την τεχνική περιγραφή και να με την 
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συχνότητα μια φορά κάθε εβδομάδα, όπως είναι τα κτήρια του 

Σκουτάρεως,  του Λευκώνα και του  Προβατά. Κάθε εβδομάδα. Να 

προστεθεί .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αναφέρονται αλλά δεν αναφέρεται πόσες φορές.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις εάν υπάρχουν;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και τα δυο;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και τα δυο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε κάτι  να ρωτήσετε;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι,  όχι  απλώς μια αντιπρόταση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αντιπρόταση;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αντιπρόταση. Κύριε Γαλάνη για τις  τουαλέτες. .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για το δεύτερο. … Δίνουμε 18.500, αυτό είναι το οικονομικό βάρος 

. .με διαγωνισμό..εμείς  αντιπροτείνουμε εδώ και το έχουμε  πει πάρα 

πολλές φορές,  πάρα πολλές φορές,  το ξέρουν όλοι και ακόμη μια φορά 
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δεν πειράζει ,  τα χρήματα αυτά συν 6.000 στους Προέδρους στην . .  της 

πάγιας προκαταβολής.  Το έργο που θα παραχθεί θα είναι  

πολλαπλάσιο.  Δείτε το λιγάκι.  Και αυτό το …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

…είτε για το Α είτε το Β είτε για όποιο άλλο θέμα που αφορά αυτό το 

ζήτημα, θα σας πω ευθαρσώς ότι  δυο φορές κατά την διάρκεια των 

προηγούμενων πέντε ετών που αποφασίσαμε να δώσουμε την πάγια 

προκαταβολή, η οποία ειρήσθω εν παρόδω . .στην διαδικασία και εί ναι 

ακόμη πιο αυστηρή, φτάσαμε σε σημείο να μην . .τα τιμολόγια ούτε 

μετά τον Δεκέμβριο,  να πρέπει να κάνουμε καταλογισμούς και δεν θα 

τρέχουμε όλοι μας,  η Οικονομική Επιτροπή, Γνωμοδοτικές Επιτροπές,  

θέλει  αναλήψεις δαπανών, θέλει  χίλια μύρια για να μπορέσ εις ένα 

τιμολόγιο πλέον να το περάσεις της πάγιας προκαταβολής.  Παλαιά 

ήταν πολύ εύκολο, έχει  αλλάξει.  Σας το λέω γιατί  το έζησα. Δεν 

φέρνανε τα τιμολόγια,  κύριε Πρόεδρε,  ούτε τον Δεκέμβριο.  Τον 

Ιανουάριο και βάλε.  Δεν θα φτάσω σε σημείο να καταλογίσω σε 

προέδρους την πάγια προκαταβολή. Έφτασε σε αυτό το σημείο η 

Οικονομική Επιτροπή.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε μπορώ να δευτερολογήσω;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επειδή και άλλη φορά..το έχω ψάξει αυτό το πράγμα, ξέρω ότι  . .στην 

προκειμένη περίπτωση είναι ότι  αναγκάζατε τους Προέδρους να 

φέρνουν τιμολόγια και αυτοί με την σειρά τους παρακαλούν τους 

εργολάβους να τους δώσουν τιμολόγια για πράγματα τα οποία …  
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 Σας έχω πει  πάρα πολλές φορές και σας το λέω και πάλι,  

υπάρχουν και δεν έχει  . .είναι οι  αποδείξεις  τ ων επαγγελματικών 

δαπανών. Απλά πράγματα . .όπου εκεί  δεν χρειάζεται να κάνεις  

καταλογισμό. Απλούστατα θα γίνει  η παρακράτηση του 20% και ότι  

δεν καταναλώσει ο Πρόεδρος το επιστρέφει.  Απλά πράγματα είναι και 

το έργο που θα γίνει  θα είναι πολλαπλάσιο.  Και τα  καταστήματα θα 

είναι καθαρά αλλά και άλλοι χώροι μέσα στις  Κοινότητες μπορούν να 

καθαριστούν με τα χρήματα εκείνα.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Πιστέψτε με δεν διαφωνώ μαζί σας γιατί  δεν έχω κανέναν λόγο να μην 

. .δυνατότητα με τον κύριο Δήμαρχο και όλους τους 

συναδέλφους. .κανένας απολύτως λόγος.  Στην πράξη όμως . .πιστέψτε 

με ότι  είναι . .δεν το λέω ότι  με δυσκολεύει και δεν το κάνω, επειδή 

. .ζητάει . .όλα αυτά τα τιμολόγια,  αφήστε την γραφειοκρατία. .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ο κύριος Δήμαρχος που κάνει  την προσπάθεια στο Κυνοκομείο να το 

πω λαϊκά, έχει  δυσκολευτεί  πάρα πολύ..με αποδείξεις  παροχής 

υπηρεσιών  είναι . .Και θα πρέπει,  κύριε Πρόεδρε,  να τα καταλογίζω. 

Να μην βρεθώ στην δυσάρεστη θέση τους ανθρώπους αυτούς που 

προσφέρουν με όλες τους τις  δυνάμεις βοήθεια στην τοπική κοινωνία 

να τους καταλογίζω και από πάνω. Όχι εγώ, η Οικονομική Επιτροπή.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ναι,  ναι,  ναι.  Η κυρία Καλώτα; Την πρότασή σας.  Όχι.  Το δυο. Και 

εμμένετε στην πρότασή σας για την πάγια π ροκαταβολή. …Ναι,  ναι,  

όχι .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Με διαγωνισμό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

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

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  

(  αρ.  απόφασης 91/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα εικοστό πέμπτο.  

 

Θέμα 25 ο  :  

Έγκριση διενέργειας προμήθειας:  

Α) καυσίμων κίνησης για  τις ανάγκες του Δήμου Σερρών  

Β) σάκων και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις  

ανάγκες του τμήματος Καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων και  

ειδικών συνεργείων του Δήμου Σερρών έτους 2016.  

Γ) Σερραϊκών παραδοσιακών ειδών (ούζο,  ακανές) για τις ανάγκες  

του Δήμου Σερρών και  

Δ) σημαιών για το σημαιοστολισμό των δημοτικών και τοπικών  

κοινοτήτων του Δήμου Σερρών για το έτος 2016.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε εάν μου επιτρέπετε θα ήθελα την 

έγκρισή σας γ ι’  αυτά τα θέματα, ιδίως για τα πρώτα δυο, γιατί  βλέπω 

ότι  οι  διπλοί διαγωνισμοί,  κυρίως αυτοί των καυσίμων, όπως είχαμε 

την εμπειρία και πέρυσι,  κύριε Πρόεδρε,  αργούν πάρα πολύ λόγω της 

γραφειοκρατίας να προχωρήσουν, οπότε για να μπορούμε,  κύριε 

Πρόεδρε,  να καλύψουμε τις  ανάγκες του Δήμου και σε καύσιμα και σε 

. .καλό θα είναι να προχωρήσουμε σε αυτούς τους πρόχειρους 

διαγωνισμούς . .και σε συνεννόηση μαζί σας να προχωρήσουν οι  

πρόχειροι διαγωνισμοί να μην βρεθεί  ο Δήμος στην δυσάρεστη θέση να 

μην μπορεί να καλυφθεί και προχωράμε συγχρόνως με τους μεγάλους 

διαγωνισμούς που είναι διεθνείς .  Τα άλλα τα υπόλοιπα, τα πρώτα δυο 

είναι με πρόχειρους,  τα άλλα δυο είναι πολύ μικρά ποσά, . .πάλι γίνεται 

με . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να υπενθυμίσω ότι  είναι τρία μαγαζιά.  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το ίδιο και με το ούζο και με τους ακανέδες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις υπάρχουν; Ομόφωνα ναι.   

 

Α) καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  αρ.  απόφασης 91/2016)  
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…………………  

 

Β) σάκων και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις  

ανάγκες του τμήματος Καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων και  

ειδικών συνεργείων του Δήμου Σερρών έτους 2016.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  αρ.  απόφασης 99/2016)  

…………………  

 

Γ) Σερραϊκών παραδοσιακών ε ιδών (ούζο,  ακανές) για τις  

ανάγκες του Δήμου Σερρών  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  αρ.  απόφασης 93/2016)  

…………………  

 

Δ) σημαιών για το σημαιοστολισμό των δημοτικών και  

τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Σερρών για το έτος 2016.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  αρ.  απόφασης 94/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα εικοστό έκτο.  

 

Θέμα 26 ο  :  

Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού προμήθειας ειδών  

καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του  
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Δήμου Σερρών και των Νομικών του Προσώπων έτους 2016 -2017.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  αρ.  απόφασης 95/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα εικοστό έβδομο.  

 

Θέμα 27 ο  :  

Έγκριση δαπάνης διενέργειας υπηρεσίας ετήσιας  

συντήρησης και επισκευής φωτοτυπικών μηχανημάτων κλπ.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλά νης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Να εξηγήσω στο σώμα…αυτό είναι,  θα το πω λαϊκά, το ταβάνι,  τα 

. .Εάν χρειαστούν για κάθε ανάγκη που θα υπάρχει θα έρχεται έγγραφο 

στο Τμήμα Προμηθειών από το Τμήμα Μηχανοργάν ωσης που 

ασχολείται με τα φωτοτυπικά μηχανήματα και θα υπάρχει ειδικός όρος 

στην σύμβαση που..που θα μας δώσει δηλαδή την προσφορά. Θα 
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κάνουμε δημόσια υποβολή προσφορών στο διαδίκτυο, θα πάρουμε την 

καλύτερη δυνατή προσφορά και θα υπάρχει ειδικός όρος στην  σύμβαση 

που θα λέει  ότι  μέχρι εκεί  που χρειαζόμαστε.  Μπορεί να χρειαστούμε 

3.000 ευρώ, 2.000 ευρώ. Όχι 10,  όχι  5,  να χρειαστούμε 3.000. Δεν 

ξέρω πόσα θα χρειαστούμε.   

 Η μελέτη έγινε,  η σύμβαση αυτή έγινε με βάση τις  δυνατότητες 

που έχει  ο Δήμος από . .και  από τα μηχανήματα που έχει .  . .σε ότι  

χρειαστούμε.  Μπορεί να χρειαστούμε δυο, τρεις ,  τέσσερις χιλιάδες.  Θα 

υπάρχει ειδικός όρος στην σύμβαση που θα κάνουμε.  Αυτά σας τα λέω 

τα ρώτησα το πρωί άλλη μια φορά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν υπάρχουν ερωτήσεις;  Ομόφωνα ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  αρ.  απόφασης 96/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό όγδοο.  

 

Θέμα 28 ο  :  

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016:  

Α) για προμήθειες τμημάτων της ΔΤΥ.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

Β) για την αγορά βιβλίων για τις ανάγκες  της Νομικής Υπηρεσίας.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

Γ) για την ενίσχυση –δημιουργία κωδικών και πιστώσεων  

 σε υπηρεσίες και προμήθειες του τμήματος Πρασίνου  
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Δ) και ψήφιση πίστωσης συνεχιζόμενων υπηρεσιών του τμήματος 

Πρασίνου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Δούκας Γ.  

Ε) της Διεύθυνσης Καθαριότητας.  

Εισηγητής ο Εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  Χράπας Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;  Ο κ.  Χρυσανθίδης.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Για του κυρίου Γκότση, κύριε Πρόεδρε,  είχαμε πει  ότι  στον 

προϋπολογισμό …κάποιες δαπάνες. .Εδώ βλέπουμε …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα γίνει  διαγωνισμός,  απλά διαχωρίζει  τα υλικά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επειδή τα ποσά είναι …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι,  όχι .  Λέει  για οικοδομικά υλικά, για και τα λοιπά και θα γίνουν 

πρόχειροι διαγωνισμοί.  Εντάξει;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

 

Α) Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016:  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  αρ.  απόφασης 97/2016)  
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…………………  

 

Β) για την αγορά βιβλίων για τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  αρ.  απόφασης 98/2016)  

…………………  

 

Γ) για την ενίσχυση –δημιουργία κωδικών και πιστώσεων  

σε υπηρεσίες και προμήθειες του τμήματος Πρασίνου  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  αρ.  απόφασης 99/2016)  

…………………  

 

Δ) και ψήφιση πίστωσης συνεχιζόμενων υπηρεσιών  

του τμήματος Πρασίνου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Δούκας Γ.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  αρ.  απόφασης 100/2016)  

…………………  

 

Ε) της Διεύθυνσης Καθαριότητας.  

Εισηγητής ο Εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  Χράπας Π.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  αρ.  απόφασης 101/2016)  

…………………  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

3 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 24 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016  

 

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016  

που αφορά την επικαιροποίηση του προϋπολογισμού 2016.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  αρ.  απόφασης 102/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό ένατο θέμα.  

 

Θέμα 29 ο  :  

Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού  

οικονομικού έτους 2016 από την Οικονομική Υπηρεσία  

 του Δήμου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  αρ.  απόφασης 103/2016)  

…………………  

 

Ομοίως που αφορά για  την ενίσχυση κωδικών εξόδων.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  αρ.  απόφασης 103/2016)  
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…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό θέμα.  

 

Θέμα 30 ο  :  

Έγκριση αποπληρωμής μελέτης με τίτλο: Υδραυλική μελέτη  

ανόρυξης υδρευτικής γεώτρησης στο Τ.Δ. Καλών Δένδρων του  

Δήμου Λευκώνα.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε να ρωτήσετε κάτι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτή την θέση που την βρήκανε,  σε ποια περιοχή, ξέρεις;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι από τον Δήμο Λευκώνας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  αρ.  απόφασης 104/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό πρώτο θέμα.  

 

Θέμα 31 ο  :  
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Έγκριση παράτασης της παροχής υπηρεσιών «Αποξήλωση  

ακατάλληλων οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Σερρών».  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.  Έγκριση παράτασης.  Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε εκ περισσού είναι αυτό που θα πω αλλά έχουμε πάρα 

πολλά παγκάκια από τα οποία λείπουν ξύλα. Βγάλατε επικίνδυνες τις  

παιδικές χαρές,  δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε αλλά έχουμε πάρα 

πολύ επικίνδυνα παγκάκια.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το ερώτημα που σας μεταφέρουμε  είναι,  και τώρα που βγάλαμε όλες 

τις  παιδικές χαρές τι  θα κάνουμε; Για πόσο καιρό θα …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήστε κύριε Γκότση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Γνωρίζετε καλά ότι  είναι υπουργική απόφασ η, ότι  θα έρθει  . .που 

ψηφίσαμε εδώ, άρα σύμφωνα με τον νόμο πάμε.  Όσον αφορά, κύριε 

Φωτιάδη τι  θα κάνουμε,  ο προβληματισμός ο δικός σας είναι και δικό 

μας,  είναι όλων, έχουμε 119.000 . .που ζήτησε από το ΄15 και από το 

΄16…παιδική χαρά..  Θα κάνουμε δυο παιδ ικές χαρές,  η μια θα είναι 

στο . . .κεντρική, η οποία θα κοστίσει  γύρω στις ,  από ότι  μου είπαν οι  
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υπηρεσίες,  70.000 σύμφωνα με την μελέτη που έχουν κάνει  και τα 

υπόλοιπα …, ούτως ώστε να μπορέσουμε με τα 30 χιλιάρικα αυτά να 

κάνουμε μια άλλη παιδική χαρά. Θα  το αποφασίσουμε.  Λέμε μια προς 

βορά και μια προς τα κάτω, ας πούμε.  Να καλύψουμε και τις  δυο …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια στα βόρεια προάστια και μια τα νότια.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να καλύψουμε και τις  δυο πλευρές.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και κάθε  χρόνο θα προσπαθούμε να κάνουμε δυο, τρεις  παιδικές χαρές  

σε μια άλλη περιοχή εάν θα τα καταφέρουμε.   

 Πάμε παρακάτω. Έχουμε έτοιμη πρόταση με 4.225.030, έχει  

κατατεθεί  από το 2013, . .έτοιμη είναι,  μόλις ανοίξει  το πρόγραμμα θα 

ξανά υποβάλλουμε.  Τίποτα άλλο δεν μπορούμε να κάνουμε.  Εάν έχετε 

κάποια άλλη εναλλακτική εσείς  πρόταση να μας την πείτε.   

 Πάμε στα παγκάκια.  Τα παγκάκια τώρα, καταρχήν από αυτά εδώ 

βλέπετε έχουμε και . .αλλά από ότι  πάμε και ψάχνουμε να βρούμε ξύλα 

και τα λοιπά και τώρα κόβονται μερικά ξύλα και θα διορθώσουμε και 

τα παγκάκια.  Δυστυχώς οι  προμήθειες είναι …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θέλω να πω το εξής:  πρέπει να ξέρετε,  αγαπητοί συνάδελφοι,  ότι  

υπάρχουν πολίτες,  κακοί πολίτες οι  οποίοι  πάνε τα σπάνε,  τα παίρνο υν 
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για καυσόξυλα. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά, τα ξηλώνουν και πάνε,  τα 

σπάνε και τα λοιπά.  

Τώρα κάνουμε το εξής:  βρήκαμε ένα καλούπι εκεί   η τεχνική 

υπηρεσία,  τους λέω ότι  παιδιά τι  θα γίνει;  Πρέπει κάτι  να κάνουμε με 

τα παγκάκια.  Βρήκαμε ένα καλούπι τώρα μ ε ξύλο θα το κάνουμε και με 

μπετό για να μπορούν να τα χαλάνε.  Τώρα βρισκόμαστε σε αυτή την 

διαδικασία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να ενημερώσω το σώμα σχετικά με τις  παιδικές χαρές προχθές που 

πήγα στην Αθήνα πήγα και είδα τον.  Την με λέτη που καταθέσαμε το 

2013, στην ΕΕΤΑ την είχαμε καταθέσει,  Ελληνική Εταιρεία Τοπικής  

Ανάπτυξης,  το ΄15 που πήγα που σχεδόν το είχαν αποκλείσει  ότι  θα 

ανοίξει  πρόγραμμα για παιδικές χαρές,  χθες μου άφησαν μια μικρή 

ελπίδα ότι  ενδεχομένως μέσα από το νέο ΕΣΠΑ μπορεί να υπάρξει 

χρηματοδότηση για το θέμα αυτό των παιδικών χαρών μέσω των 

Περιφερειών. Θα δούμε.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εδώ στον περιφερειακό κάτω από το . .έχει  έναν ταμιευτήρα. Τον έχετε 

εντοπίσει;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κάποιοι ασυνείδητοι ξηλώσανε την πόρτα της περίφραξης,  πάνε πάρα 

πολλά παιδιά και επίσης βγάλανε δυο στύλους βασικούς από το κιόσκι 

και . .Θα πρότεινα να πάτε να τους αντικαταστήσετε μην πέσει …  
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Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Που ακριβώς είναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να κάνουμε μια πόρτα καινούργια.  ….θα πνιγεί  κάποιο παιδί  και θα 

έχουμε άλλο πρόβλημα. . .συντήρησης,  σε παρακαλώ, το υπόστεγο να 

μην πέσει πάνω σε κάποιον.  Ξηλώσανε δυο στύλους για να τους 

κάψουν προφανώς κάποιο βράδυ και . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε  δείτε το μην πνιγεί  κανένα παιδί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  αρ.  απόφασης 105/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό δεύτερο θέμα.  

 

Θέμα 32 ο  :  

Έγκριση διαγραφής οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
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(  αρ.  απόφασης 106/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριάντα τρία.   

 

Θέμα 33 ο  :  

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του εντεταλμένου Δημ. 

Συμβούλου  

 κ. Καρπουχτσή Κων/νου κατά τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  αρ.  απόφασης 107/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριάντα τέσσερα.  

 

Θέμα 34 ο  :  

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του  

 αντιδημάρχου κ.  Μυστακίδη Παύλου για το μήνα Φεβρουάριο.  

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του Αντιδημάρχου  

Πολεοδομίας και Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας κ.  Μυστακίδη 

Παύλου  
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 για τις 4/2 έως 6/2 2016.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  αρ.  απόφασης 108/2016)  

……… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό πέμπτο.  

 

Θέμα 35 ο  :  

Τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 512/2014 ΑΔΣ Έγκριση καταβολής  

 αποζημίωσης στην Ορφανίδου Ευμορφίλη του Ευριπίδη πρώην  

Δημοτικής Υπαλλήλου λόγω συνταξιοδότησης.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι.  Αποσύρεται.   

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ  

(  Πρακ. 2/3/2016)  

…………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριάντα έξι .   

 

Θέμα 36 ο  :  

Ανάκληση της υπ’ αριθμόν 168/2013 ΑΔΣ «Έγκριση καταβολής  

αποζημίωσης στην κ.  Ζαχαρίου Αγγελική του Δημητρίου πρώην  

Δημοτικής Υπαλλήλου λόγω συνταξιοδότησης».  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αποσύρεται το 35 και το 36.   

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ  

(  Πρακ. 3/3/2016)  

…………………  

 

Έκδοση ψηφίσματος για την καθιέρωση «Παγκόσμιας  

Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας».  

109/2016  ΚΑΤ.  

 

 

ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

…………………………  

………………  

 



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

3 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 24 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016  

 

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ             ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛ  

 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ    ……………  

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ      ……………..  

 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ       ……………..  

 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ        ……………..  

 

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ        ……………..  

 

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ               

 ……………..  

 

ΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ        ……………..  

 

ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     ……………..  

 

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ                                       ……………..  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

3 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 24 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016  

 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ……………..  

 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ    ……………..  

 

ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ       ……………..  

 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ……………..  

 

ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ……………..  

 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      ……………..  

 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ    ……………..  

 

ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ       ……………..  

 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ       ……………..  

 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ       ……………..  

 

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ        ……………..  

 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΧΤΗ      ……………..  

 

ΙΛΑΝΙΔΟΥ -  ΒΙΛΛΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ     ……………..  

 



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

3 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 24 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016  

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      ……………..  

 

ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ       ……………..  

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ      ……………..  

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ       ……………..  

 

ΚΑΛΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ       ……………..  

 

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ      ……………..  

 

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ……………..  

 

ΚΑΡΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ……………..  

 

 

………………………… .  

……………… . .  


