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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

  

 

 

 

 

 

 

4η   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 

ΠΕΜΠΤΗ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016  

 (ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 15:00΄)  

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

   

  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

   

  ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

  ΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
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  ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ  

  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ 

ΣΟΦΙΑ  

    

  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

  ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  

   

  ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

  ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

  ΧΑΡΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  

  ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
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  ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  

  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

    

  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  

   

  ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ  

   

  ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ  

 

    
  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΚΑΛΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  

ΙΛΑΝΙΔΟΥ-ΒΙΛΛΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ   ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΚΑΡΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗ  ΣΟΥΖΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ  

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  
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Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτω ν, 

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.  Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης 

έργου στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψ εων 

έκτακτου προσωπικού έτους 2016 στο Δήμο Σερρών και 

αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

2.  Αποδοχή δωρεάν παραχώρηση χρήσης απορριμματοφόρου από 

τον Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Αποβλήτ ων 

Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΟΔΣΑ)  

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Δ.Σ  

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  

 

************ 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

4η  συνεδρίαση 2016.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

. .δυο τα κατεπείγοντα θέματα της σημερινής συνεδρίασης.  Το πρώτο 

σας το έστειλα με κανονική πρόσκληση που αφορά την: Έγκρ ιση 

πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του 

προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2016 στο 

Δήμο Σερρών και αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2016. Ο κ.  Γαλάνης θα είναι εισηγητής και το δεύτερο που προέ κυψε 

το μεσημέρι,  χάλασε ένα απορριμματοφόρο του Δήμου μας και από την 

υπηρεσία Καθαριότητας ήρθε εισήγηση για να αποδεχθούμε να μας 

παραχωρήσει ένα απορριμματοφόρο ο ΦΟΔΣΑ για δυο μήνες.  Με 

εισηγητή τον κ.  Παντελή Χράπα.  

 Να πάμε στο πρώτο; Συναινεί  το σ ώμα για τις  κατεπείγουσες,  για 

τα δυο θέματα των κατεπειγουσών συνεδριάσεων, της κατεπείγουσας 

συνεδρίασης για να ξεκινήσουμε από τον κ.  Γαλάνη.  

 Παρακαλώ κύριε Αντιδήμαρχε.   

 

Θέμα 1 ο  :  

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου  

 στο πλαίσιο  του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου 

προσωπικού  

έτους 2016 στο Δήμο Σερρών και αναμόρφωση του προϋπολογισμού  

 οικονομικού έτους 2016.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

4793 18-3-2016  
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όπως μας …πει κύριε Δήμαρχε και κύριοι  συνάδελφ οι,…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καθίστε σας παρακαλώ συνάδελφοι,  καθίστε.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγη ησυχία στο βάθος.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  μαζί  είδαμε τα έγγραφα 

για την . .συνεδρίαση, το έγγραφο που ήρθε  22 -2-2016 από το 

Υπουργείο Εσωτερικών, μετά ήρθε το έγγραφο 26 -2-2016 από την 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση που καλούσε έως 15 -3-2016 να έχει  την 

απόφασή μας για να . .αποστείλει  στο αρμόδιο υπουργείο.  Επειδή 

είχατε ορίσει  ήδη τακτική συνεδρίαση θεωρήσατε σωστό και 

συζητώντας και μαζί  μου φαντάζομαι . .κύριο Δήμαρχο, αποφασίσατε 

για σήμερα έκτακτη συνεδρίαση.  

 Τι είναι αυτό το θέμα; Είναι το γνωστό θέμα που συζητάμε 

σχεδόν στις  αρχές κάθε χρόνο,  για το έκτακτο όμως τώρα . .γιατί  για 

το τακτικό θα σας θυμίσω ότι  πήραμε  απόφαση σε προηγούμενη 

συνεδρίαση και τι  λέμε εδώ; Έχουμε δυο θέσεις,  δυο περιπτώσεις ΠΕ ή 

ΤΕ κοινωνικού λειτουργού από τις  ανάγκες που είναι  γνωστά αυτά, τα 

έχουμε πει  και πολλές φορές στην Πρόνοια,  έχουν προκύψει εδώ και 

χρόνια και μια θέση ατόμου ειδικότητας ΔΕ βοηθός φαρμακείου για το 

Κοινωνικό Φαρμακείο,  το οποίο δουλεύει με εξαιρετικό τρόπο με την 

συμβολή του Δήμου και του Συλλόγου Φαρμακοποιών.  
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 Αυτές οι  συμβάσεις εάν εγκριθούν με βάση την πράξη του 

Υπουργικού Συμβουλίου,  θα προχωρήσουμε μέσω ΑΣΕΠ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κοινωνιολόγος είναι;    

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κοινωνικός λειτουργός ΠΕ ή ΤΕ και ΔΕ βοηθός φαρμακείου.  Δυο 

θέσεις.  . .5.000 ευρώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σύμβαση μίσθωσης έργου.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Πρότασή μας.  Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε,  δεν έχω κάτι  άλλο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν υπάρχουν ρωτήσεις;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν θυμάμαι καλά στο προηγούμενο συμβούλιο εγκρίναμε για το 

Κοινωνικό Φαρμακείο το ποσό των 6.000 ευρώ. Δεν ξέρω τι  έγινε,  εάν 

πέρασε από τα αρμόδια όργανα, μπόρεσε και πέρασε . .γιατί  όλοι 

ξέρουμε τι  έργο επιτελεί .  Ένα αυτό.  Κ αι ένα δεύτερο, πώς εμείς  θα 

προσλάβουμε με σύμβαση έργου βοηθό φαρμακείου και θα την 

διαθέσουμε στο Κοινωνικό Φαρμακείο,  το οποίο Κοινωνικό Φαρμακείο 

είναι τι ;  Με ποια διαδικασία θα το κάνουμε αυτό; Είναι νόμιμη 

διαδικασία ή το κάνουμε και θα βρεθούμε προ  απροόπτου; Δεν είναι 

υπηρεσία του Δήμου για να πούμε ότι  θα . .στις  υπηρεσίες του Δήμου 

και εάν μια εκ των δυο διαδικασιών προχωρήσει .  Εγώ δεν θα μιλήσω 

και για τις  δυο,  μια από τις  δυο.   

Ήταν έξι  χιλιάρικα, τα έξι  χιλιάρικα ήταν για να καλύψουν την 

μισθοδοσία της υπαλλήλου και να . .με τον Πρόεδρο, αυτό ήταν το 
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θέμα μας και τώρα ερχόμαστε εμείς  χωρίς να  . .καμία βάση πιστεύω 

από την κείμενη νομοθεσία να προσλάβουμε,  να προτείνουμε να 

προσλάβουμε με σύμβαση έργου το προσωπικό για το κυνοκομείο.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ :  

Εγώ θα επαναλάβω, κύριε Πρόεδρε,  εντάξει  καλοί οι  προβληματισμοί,  

ότι  αυτές οι  δυο θέσεις προτείνονται,  προτείνονται στο υπουργείο για 

να γίνουν δεκτές.  Όπως και για το μόνιμο προσωπικό έτσι και για το 

βοηθητικό προσωπικό το έκτακτο με μίσθωση έργου δεν είναι σίγουρο 

ότι  θα είναι και αυτό.   

 Δηλαδή εμείς  δεν θα έχουμε μετά το περιθώριο,  κύριε Πρόεδρε,  

εάν δεν πετύχει  αυτό που ανέφερε ο συνάδελφος,  την χρηματοδότηση 

δηλαδή, να ξαναβρούμε αυτή την ευκαιρία για το Κοινωνικό 

Φαρμακείο.  Δεν θα την ξανά έχουμε αυτή την ευκαιρία.   Θα είναι 

δημοτικός υπάλληλος με μίσθωση έργου για ένα χρονικό διάστημα. Το 

πώς θα συνεργάζεται ο Δήμος και πως θα λειτουργεί  το Κοινωνικό 

Φαρμακείο αυτό είναι ένα έτερο ζήτημα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Θα είναι  δημοτικός υπάλληλος.  Εμείς θέλουμε έναν δημοτικό 

υπάλληλο με αυτή την ειδικότητα. Εάν θα εγκριθεί  ή όχι  αυτό θα τεθεί  

στα αρμόδια όργανα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επίσης πρέπει να σας πω ότι  δεν γνωρίζουμε εάν μέσα στο 2016 

ολοκληρωθεί αυτή η πρόσληψη. Δηλαδή πέρυσι τέτοιο καιρό είχαμε 
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ξεκινήσει για την πρόσληψη ενός κοινωνικού λειτουργού ο οποίος 

ήρθε αφού παρήλθε ένα έτος.  Είναι τόσο μεγάλη η διαδικασία αυτή 

μέσω ΑΣΕΠ που μπορεί δηλαδή τον βοηθό φαρμακείου να τον έχουμε 

για το επόμενο, για το ΄17 .   Έτσι έγινε και πέρυσι με την κοινωνική 

λειτουργό. Δεν το γνωρίζουμε και γι’  αυτό τον λόγο,  γιατί  όπως είπε ο 

συνάδελφος μπορεί πιθανόν να μην έχουμε άλλη ευκαιρία,  θεωρήσαμε 

ότι  πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτή.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να ρωτήσω κάτι;  . .Εγώ ήθελα να ρωτήσω τον κ.  Γαλάνη, χρονικό όριο 

προσδιορίζεται για την εκτέλεση του έργου ή ένα έτος;  Επειδή στην 

εισήγηση δεν είδα.  Και ότι  έχει  σχέση με εκτέλεση έργου πρέπει να 

προσδιορίσουμε ακριβώς και το χρονικό όριο που θα τελεσθε ί το έργο.  

Υπάρχει μια συγκεκριμένη ημερομηνία και νομίζω ότι  την ξέρετε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν νομίζω κανείς  συνάδελφος να προσδιορίσει  από τώρα το έργο όταν 

δεν είναι . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ένα λεπτάκι.  Ξανά πήραμε τέτοιον υπάλλ ηλο. Να θυμίσω. Πολύ σωστά 

η κυρία Αντιδήμαρχος είπε ότι  όταν προσπαθήσαμε να πάρουμε 

κοινωνικό λειτουργό πρέπει να περάσει η έγκριση από τα αρμόδια 

όργανα στο υπουργείο,  να γίνει  διαδικασία μέσω ΑΣΕΠ και αφού γίνει  
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η πρόσληψη θα διαρκέσει η μίσθωση έργου για όσο θα διαρκέσει.  Δεν 

μπορώ από τώρα να πω ότι  θα διαρκέσει,  από πότε θα ξεκινήσει.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μπορώ να δευτερολογήσω, κύριε Πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι.  Παρακαλώ κύριε …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτές οι  συμβάσεις έργου, το ξέρεις  κύριε . .καλά, είναι 

συγκεκριμένες.  Μίσθωση έργου, κοστολόγιο,  πάνε προς έγκριση . .εάν 

απαιτείται,   εάν δεν απαιτείται πάει  με κριτήρια ΑΣΕΠ και . .Η 

διαδικασία υλοποίησης αυτών των πραγμάτων προς αποκατάσταση των 

όρων προβλέπεται περίπου να εγκριθεί  γύρω στο φθινόπωρο και 

υλοποιείται ανάλογα με την εξέλιξη που θα έχει  κάθε υπηρεσία.  Ο 

Δήμος στην συγκεκριμένη περίπτωση εάν έχει  . .ξεκινήσει Νοέμβριο,  

Δεκέμβριο και αφορά το χρονικό διάστημα πιάνει  ΄17.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δευτερολογία,  εάν θέλετε,  του κυρίου …και ο κ.  Αν αστασιάδης Ηλίας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όσον αφορά την διαδικασία είναι ξεκάθαρο το πώς υποβάλλουμε 

προτάσεις στο υπουργείο και πως εγκρίνονται μετά… και εάν δεν είναι 

τεκμηριωμένη δεν θα πάρουμε και έγκριση.  Όμως, πρόταση κάνουμε,  

δεν σημαίνει  ότι  θα εγκριθεί ,  όμω ς το θέμα είναι ότι  εμείς  ως . .έχουμε 

την αρμοδιότατα, όπως λέει  η εισήγηση, να ζητήσουμε να προτείνουμε 

να προκριθεί  βοηθός φαρμακείου για το Κοινωνικό Φαρμακείο,  όπως 

γράφεται στην εισήγηση, την στιγμή που τέτοιο αντικείμενο,  άρα μόνο 
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γι’  αυτό τον λόγο; Εγώ προσωπικά δεν θα το ψηφίσω το θέμα αυτό,  

κύριε Πρόεδρε,  διότι  θεωρώ ότι  δεν έχουμε την αρμοδιότητα, όσο και 

να θέλω να είμαι κοντά στο Κοινωνικό Φαρμακείο διότι  . .προσωπική 

άποψη και ξέρω τι  έργο επιτελεί ,  όμως νομίζω πως είμαστε και θα 

οδηγηθεί το σώμα σε λάθος κατεύθυνση. Θα προτείνουμε δηλαδή να 

προσλάβουμε και . .ο Δήμος,  δεν έχει  . .και για μια υπηρεσία η οποία 

δεν έχει  καμία σύνδεση με τον Δήμο των Σερρών.  

 Νομίζω η επιλογή μας να χρηματοδοτήσουμε με έξι  χιλιάρικα και 

επτά και οκτώ, εάν μπορούσαμε. . την ανάγκη αυτή . .και εμένα δεν με 

καλύπτει  το εάν θα την εγκρίνει  ή όχι  η Αποκεντρωμένη ή . .Σωστό 

είναι να πηγαίνουμε νόμιμα και με ορθές αποφάσεις στην 

Αποκεντρωμένη και όχι  να περιμένουμε να . .ορθή η Αποκεντρωμένη.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  ο Δήμαρχος.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μα εννοείται ότι  ένα από τα δυο ποσά θα δοθεί.  Δεν θα δοθούν και τα 

δυο.  Εάν δηλαδή . .αυτή η απόφαση, τότε πάμε στην απόφαση που πήρε 

το Δημοτικό Συμβούλιο την τελευταία φορά. Εάν όμως . . .δεν θα 

δώσουμε τα έξι  χιλιάρικα, διότι  πήρ αμε την απόφαση ακριβώς γι’  αυτό 

τον λόγο και  να τα δώσουμε στο Κοινωνικό Φαρμακείο,  για να πάρει 

έναν βοηθό.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  παρακαλώ.  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έχω την αίσθηση κύριε Δήμαρχε και κύριε Γαλάνη πως βάζουμε . .Το 

λέω αυτό γιατί  ξέρετε τις  συμβάσεις έργου, κάνουμε αρκετές …τις 

περνάμε από χίλια κόσκινα που λένε.  Γιατί;  Γιατί  δεν μας συμφέρει 

καθόλου να απορριφθεί μια πρότασή μας.  Αυτή είναι η λογική . .και 

δεν θα πάω παραπέρα.  

 Εδώ είπα κάτι .  Πρέπει να . .ακριβώς το έργο το οποίο θα κάνει  

αυτός ο οποίος θα προσληφθεί.  Το έργο εάν είναι συναφές με το έργο 

του Δήμου. Ένα το κρατούμενο. Η πρώτη τρικλοποδιά.  Και δεύτερο, 

να προσδιορίσουμε ακριβώς τον χρόνο που θα τελεστεί  το έργο που και 

εδώ δεν υπάρχει.  Γι’  αυτό είπα προηγούμενα πως θα π ρέπει να το 

δούμε με ιδιαίτερη προσοχή και έτσι όπως είναι διατυπωμένο μάλλον,  

μακάρι να βγω ψεύτης,  μάλλον θα απορριφθεί.  Γιατί;  Για τον 

απλούστατο λόγο ότι  δεν θα υπάρχει αιτιολόγηση η οποία είναι,  κατά 

την άποψή μου και κατά την άποψη της Περιφέρειας σο βαρή. 

Ερμηνεύω την Περιφέρεια.  Πιθανόν να κάνω και λάθος.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ποια είναι η πρότασή σας; Πώς θα διατυπωθεί;  Για πείτε μας;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Αγγελίδη εάν μας καλούσατε δυο μέρες πιο μπροστά θα 

μπορούσαμε να κάνουμε την πρόταση επακριβώς.  Τώρα εδώ πέρα  μέσα 

χρειάζεται και λίγο χρόνος.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να αρνείστε κάθε φορά…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έχω την αίσθηση ότι  δεν με καταλάβατε.  Δεν αρνούμαι,  απλώς 

επισημαίνω ορισμένα πράγματα για να μην βάλουν τρικλοποδιά στο 
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σώμα και στον Δήμο, για να λειτουργήσει ο Δήμος με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο. Εάν αυτό εσείς  το θεωρείτε άρνηση…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κοιτάξτε τώρα, εάν θέλετε να αρπάζεστε από το τίποτα για να 

δημιουργείτε εντυπώσεις είναι άλλο θέμα αυτό.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι,  δεν έχω καμία…ίσα –ίσα που δεχόμαστε αυτό που λέτε.  Γιατί  

. .όχι  αόριστα πράγματα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πείτε μας τι  είναι και θα το αποδεχθούμε όλοι μαζί .  Θα βάλουμε την 

διατύπωση που θέλετε εσείς .  Όχι να λέμε όχι  και δεν προτείνω τίποτα. 

Συγκεκριμένα . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Δήμαρχε με τον Γενικό Γραμματέα έχω μιλήσει,  αυτές είναι 

αιτήσεις,  δηλαδή κοινωνική λειτουργός ΠΕ, ΤΕ για ένα έτος μίσθωση 

έργου. Φυσικά και το αντικείμενο της Πρόνοιας και των αναγκών 

πρέπει να προσληφθεί ένας κοινωνικός λειτουργός στην Πρό νοια και 

φαντάζομαι αντίστοιχα στο Κοινωνικό Φαρμακείο ετήσια για τις  

ανάγκες του Κοινωνικού Φαρμακείου.  Δεν νομίζω …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Συγκεκριμένα θα σας πω γιατί  τώρα το έχω μπροστά μου, για το πρώτο 

δεν τίθεται θέμα αλλά σε ότι  έχει  σχέση με τον αυτόν για τις  ανάγκες 

του Δήμου με σκοπό να εξυπηρετήσει τις  δομές του Δήμου και το 

Κοινωνικό Φαρμακείο είναι δομή του Δήμου.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άρα λοιπόν ξεφεύγουμε από αυτή την τρικλοποδιά που σας ε ίπα 

προηγούμενα. Ως εκ τούτου κακώς, κύριε Αγγελίδη,  είπατε πως δεν 

έχουμε την διάθεση συνεργασίας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στην δομή του Δήμου, εκεί  θα χρησιμοποιηθεί .  Έτσι θα το 

διατυπώσετε,  για τις  δομές του Δήμου. Αυτό το οποίο θα έπρεπε 

κυρίως να μας ενδιαφέρει ε ίναι ότι  εάν θα συμπίπτουν δυο πρόσωπα 

στο Κοινωνικό Φαρμακείο.  Δηλαδή εάν εκείνο το οποίο 

χρηματοδοτήθηκε με 6.000 ή αυτό το οποίο θα προσληφθεί από …Ένα 

από τα δυο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό που είπε ο κ.  Αναστασιάδης  Ηλίας,  εδώ που λέει  το κείμενο ότι  

. .κανένας  υπάλληλος κατηγορίας ειδικότητας . .βοηθός φαρμακείου με 

αποτέλεσμα να δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα στην λειτουργία του 

Κοινωνικού Φαρμακείου το οποίο αποτελεί  δομή του Δήμου. Εντάξει;  

Έτσι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σας ρωτάω, αυτό που λέει…  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να μην αναφέρουμε μέσα το Κοινωνικό Φαρμακείο για ευνόητους 

λόγους και. .για να εξυπηρετήσει δομή του Δήμου. Εάν ζητήσει 

εξηγήσεις θα δώσουμε ποια είναι η δομή.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δομή του Δήμου που έχει  το Κοινωνικό Φαρμακείο.  Φαρμακοποιό που 

θα τον βάλουμε στον λαχανόκηπο;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είπαμε ότι  έξι  χιλιάρικα δώσαμε, να δίναμε και επτά να 

τεκμηριώσουμε με ποιο τρόπο θα πάει στο Κοινωνικό Φαρμακείο . .και 

λέτε ότι  ναι,  έχουμε και πρόταση. . .Να συμφωνήσουμ ε σε μια 

παράτυπη, όπως είναι η εισήγηση, διαδικασία; Όχι.  Και θα σας πω ένα 

απλό παράδειγμα. Πραγματικά θέλουμε όλοι εδώ να βοηθήσουμε το 

Κυνοκομείο. .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το Κοινωνικό Φαρμακείο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και το Κοινωνικό Φαρμακείο.  Με ποιο τρόπο μπορούμε να 

βοηθήσουμε το Κοινωνικό Φαρμακείο στον τομέα του προσωπικού; 

Ποια υπηρεσία μας,  ποια δομή του Δήμου έχει  συναφές αντικείμενο; 

Μήπως έχει  η Κ.Ε.ΔΗ.Σ.;  Μήπως έχει  ο Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. μέσω των 

ΟΚΑΔΗ και μπορούμε εμεί  να ζητήσουμε και να τον διαθέσουμε εκεί;  

Μήπως μπορούσαμε έτσι;  Μήπως μπορούσαμε να εξαιρεθεί  τελείως το 

Κυνοκομείο και να πούμε . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Κοινωνικό Φαρμακείο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κοινωνικό Φαρμακείο και να γράψουμε στην εισήγηση κάτι  

διαφορετικό; Μου λέτε τώρα να το σκεφτώ και να απαντήσω. . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και όπως διευκρίνισε ο κ.  Αγγελίδης τώρα μετά την τοποθέτησή μου, 

ένα από τα δυο ενώ στην αρχή…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ένα από τα δυο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άρα συμφωνούμε να γράψουμε ότι  Κοινωνικό Φαρμακείο που αποτελεί  

δομή του Δήμου. Αυτό.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Προσθέτουμε αυτό.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δομή της Κοινωνικής Μέριμνας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Νομίζω να μην το βάλει καθόλου. Να βάλει Κοινωνική Μέριμνα 

καλύτερα παρά να βάλει.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στην Κοινωνική Μέριμνα βάλε το.  Είναι καλύτερ α εκεί .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δομή της Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου.  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ομόφωνα. Να συναινέσουμε στην πρόταση την συγκεκριμένη, το 

αποφαντικό μην σας πειράζει ,  θα το βρούμε ακριβώς,  επακριβώς και 

μαζί ,  όλοι μαζί .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κοινωνική Μέριμνα που ασχολείτα ι με τους άπορους πολίτες…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στην Κοινωνική Μέριμνα του Δήμου ανήκει η δομή αυτή.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν έχουμε όμως ειδικότητα που να μπορούμε να το κάνουμε μόνη 

μας.  Δεν υπάρχει στον Δήμο, σε καμία υπηρεσία του Δήμου ότι  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε λοιπόν;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Την στιγμή που θα καθαρογραφεί θα σας πάρω Δευτέρα, θα σας πάρω 

εγώ τηλέφωνο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Καλώς.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πάμε παρακάτω.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  

(Αριθμός Απόφασης 110/2016)  

………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Πάμε στο δεύτερο θέμα.  

 

Θέμα 2ο  :  

Αποδοχή δωρεάν παραχώρηση χρήσης απορριμματοφόρου  

από τον Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Αποβλήτων  

 Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΟΔΣΑ)  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής ο κ.  Χράπας.  Δυο λόγια και γι’  αυτό.   Πείτε μας τι  συνέβη 

και γιατί  . .  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Την Δευτέρα το μεσημέρι είχε πάθει μια βλάβη ένα απορριμματοφόρο 

το οποίο είναι μικρό σε όγκο, το μοναδικό που έχουμε και μαζεύει  

απορρίμματα στην Άνω Πόλη . .από την οδό . .  Στην περιοχή αυτή 

μαζεύουμε τα απορρίμματα την Δευτέρα. Βέβαια όχι  από όλους τους 

δρόμους.  Κάποιοι  δρόμοι μαζεύτηκαν την Παρασκευή και δεν ξανά 

μαζεύτηκαν. Σήμερα είναι Πέμπτη και η ενημέρωση που έχουμε είναι 

ότι  το απορριμματοφόρο το συγκεκριμένο θα καθυστερήσει  πάρα πολύ 

για να έρθει  και μας δίνεται η αφορμή, ενημέρωσα τον Πρόεδρο του 

Περιφερειακού  Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Αποβλήτων Κεντρικής 

Μακεδονίας (ΦΟΔΣΑ)τον κύριο . .για το πρόβλημα που έχουμε και εάν 

έχει  την δυνατότητα να μας διαθέσει ένα αυτοκίνητο ιδίου μεγέθους 

για να μπορέσουμε να κάνουμε την δουλειά μας για να μην μας πιάσει 

Καθαρά Δευτέρα και έχουμε βουνό με απορρίμματα . .σε αυτή την 

περιοχή του Δήμου μας.   
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 Συμφώνησε,  μας βοήθησε.  Ήδη το αυτοκίνητο αυτό το 

συγκεκριμένο το απορριμματοφόρο είναι καθ’ οδόν για Σέρρες.  

Πήρανε αποφάσεις όπως όφειλε ο ΦΟΔΣΑ και πρέπει και εμείς  να 

αποδεχθούμε την παραχώρηση για το συγκεκριμένο απορριμματοφόρο 

στον Δήμο Σερρών. Αυτή είναι η εισήγηση. Θα ήθελα να την ψηφίσετε 

όλοι ομόφωνα. Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ τον κύριο…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να υποθέσω ότι  αυτή η παραχώρηση δεν θα μας κοστίσει;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Για χρήματα δεν μιλήσαμε καθόλου. Δεν νομίζω να έχει  χρήματα…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συμφωνούμε κύριε Πρόεδρε,  απλά θα ήθελα να κάνω μια επισήμανση, 

κύριε Αντιδήμαρχε,  επειδή συχνά πηγαίνω σε εκείνο τον δρόμο και 

βλέπω αυτό το μικρό απορριμματοφόρο πηγαίνω συνεχώς μέχρι τα,  

κουβαλώντας τον μικρό όγκο σκουπιδιών. Θα δούμε,  να βρούμε έναν 

τρόπο …είναι κρίμα δηλαδή δυο, τρεις  τόνους,  πέντε τόνους να 

πηγαίνει  αυτό εκεί  πάνω, να δούμε,  στην συνέχεια να σκεφτούμε 

δηλαδή έναν τρόπο να μην πάει αυτό το αυτοκίνητο και να φορτώνετε 

σε κάτι  άλλα μεγαλύτερα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μάλλον να πάρουμε ένα τέτοιο μεγάλο.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  
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Σε αυτό το συγκεκριμένο . .το θέσαμε για να κάνουμε ένα . . και δεν 

προβλέπεται,  επειδή οι  αποστάσεις είναι κοντινές,  οι  αποστάσεις για 

να γίνει  ένα ΣΜΑ είναι 30 χιλιόμετρα και πάνω από τον ΧΥΤΑ, γι’  

αυτό τον λόγο μας το απέρριψαν. Το ζητήσαμε να κάνουμε έναν 

Σταθμό Μεταφόρτωσης να μην πηγαίνουνε . .αλλά απορρίφθηκε  το 

αίτημά μας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

…Ο μεγάλος όγκος των σκουπιδιών και πρέπει να ληφθεί υπόψη και 

αυτή η παράμετρος.   Δηλαδή ένα ΣΜΑ από το χωριό …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

. .  έναν προβληματισμό . .  και λέω ότι  έχουμε μια παραχώρηση η οποία 

στην εισήγηση δεν γράφει τίποτα για δωρεά. Τώρα λέει  ότι  πιθανόν να 

είναι κάτι  μικρό. Εάν αποδεχθούμε κάτι  τώρα εκ των υστέρων και μας 

ζητήσει κάποιο τίμημα θα κάνουμε; Θα ξανά πάρουμε απόφαση για το 

τίμημα;  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Εγώ ξέρω ότι  είναι δωρεάν  η παραχώ ρηση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πήραμε μια απόφαση.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Αλλά επειδή οι  υπηρεσίες γνωρίζεις  πως λειτουργούν,  ίσως να 

υποχρεωθούμε να βάλουμε ένα αντίτιμο,  το οποίο αντίτιμο,  εάν θα το 

βάλουμε,  θα πρέπει να είναι χαμηλό και συμβολικό.  Εάν θα βάλουνε 

ένα τέτοιο συμβολικό που δεν θα μπορούμε να το αποφύγουμε,  φυσικά 

και θα πάρουμε απόφαση να το αποδεχθούμε,  να το πληρώσουμε.  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και χαμηλό να είναι …  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Εγώ αυτό που γνωρίζω είναι για το δωρεάν.  Επειδή όλη η κουβέντα 

έγινε σήμερα, μιλάγαμε το πρωί τέσ σερις ώρες με αυτό το θέμα 

ασχολούμαστε,  για να το λύσουμε το πρόβλημα αυτό στην Άνω Πόλη, 

εκτιμούμε ότι  δεν θα υπάρχει κανένα αντίτιμο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ μιλάω διαδικαστικά για να διευκολύνω την υπηρεσία σου. Εάν 

σήμερα πάρουμε μια απόφαση η οποία θα γραφτεί  θα είναι δωρεά η 

απόφαση. Δεν μπορούμε εκ των υστέρων μετά έστω και 200 ευρώ..θα 

έχουμε πρόβλημα.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Κύριε . .εάν θα μας πουν μετά από μια εβδομάδα οι  υπηρεσίες της 

Θεσσαλονίκης ότι  . .ένα αντίτιμο συμβολικό,  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εμείς αποδεχόμαστε στην παραχώρηση όμως ας το διευκρινίσουμε 

εκατό τοις  εκατό,  αύριο,  μεθαύριο που θα καθαρογράψουμε την 

απόφασή μας εάν θα έχει  οικονομική επιβάρυνση ή όχι .  Έτσι;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω ότι  ομόφωνα συμφωνεί το σώμα. Ωραία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δωρεάν παραχώρηση ή παραχώρηση με τίμημα εκατό ευρώ. Αυτό 

πρέπει να γραφτεί  στο αποφαντικό.  Έχετε δίκαιο.   

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Ο κ. Χρυσανθίδης βεβαίως έχει  δίκαιο σε αυτό που λέει .  Η εν ημέρωση 

που έχω εγώ από τον κύριο Γεράνη και τον ευχαριστώ και δημόσια για 

την άμεση ανταπόκριση και την συνεργασία,  ήταν ότι  δεν θα έχει  

αντίτιμο.  Τώρα εάν κάποια στιγμή οι  υπηρεσίες όμως πουν ότι  δεν 

γίνεται χωρίς αντίτιμο,  πρέπει να βάλουμε ένα εικονικό …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα πρέπει να το τεκμηριώσουμε.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Συμβολικό.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αύριο να τεκμηριωθεί αυτό πριν καθαρογραφεί η απόφαση. Ομόφωνα 

ναι συνάδελφοι;   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφασης 111/2016 ΚΑΤ )  

……………… .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας και τον χρόνο σας.   

 

ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

…………………………  

………………  
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         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ           ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ       

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ    ……………  

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ      ……………..  

 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ       ……………..  

 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ        ……………..  

 

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ        ……………..  

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ      ……………..  

 

ΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ        ……………..  

 

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ                                               .…………..  
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ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ……………..  

 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ    ……………..  

 

ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ       ……………..  

 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ……………..  

 

ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ       ……………..  

 

ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ……………..  

 

ΧΑΡΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ        ……………..  

 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      ……………..  

 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ    ……………..  

 

ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ       ……………..  

 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ       ……………..  

 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      ……………..  

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ      ……………..  
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ       ……………..  

 

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ      ……………..  

 

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ      ……………..  

 

 

………………………… .  

……………… . .  

 


