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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
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ΤΕΤΑΡΤΗ  16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016  

 (ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 19:00΄)  
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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 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

  ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

  ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

  ΚΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

  ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ  
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  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ  

  

 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  

  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

  ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  

   

  ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

  ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

  ΧΑΡΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  

  ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

  ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  
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  ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

   

  ΙΛΑΝΙΔΟΥ -  ΒΙΛΛΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  

   

  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

  ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  

  ΚΑΛΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  

  ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ  

   

  ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ  

  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

  ΚΑΡΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

 

    
  

 



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

5 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 16 Η Σ  ΜΑΡΤΙΟΥ 2016  

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗ  ΣΟΥΖΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ  

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ   

 

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, 

κλήθηκαν σύμφωνα με τ ις  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 Επιτροπής και προσωρινή και οριστική παραλαβή 

των έργων:  

Α) Διαμόρφωση χώρου κεντρικής πλατείας και πλατείας 

Αναγνωστοπούλου Τ.Κ.  Προβατά  

Β) Διάφορες επισκευές –κατασκευές στο ειδικό σχολείο 4 ο  

Δημοτικό Σχολείο και 3 ο  Νηπιαγωγείο Σερρών  

Γ) Συντήρηση και ανακατασκευή περίφραξης νεκροταφείων 

ΔΕ Λευκώνα  

Δ) Αντιστήριξη τοιχίου κοιμητηρίου Τ.Κ. Κουμαριάς  

Ε) Ανακατασκευή δρόμων στα αγροκτήματα:  

1)  Δ.Ε. Μητρουσίου  

2)  Δ.Ε. Λευκώνα.  

3)  Δ.Ε. Σκουτάρεως  

4)  Ορεινής και  

5)  Άνω Βροντούς.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

2.  Έγκριση απασχόλησης εποχικού προσωπικού επί δίμηνο γι α 

την αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.  

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

3.  Έγκριση συνέχιση λειτουργίας του Συμβουλευτικού Κέντρου 

Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Σερρών και 

ανανέωση συμβάσεων εργασίας ΙΔΑΧ του  υπάρχοντος 

προσωπικού.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  
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4.  Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στο 8 ο  International 

Meeting of Tourism στην Φιλιππούπολη της Βουλγαρίας από 

20 έως 23 Απριλίου 2016.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

5.  Έγκριση καθιέρωση εργασίας του προσωπικού πολιτικής 

προστασίας σε βάρδιες σε εικοσιτετράωρη βάση κατά τις 

Κυριακές εξαιρετέες και νυχτερινές ώρες.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

6.  Έγκριση απολογισμών και ισολογισμών για τα έτη 2013, 2014 

και 2015 κληροδοτήματος Μητσάκου –Εμφιετζόγλου Κατίνας 

χας Λυκούργου.  

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος  κ.  Μερετούδης 

Δ.  

7.  Έγκριση της υπ’ αριθμόν 32/2016 απόφασης του Δ.Σ. της 

ΔΗΚΕ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών με θέμα «Έγκριση αναμόρφωσης 

προϋπολογισμού 2016 της ΔΗΚΕ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ . Σερρών».  

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

8.  Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΚΕΔΗΣ  

Εισηγητής: ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ κ. Ραμπότας Ε.  

9.  Ορισμός και αντικατάσταση μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Ενιαίας Σχολικής Επιτρο πής Β/θμιας 

Εκπαίδευσης Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: ο Πρόεδρος της ΕΣΕΔΕ κ. Τερζής Β.  

10.  Έγκριση διοικητικής αποβολής του κ.  Τζουμαΐλα 

Δημητρίου για κατάληψη δημοτικής έκτασης τμήματος του 
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υπ’ αριθμόν 1385 δημοτικού αγροτεμαχίου στο αγρόκτημα 

Σερρών του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

11.  Έγκριση κατάργησης θέσεως περιπτέρου χωρίς ορισμό 

νέας.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

12.  Έγκριση μεταβίβασης επαγγελματικής άδειας πωλητή 

λαϊκών αγορών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδ ης Π.  

13.  Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Καθαριότητας 

και Προστασίας Περιβάλλοντος ως προς το ύψος του ποσού 

των προστίμων.  

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

14.  Έγκριση διενέργειας προμήθειας:  

Α) Ειδών γραφείου και ανταλλακτικών για εκ τυπωτές –

πολυμηχανήματα και φωτοτυπικά και ειδών τεχνολογίας και 

πληροφορικής και φωτοαντιγραφικών πολυμηχανημάτων για 

τις ανάγκες του Δήμου Σερρών έτους 2016 -2017.  

Β) Καυσίμων –λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών 

και των Νομικών του Προσώπων.  

Γ) αδειών χρήσης λογισμικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών 

του Δήμου  

Δ) φορητών οστεοθηκών για τις ανάγκες των Δημ. 

Κοιμητηρίων της Δ.Ε. Λευκώνα και της Τ.Κ. Καλών Δέντρων 

του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

5 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 16 Η Σ  ΜΑΡΤΙΟΥ 2016  

Ε) ανταλλακτικών για την επ ισκευή μεταλλικών κάδων του 

Δήμου  

Στ.) Κάδων απορριμμάτων 40 l i t .  

Ζ) μεταχειρισμένων απορριμματοφόρων  

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

Η) Υλικών και τοποθέτηση περίφραξης στο Δημοτικό 

Κυνοκομείο.   

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβ ουλος  κ.  Γρηγοριάδης 

Χ.  

Θ) συστήματος ασφαλείας –παρακολούθησης –τηλεϊδοποίησης 

για το Κυνοκομείου του Δήμου Σερρών.  

Ι)  λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2016 για τις 

Δ.Ε. Σερρών, Λευκώνα, Κ. Μητρούσι,  Σκουτάρεως, Άνω 

Βροντούς και Ορεινής.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

15.  Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας ανταλλακτικών 

κάδων Δήμου Σερρών.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

16.  Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης παροχής 

υπηρεσιών «Υπηρεσίες περιβαλλοντικής παρακολούθησης και 

ελέγχου του ανενεργού ΧΥΤΑ και του αποκατεστημένου ΧΔΑ 

Δήμου Σερρών» για το έτος 2015 ως προς την επωνυμία του 

αναδόχου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

17.  Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών με τίτλο:  

Α) για την διοργάνωση πολιτιστικών, αθλητικών και λοιπών 

δράσεων  του Δήμου Σερρών έτους 2016.  
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Β) για δαπάνες διοργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων του 

Δήμου Σερρών έτους 2016,  

Γ) για την κάλυψη της οργάνωσης προβολής και τεκμηρίωσης 

του Φεστιβάλ, τις  αμοιβές των καλλιτεχνών και την αμοιβή 

του ελληνικού καλλιτεχνικού ‘γκρου π’ για την διεξαγωγή 

πολιτιστικών, αθλητικών και λοιπών εκδηλώσεων του Δήμου.  

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

18.  Έγκριση προμήθειας υλικών για την διοργάνωση 

πολιτιστικών αθλητικών και λοιπών δράσεων του Δήμου 

Σερρών έτους 2016.  

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

19.  Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2016 από την Οικονομική Υπηρεσία του 

Δήμου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

20.  Τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 596/2015 ΑΔΣ ως προς το 

ύψος της αποζημίωσης λόγω της αναμόρφωσης των 

αντικειμενικών αξιών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

21.  Αναγνώριση –έγκριση πληρωμής τόκων υπερημερίας 

ποσού 2.448,00 ευρώ λόγω καθυστέρησης εξοφλήσεως 

πιστώσεων που αφορούν το έργο: Βιολογικές αναβαθμίσεις  

δημοσίων ανοικτών χώρων στο Δήμο Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

22.  Έγκριση μίσθωσης δια δημοπρασίας τμήματος του υπ’ 

αριθμόν 83 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Πεπονιάς για 

σταυλική εγκατάσταση.  
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Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

23.  Ανάκληση της υπ’ αριθμόν 870/1999 ΑΔΣ ‘Έγκριση 

παραχώρησης δημοτικής έκτασης στο Αυτοκινητοδρόμιο 

Σερρών ΑΕ’ και έγκριση παραχώρησης κατά χρήση δημοτικής 

έκτασης στην Ανώνυμη Εταιρεία ‘Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών 

ΑΕ ΟΤΑ’.  

Εισηγητές: Ο Πρόεδρος της Αυτοκιν/δρόμιο ΑΕ κ.  

Αραμπατζής Θ. και ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

24.  Αποδοχή νέας σύμπραξης γραφείων μελετών για τη 

συνέχιση της μελέτης με τίτλο: ‘Τοπογράφηση –

κτηματογράφηση –πολεοδομική μελέτη ου οικισμού Ελαιώνα’ 

του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακ ίδης Π.  

25.  Έγκριση μελέτης του έργου: Συντήρηση και βελτίωση 

σχολικών κτηρίων Δήμου Σερρών έτους 2016.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

26.  Έγκριση εκπόνησης μελετών για την ωρίμανση του 

έργου: Επανάχρηση του κτηρίου Κ1 του πρώην στρατοπέδου 

Παπαλούκα και δημιουργία Μουσείου Ξενάκη’.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

27.  Έγκριση ΑΠ εργασιών των έργων:  

Α) Παρεμβάσεις σε δημοτικά κτήρια και κοινοχρήστους 

χώρους στην ΤΚ Μητρουσίου και  

Β) Επέκταση δικτύου πεζόδρομων πόλης Σερρών έτους 2015.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  
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28.  Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής 

παραλαβής των έργων:  

Α) Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην οδό Μιαούλη του 

Δήμου Σερρών  

Β) Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε σχολικά 

κτήρια του Δήμου  Σερρών  

Γ) Κατασκευή δικτύου  ύδρευσης αποχέτευσης στο αριθμ. 78 

αγροτεμάχιο του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

29.  Έγκριση διαγραφής οφειλετών από βεβαιωτικούς 

καταλόγους.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

30.  Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ.  Δημάρχου κα τά 

τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

31.  Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ.  

Δημάρχου και του αντιδημάρχου κ.  Γρηγοριάδη Παναγιώτη 

για το μήνα Φεβρουάριο και του εντεταλμένου Δημ. 

Συμβούλου κ.  Καρπουχτσή Κων/νου για τους μήνες 

Φεβρουάριο και Μάρτιο.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

32.  Επέκταση –συμπλήρωση δικτύου ΦΟΠ.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

33.  Έγκριση έκδοση άδειας λειτουργία υπηρεσιών 

διαδικτύου:  

Α) στον κ.  Κωστόπουλο Αλέξανδρο του Λαζάρ ου και  
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Β) στον Κ. Γιαμουρίδη Τηλέμαχο του Σταύρου στην πόλη των 

Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  

 

……………………… .  

……………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι αρχίζει  η 5 η  συνεδρίαση. Εάν υπάρχουν 

κάποιες ανακοινώσεις;  Κάποιες ερωτήσεις;  Ο κ.  Ραμπότας κάτι  θέλει  

να ανακοινώσει.   

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Θέλω να καλέσω όλους τους συναδέλφους και τις  συναδέλφισσες αύριο 

στις  11:00΄  η ώρα στο κτήριο της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. που είναι στο Αθλητικό 

Πάρκο . .για τον αγ ιασμό των νέων εγκαταστάσεων της δομής που 

λειτουργεί  με . .του Δήμου …αγιασμός της λειτουργίας των νέων 

εγκαταστάσεων…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

11:00΄ το πρωί.  Ο κ.  Φωτιάδης,  ο κ.  Γιαννακίδης.  Παρακαλώ κύριε 

Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δυο ερωτήσεις,  κύριε Πρόεδρε.  Η πρώτη αφ ορά στο ότι  θέλουμε να 

ενημερωθούμε για τι  ακριβώς συνέβη εκεί  στο Κρόνι,  διότι  είδαμε μια 

διάσταση απόψεων, τουλάχιστον έτσι φάνηκε στα μέσα ενημέρωσης.  

Θέλαμε μια υπεύθυνη ενημέρωση.  

 Το δεύτερο έχει  σχέση με την αναμενόμενη εδώ και καιρό 

πεζοδρόμηση, ούτως ώστε να μπορούν να κινούνται οι  μαθητές από τις  

εγκαταστάσεις του ΚΤΕΛ προς την οδό Μεραρχίας.  Ξέρετε το δρομάκι,  

μονόδρομο. Εκεί μπήκε ένα αίτημα πολλές φορές και από το σχολικό 

συγκρότημα. Ποιος είναι το ΤΕΛ είναι εδώ μπροστά; Το Τεχνικό.  

Επειδή έχουμε και πεζοδρομήσεις και επειδή θεωρώ ότι  . .τι  έχει  στο 

σχέδιό της η δημοτική αρχή και γι΄ αυτό το κομμάτι,  διότι  είναι τόσο 

επιτακτικό να γίνει;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Για το πρώτο ερώτημά μας θα απαντήσετε κύριε Μυστακίδη; Ο 

Αντιδήμαρχος Δόμησης κ.  Μυστακίδης θα απα ντήσει.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι 

καλησπέρα σας.  Για το θέμα που έθεσε ο κ.  Φωτιάδης,  για το ερώτημα 

τι  έγινε στο Κρόνιο και για τις  απόψεις που ακούστηκαν από τα μέσα 

μαζικής ενημέρωσης αλλά και γενικότερα  από τον κόσμο, να απαντήσω 

τα εξής:  κάποια στιγμή με κάλεσε ο Δήμαρχος μπροστά στο Κρόνιο 

επειγόντως διότι  γινόντουσαν κάποιες εργασίες…σύννομες ή όχι ,  εάν 

είχε άδεια ο άνθρωπος.   

 Πήγα αμέσως στο σημείο αυτό και ήταν περίπου 1:00΄ η ώρα, 

είδα ότι  όντως σκάψανε και αφαιρέσανε κάποιο κομμάτι από το τοιχίο 

και από την αυλή και τους σταμάτησα αμέσως για εκείνη την ημέρα 

για να ερευνηθεί  η υπόθεση και κατά πόσο είναι σύννομοι και έχουν 

τις  άδειες που θα έπρεπε να έχουν.   Τους είπα ότι  θα τους δώσω 

απάντηση για το εάν θα πρέπει να ξεκινήσουν ή όχι  την επόμενη μέρα 

το πρωί,  όπως και έγινε στις  7:30΄ της επόμενης μέρας.   

 Για να διαπιστώσουμε εάν είναι,  ήταν εντάξει  ο εργολάβος,  ο 

οποίος έκανε τις  κατασκευές και αυτός που έχει  επινοικιάσει τον χώρο, 

ερευνήσαμε πρώτα από όλα εάν έχει  άδεια.  Όντως είχε άδειες,  είχε δυο 

άδειες μικρής κλίμακος,  οι  οποίες βασιζόντουσαν σε κάποια 

αρχιτεκτονικά σχέδια τα οποία ήταν εγκεκριμένα από την 

Αρχιτεκτονική Επιτροπή της Περιφέρειας.   

 Ελέγξαμε εάν εφαρμόζεται ότι  περιγράφει το σχ έδιο το 

αρχιτεκτονικό και για την διαμόρφωση ο άνθρωπος και  ήταν έτσι,  

δηλαδή εφάρμοζε πιστά την αρχιτεκτονική μελέτη την οποία έχει .   
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Επίσης υπήρχαν διάφορα θέματα τα οποία όπως εάν έχει  κάνει  

την σύμβαση με την εταιρεία αυτή που δέχεται τα μπάζα, τα αδρ ανή, 

διότι ,  όπως ξέρετε,  έχει  κλείσει  ο δικός μας ο χώρος που εναποθέταμε 

τα αδρανή και όντως υπήρχε και μια σύμβαση με αυτόν τον 

επιχειρηματία,  ο οποίος δέχεται τα μπάζα.  

Επίσης ερευνήσαμε εάν έχει  άδεια για την τοποθέτηση του κάδου 

και την άδεια της κατάληψης του πεζοδρόμου. Όντως υπήρχε άδεια και 

σε συνέχεια ερεύνησα εάν ήταν . .και εάν η μελέτη η οποία είχε στα 

χέρια του ο κατασκευαστής ήταν εγκεκριμένη από το Δ.Σ. του 

Γηροκομείου και η απάντηση ήταν θετική.  Μίλησα με τον Διευθυντή, 

μου είπε ότι  τα είδε  τα σχέδια,  συνεδριάσανε,  τα εγκρίνανε και δώσανε 

το ΟΚ και αυτοί και επομένως έχοντας αυτά όλα, τις  εγκρίσεις  και τις  

άδειες δούλεψε σήμερα και δεν υπήρχε λόγος να σταματήσουν τις  

εργασίες.   Αυτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για το δεύτερο θέμα που ρωτήσατε,  για το δρομάκ ι εκεί  στο ΤΕΛ εάν 

θέλετε κύριε Δήμαρχε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι του πεζοδρομίου το έχουμε 

τσιμεντοστρώσει ήδη. Το υπόλοιπο λόγω έλλειψης χρημάτων το 

υπόλοιπο κομμάτι βάλαμε κιγκλιδώματα σιδερένια για να 

προστατεύουμε τα παιδιά και να μπορούν να περπατούν ανάμεσα από 

αυτά τα  κιγκλιδώματα.  

 Τώρα όταν υπάρχει η δυνατότητα και έχουμε χρήματα για να 

τσιμεντοστρώσουμε και το υπόλοιπο κομμάτι θα τσιμεντοστρώσουμε 

και το υπόλοιπο κομμάτι.   
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 Επίσης καθαρίζεται,  ο κ.  Δούκας το ξέρει ,  το καθαρίζει  τις  

καλαμιές,  τα χόρτα, τα πάντα. Μπορούν να περάσουν τα παιδιά,  

υπάρχει  διάδρομος που μπορούν να περάσουν, δεν είναι όλο 

τσιμεντένιος ο διάδρομος.  Αργότερα θα κάνουμε και το υπόλοιπο 

κομμάτι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γιαννακίδη;  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Καλησπέρα σας.  Για τον κ.  Μυστακίδη το ερώτημα και έχει  να κάνει  

με το πρώτο ερώτημα που έθεσε ο κύριος Φωτιάδης.  Δεν θα μείνω 

όμως στην περίπτωση του Νέου Κρονίου.  Υπάρχει πιθανότητα, πολλοί 

το εκφράζουν και ως ανησυχία,  μήπως το άνοιγμα αυτού του 

καταστήματος παρασύρει και άλλα καταστήματα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος.   

 Ήθελα να ρωτήσω εάν υπάρχει πολιτική βούληση, σύμφωνα με 

διαδήλωση σας  που είχατε κάνει  παλαιότερα, νομίζω του Δημάρχου 

εάν θα διατηρήσετε τον εμπορικό χαρακτήρα,   της νομαρχίας η εάν 

σκοπεύετε να δώσατε άδε ια για τραπεζοκαθίσματα;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να απαντήσω. Η πολιτική βούληση της δημοτικής αρχής είναι να 

κρατηθεί  ο εμπορικός  χαρακτήρας  του δρόμου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωράμε στα θέματα  της ημερήσιας.   Θα  αναφέρω στο σώμα ότι  

σας έστειλα  ένα θέμα εκτός ημερήσιας τελικά όμως  κρίθηκε σκόπιμο  

να μην  έρθει  ως κατεπείγον,   διότι  δεν υπήρχε αιτιολογικό του 

κατεπείγοντος,   Θα έρθει  στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.   

  Πάμε στα θέματα  της ημερήσιας.  Πρώτο θέμα.  
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Θέμα 1 ο  :  

Σύσταση Επιτροπής και προσωρινή και οριστική πα ραλαβή των 

έργων:  

Α) Διαμόρφωση χώρου κεντρικής πλατείας και πλατείας  

 Αναγνωστοπούλου Τ.Κ.  Προβατά  

Β) Διάφορες επισκευές –κατασκευές στο ειδικό σχολείο 4 ο  Δημοτικό  

Σχολείο και 3 ο  Νηπιαγωγείο Σερρών  

Γ) Συντήρηση και ανακατασκευή περίφραξης νεκροταφείων  

ΔΕ Λευκώνα  

Δ) Αντιστήριξη τοιχίου κοιμητηρίου Τ.Κ. Κουμαριάς  

Ε) Ανακατασκευή δρόμων στα αγροκτήματα:  

1) Δ.Ε. Μητρουσίου  

2) Δ.Ε. Λευκώνα.  

3) Δ.Ε. Σκουτάρεως  

4) Ορεινής και  

5) Άνω Βροντούς.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ μετά από κλήρωση  για το καθένα ξεχωριστά, να μη διαβάσω εδώ 

πέρα μιας σελίδα ονομάτων, υπάρχουν τα ονόματα αυτά, βγήκαν μετά 

από  κλήρωση  από την Επιτροπή, είναι δημοτικοί υπάλληλοι.   

Προχωρώ στο επόμενο.   Ομόφωνα ναι το πρώτο;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μία ερώτηση να κάνουμε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια ερώτηση προς τον κ.  Γκότση . .στον κ.  Αγγελίδη.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση επί των επιτροπών;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι,  επί  των έργων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί των έργων όχι  διότι  εδώ ορίζουμε επιτροπές.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν είναι θέμα συνάφειας τώρα. Εγκρίνονται ή όχι  τα τακτικά και τα 

αναπληρωματικά μέλη. Είναι ορισμός,  το λέει ,  σύσταση επιτροπών για 

προσωρινή και οριστική παραλαβή.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Με την παρέμβασή μας θα βοηθήσουμε τις  επιτροπές.  Εφόσον θέτετε 

φραγμό, καλώς.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω ότι  υπάρχει  νομοθεσία,  βάσει της νομοθεσίας γίνονται …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ερμηνεύουμε τον νόμο μερικές φορές κατ΄ οικονομία και νομίζω ότι  

σήμερα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι το πρώτο;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   
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Θέμα 1 ο  :  

Σύσταση Επιτροπής και προσωρινή και οριστική  

παραλαβή των έργων:  

Α) Διαμόρφωση χώρου κεντρικής πλατείας και πλατείας  

Αναγνωστοπούλου Τ.Κ.  Προβατά  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  Αριθμός Απόφασης: 112/2016)  

…………………… .  

 

Ομοίως του έργου:  

Β) Διάφορες επισκευές –κατασκευές στο ειδικό σχολείο  

 4ο  Δημοτικό Σχολείο και 3 ο  Νηπιαγωγείο Σερρών  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  Αριθμός Απόφασης: 113/2016)  

…………………… .  

 

Ομοίως του έργου:  

Γ) Συντήρηση και ανακατασκευή περίφραξης  

νεκροταφείων ΔΕ Λευκώνα  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  Αριθμός Απόφασης: 114/2016)  

…………………… .  

 

Ομοίως του έργου:  

Δ) Αντιστήριξη τοιχίου κοιμητηρίου Τ.Κ. Κουμαριάς  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

5 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 16 Η Σ  ΜΑΡΤΙΟΥ 2016  

(  Αριθμός Απόφασης: 115/2016)  

…………………… .  

 

Ομοίως του έργου:  

Ε) Ανακατασκευή δρόμων στα αγροκτήματα:  

1) Δ.Ε. Μητρουσίου  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  Αριθμός Απόφασης: 116/2016)  

…………………… .  

 

Ομοίως του έργου:  

Ανακατασκευή δρόμων στα αγροκτήματα:  

2) Δ.Ε. Λευκώνα.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  Αριθμός Απόφασης: 117/2016)  

…………………… .  

 

Ομοίως του έργου:  

Ανακατασκευή δρόμων στα αγροκτήματα:  

3) Δ.Ε. Σκουτάρεως  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  Αριθμός Απόφασης: 118/2016)  

…………………… .  

 

Ομοίως του έργου:  

Ανακατασκευή δρόμων στα αγροκτήματα:  

4) Ορεινής και 5) Άνω Βροντούς.  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  Αριθμός Απόφασης: 119/2016)  

…………………… .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο δεύτερο.  

 

 

Θέμα 2 ο  :  

Έγκριση απασχόλησης εποχικού προσωπικού επί δίμηνο  

για την αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος  κ.  Παντελής Χράπας.  

Παρακαλώ κύριε Χράπα.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι.  Κύρι ε Δήμαρχε,  κύριε 

Πρόεδρε,  καλούμαστε να συζητήσουμε την έγκριση απασχόλησης 

εποχικού προσωπικού για δυο μήνες για την αντιμετώπιση αναγκών 

ανταποδοτικού χαρακτήρα.  Πρόκειται για δυο οδηγούς και έξι  εργάτες 

για το χρονικό διάστημα από 1 -6 έως 30-9-2016.  

 Αφορά τις  άδειες του προσωπικού βασικά λόγω της θερινής 

περιόδου και των αυξημένων αναγκών της …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Εγώ θα ήθελα να κάνω ένα συμπληρωματικό σχόλιο.  Σας παρακαλώ 

μην μιλάτε.  Λίγη ησυχία.  Εκ παραδρομής εστάλη στους δημοτικούς 

συμβούλους στα μέιλ για πέντε εργάτες και δυο οδηγούς,  ήταν . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα το αναφέρω ολοκληρωτικά το σχόλιο.  Η υπηρεσία Καθαριότητας 

είχε ζητήσει ευθύς εξ αρχής με εισήγησή της δυο οδηγούς και έξι  

εργάτες.  Το Λογιστήριο αδυνατούσε να ανταποκρ ιθεί  στους δυο 

οδηγούς και έξι  εργάτες και τελικά όμως βρήκε κάποια χρήματα και 

ανταποκρίθηκε στο ολικό αίτημα.  

 Ακολούθησε μετά δεύτερη εισήγηση με δυο οδηγούς και πέντε 

εργάτες,  η οποία βέβαια σας απεστάλη εκ παραδρομής και γι΄ αυτό 

κάναμε και την ορθή επανάληψη σήμερα το μεσημέρι για τους έξι  

εργάτες και δυο οδηγούς.   

 Εάν υπάρχουν ερωτήσεις επί  του θέματος παρακαλώ. Ο κ.  

Καρύδας και ο κ.  Χρυσανθίδης.  Κύριε Χρυσανθίδη.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Θα ήθελα να γνωρίζω, γιατί  είναι σημαντικός αριθμός οκτώ άτομα, 

πόσο  είναι η επιτακτική ανάγκη αυτή που δεν μπορούν να κρατηθούν 

από το υπάρχον προσωπικό και για ποιο λόγο πάμε σε διμηνίτες και 

δεν προγραμματίσαμε να πάρουμε με συμβάσεις ορισμένου χρόνου 

πολύ νωρίτερα. Τρίτον,  . .το Δημοτικό Συμβούλιο πώς γίνονται αυτές οι  

προσλήψεις.  Βέβαια είναι απόφαση και αρμοδιότητα του δημάρχου 

αλλά επειδή…κάποια κριτήρια.   

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  
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Αυτό που βλέπετε,  κύριοι  συνάδελφοι,  είναι τέσσερις το ένα δίμηνο 

και τέσσερις το άλλο δίμηνο. Δεν είναι οκτώ και οκτώ. Τέσσερα άτομα 

για να έρθουν στις  θέσεις Καθαριότητας για δυο μήνες δεν είναι 

σημαντικό νούμερο βάσει των αναγκών μας.  Αυτή την στιγμή 

υπάρχουν δεκατρία απορριμματοφόρα και 26 εργάτες.  Δυο εργάτες σε 

κάθε απορριμματοφόρο, που σημαίνει  ότι  ούτε στο φορτηγό το ανοικτό 

υπάρχουν εργάτες να επανδρωθεί ούτε στα δυο βυτία ούτε στο 

πλυντήριο κάδων. Εάν υπολογίσεις  και τις  άδειες οι  ανάγκες είναι 

πολλαπλάσιες.  Απλά φτάνουμε σε αυτό το νούμερο το οκτώ, επειδή 

αυτή την διάθεση πίστωσης έχουμε.   

 Δεύτερον.  Δεν βάζουμε μεγαλύτερη διάρκεια σύμβασης γιατ ί  δεν 

υπάρχουν τα χρήματα για να πάρουμε μεγαλύτερη σύμβαση. Αυτή την 

στιγμή η υπηρεσία Καθαριότητας έχει  ανείσπρακτα κοντά στα 

2.300.000 ευρώ.  

 Το τρίτο ερώτημά σας είναι ότι  ο τρόπος που θα προσληφθούν 

είναι με απόφαση του Δημάρχου. Είναι γνωστό αυτό.  Μ όνο αυτός ο 

τρόπος υπάρχει.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ξέρω ότι  είναι απόφαση του Δημάρχου …την προηγούμενη θητεία που 

είχαν γίνει  σωρηδόν προσλήψεις εάν …  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Κύριε Χρυσανθίδη τα κριτήρια είναι αυστηρά. Αυτοί που εργάστ ηκαν 

και ξέρουν την δουλειά και δούλεψαν . .ο Δήμαρχος σε συνεργασία με 

…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ο κύριος Καρύδας;  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Εγώ έχω δυο ερωτήσεις.  Η μια ήταν ίδια με του κ.  Χρυσανθίδη όσον 

αφορά τα κριτήρια για την επιλογή και η δεύτερη ερώτηση που έχω να 

κάνω γιατί  δεν το είδα στην εισήγηση, εάν ξέρετε τι  είδους είναι η 

εργασία που θα προσφερθεί;  Δηλαδή ολόκληρη απασχόληση και τα 

λοιπά; Και το ύψος της αμοιβής.   

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Η αμοιβή είναι βάσει του νόμου αυτή που προβλέπεται από τον νόμο. 

Είναι γύρω στα, εάν θυμάμα ι καλά, ακριβώς δεν μπορώ να σας πω, 

πρέπει  να είναι γύρω στα …για τον εργάτη και 750 για τον οδηγό. 

Είναι πλήρης απασχόληση . .  δεν έχω κάτι  άλλο να προσθέσω πάνω σε 

αυτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι Πρόεδρε.  Εμείς ψηφίζουμε όχι  επί  της ουσίας λόγω της …του 

νόμου …Με τον νόμο, όπως προσλαμβάνονται αυτοί οι  άνθρωποι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δίμηνης απασχόλησης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οι υπόλοιποι ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(  Αριθμός Απόφασης: 120/2016)  

…………………… .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα τρίτο.   

 

Θέμα 3 ο  :  

Έγκριση συνέχιση λειτουργίας του Συμβουλευτικού Κέντρου  

Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Σερρών και  

ανανέωση συμβάσεων εργασίας ΙΔΑΧ του υπάρχοντος προσωπικού.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος ο κ.  Γαλάνης.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε . .ήταν η οριστική ένταση στην συνέχιση του Κέντρου, 

του Συμβουλευτικού Κέντρου Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας 

του Δήμου Σερρών, δηλαδή έχει  έρθει  η ένταξη η οριστική.  Θα έρθει  

στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο .  Απλά εδώ μέσα από συγκεκριμένο 

… της Εφημερίδας της Κυβέρνησης υπήρξε η πρόνοια για την συνέχιση 

ως την οριστική ένταξη μέχρι 28 -4-2016.  

 Αυτό ήδη έχει  έρθει  ως έγγραφο και γι΄ αυτό . .στο Δημοτικό 

Συμβούλιο,  την συνέχιση δηλαδή. Παρακαλώ το Δημοτικό Συμ βούλιο 

να λάβει απόφαση για την συνέχιση του Κέντρου έως 28 -4-2016 της 

ανανέωση των τεσσάρων συμβάσεων εργασίας,  να μην τις  αναφέρω, 

αναφέρονται αναλυτικά στην εισήγηση και την αναμόρφωση του 

προυπολογισμού.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   
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Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Εδώ μια διευκρίνιση, κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Η εισήγηση είναι λάθος γραμμένα. Μιλάει για ανανέωση μέχρι 28 -2-

2017. Το ΄16….  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

28-4-2016.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Από 1-3-2016 έως 28 -2-2017 και γράφει από 1 -3-2016 και …Όλα είναι 

λάθος γραμμένα στην εισήγηση.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ναι,  αλλά ανανεώνουμε από 1 -3-2016 έως 28-2-2016 δεν γίνεται.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Παρατείνεται ως 28 -4-2016. Παρακαλούμε να εγκρίνετε.  Αυ τά τα 

έκανε η πολιτεία μέχρι την οριστική ένταξη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Λέει τι  προηγήθηκε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Προηγήθηκε ένα δίμηνο. Τώρα πάμε για άλλο ένα αλλά τελικά μας 

πρόλαβε η οριστική ένταξη. Δεν θα πηγαίνουμε δυο -δυο μήνες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

5 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 16 Η Σ  ΜΑΡΤΙΟΥ 2016  

Ο κ. Αντώνης Αναστασιάδης.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε και κύριε Δήμαρχε,  πολλές φορές η κυρία συνάδελφος 

. .για ένα αντικείμενο το οποίο χειρίζεται η κυρία …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Βεβαίως όλοι το έχουμε επισκεφτεί .   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε συνάδελφε έρχονται εκεί  πέρα γυναίκες οι  οποίες υφίστανται 

αυτού τους είδους τις  ενέργειες και υπάρχει ψυχολόγος,  υπάρχει  

κοινωνική λειτουργός.  . .είμαστε πρωτοπόροι… σε όλη  την Ελλάδα. 

Εμείς είμαστε ένα από τα καλύτερα κατά γενική ομολογία.  Αυτή είναι 

μεγάλη συζήτηση τώρα κ.  Αναστασιάδη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  Αριθμός Απόφασης: 121/2016)  

…………………… .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τέταρτο θέμα.  
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Θέμα 4 ο  :  

Έγκριση συμμετοχής  του Δήμου Σερρών στο 8 ο  International 

Meeting  

 of  Tourism στην Φιλιππούπολη της Βουλγαρίας από  

20 έως 23 Απριλίου 2016.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γρηγοριάδη θέλετε να πείτε κάτι;   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Στο Πρόγραμμα Τουριστική Προβολή του ΄16 είχαμε προβλέψει στις  

αρχές του χρόνου τουριστική προβολή στην συγκεκριμένη πόλη και 

μετά από πρόσκληση που δεχθήκαμε από τον Δήμο της Φιλιππούπολης 

ότι  διοργανώνει αυτή την διεθνή συνάντηση σκεφτήκαμε πως είναι μια 

καλή ευκαιρία να πάμε  να προβάλουμε τον Δήμο εκεί  αυτές τις  ημέρες.  

Θα υπάρχουν διεθνείς  συναντήσεις,  θα υπάρχουν αντιπροσωπείες 

ξένων κρατών και διαφόρων τουριστικών πρακτόρων και πιστεύουμε 

πως είναι μια καλή προσπάθεια για να είναι και . .προβάλουμε το 

τουριστικό . .  του Δήμου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ένα ερώτημα να κάνω στον κ.  Γρηγοριάδη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.   Ο κ.  Ηλίας Αναστασιάδης.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Κύριε Γρηγοριάδη …σε όλη αυτή την διαδικασία της τουριστικής 

προβολής . .  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Ακόμα δεν  έχει .  Που ψηφίσαμε εμείς  δηλαδή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωράμε.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  Αριθμός Απόφασης: 122/2016)  

…………………… .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πέμπτο θέμα.  

 

Θέμα 5 ο  :  

Έγκριση καθιέρωση εργασίας του προσωπικού πολιτικής  

 προστασίας σε βάρδιες σε εικοσιτετράωρη βάση κατά τ ις  

Κυριακές εξαιρετέες και νυχτερινές ώρες.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  Αριθμός Απόφασης: 123/2016)  

…………………… .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έκτο θέμα.  

 

Θέμα 6 ο  :  

Έγκριση απολογισμών και ισολογισμών γ ια τα έτη 2013, 2014  

και 2015 κληροδοτήματος Μητσάκου –Εμφιετζόγλου Κατίνας  

 κας Λυκούργου.  

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος  κ.  Μερετούδης Δ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;  Υπάρχουν ερωτήσεις;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ένα ερώτημα να θέσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ. Ο κ.  Καρύδας,  ο κ.  Ηλίας Αναστασιάδης και ο κ.  Μηλίδης.  

Ξεκινάμε με τον κ.  Μηλιδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Επειδή πολλές φορές έρχονται ανάλογα θέματα, ήθελα να ρωτήσω τον 

εισηγητή εάν τυχόν ελέγχονται νομικά όλες αυτές οι  υποθέσεις;  Γιατί  

ξέρετε,  κύριε Πρόεδρε,  πάρα πολύ καλά ότι  θα πρέπει να υπάρχει 

απόλυτη διαφάνεια στα κληροδοτήματα. Ο κ.  Γαλάνης έχει  ιδιαίτερη 

ευαισθησία στο θέμα. Θα παρακαλούσα έτσι επίσημα να . .στο 

Δημοτικό Συμβούλιο ότι  ελέγχονται,  όχι  μόνο τα ποσά εάν είναι σωστά 

αλλά και εάν υπάρχει …νομιμότητα.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριοι συνάδελφοι ο κύριος Μερετούδης με παλαιότερη απόφασή μας,  

για να βοηθήσω το σώμα, την 592/2015, τον Σεπτέμβριο,  ανέλαβε με 



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

5 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 16 Η Σ  ΜΑΡΤΙΟΥ 2016  

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να συντάξει  απολογισμούς και 

ισολογισμούς για αυτά τα έτη που εισηγείται σήμερα και την σύνταξη 

του προϋπολογισμού του ΄15 και μάλιστα και την συγκρότηση της 

Διαχειριστικής Επιτροπής για την υλοποίηση των διαδικασιών 

χορήγησης των βραβείων, γιατί  πρέπει να δίνουμε βραβείο.   

 Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ανέλαβε την εκμίσθωση 

του ακινήτου του κληροδοτήματος,  την σύνταξη προϋπολογισμού του 

΄16,  την οποία την πραγματοποιήσαμε τον 9 ο  μήνα του ΄15,  την 

εισηγηθήκαμε δηλαδή και τον απολογισμό –ισολογισμό του έτους ΄16 

και εφεξής.   

 Επίσης σας ενημερώνω για αυτό που ρωτάτε και πολύ καλά 

κάνετε,  ότι  σε συνεργασία και με τον κ.  Μερετούδη που . .γι  αυτό το 

θέμα, έχουμε βγάλει,  όπως ακριβώς προβλέπει η Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση Κληροδοτημάτων το ακίνητο αυτό,  αφού . . ,  βγήκε στην 

ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών για να μισθωθεί  αφού 

υπολογίστηκε η αντικειμενική του αξία στα 150 ευρώ και εγκρίθηκε,  

δεν έχει  έρθει  κανένας μέχρι τώρα να το μισθώσει,  έχουμε αναρτήσει 

ταμπέλα που λέμε ότι  ενδιαφερόμαστε για να μισθωθεί και σε αυτή την 

διαδικασία βρισκόμαστε.  Προσπαθούμε να το μισθώσουμε.  Αυτή είναι  

η νόμιμη διαδικασία.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Έχει πάρα πολύ καιρό που δεν έχει  μισθωθεί.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Σίγουρα από τον 9 ο  μήνα και μετά που πήραμε την απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου έκανε η κυρία . .όλες τις  νόμιμες ενέργειες που 

ξέρει  να κάνει  από τα άλλα κληροδο τήματα, σας πληροφορώ ότι  αυτές 

οι  αποφάσεις πηγαίνουν εκεί ,  στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
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Κληροδοτημάτων. Δεν . .τίποτα εδώ. Όλα εγκρίνονται,  όπως βλέπετε με 

το ν και με το σ.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ναι,  ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Καρύδα.  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Είναι ένα διαμέρισμα το οποίο δόθηκε από την συχωρεμένη …ένα 

δημοτικό.  Το 11 ο  Δημοτικό και η διαθέτης έδωσε αυτή την εντολή με 

την διαθήκη της,  να δίνεται ένα βραβείο αλλά για να δίνεται το 

βραβείο  πρέπει να έχεις  έσοδα. Το καθαρίσαμε,  έγιναν όλες οι  νόμιμες 

ενέργειες για να βγει ,  όπως σας είπα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 

Οικονομικών, γιατί  πλέον έτσι βγαίνει  και όχι  με δημοπρασία και σας 

πληροφορώ ότι  προσπαθούμε να γίνει  αυτό.  Δεν είναι εύκολο.  Ξέρετε 

ότι  υπάρχουν ανοίκιαστα μπόλικα.  

 Εάν έχετε κάποιον που ενδιαφέρεται,  είναι στην περιοχή του Αγ. 

Δημητρίου.  Όπως μας βοηθάτε και στο κληροδότημα Αποστολίδη που 

σας αποστείλαμε την προκήρυξη της χορήγησης της υποτροφίας και 

σας ευχαριστώ γι΄αυτό,  κάποιοι  δημοτικοί σύμβουλοι .είναι στην 

περιοχή του Αγίου Δημητρίου ένα διαμέρισμα 45 περίπου τετραγωνικά 

μέτρα, έχει  και αποθήκη και αποθηκευτικό χώρο, στα 150, 00  ΕΥΡΩ 

είναι  το   μίσθωμα.  Εάν   έχετε   κάποιον υπόψη. Σας ευχαριστώ 
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πολύ. 150 ευρώ είναι το μίσθωμα.  45 τετραγωνικά μέτρα περίπου. 

Έχει και αποθηκευτικό χώρο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) Μισθώματα μηδέν και στα τρία έτη.  Το 

λέω αυτό το πράγμα γιατί  σίγουρα θα χρειαστεί  κάποτε να απαντηθεί 

εάν ερωτηθεί από κάποιον.  Να δώσουμε απάντηση . Τρία έτη δεν 

κατορθώσαμε;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Γι΄ αυτό στην αρχή σας λέω ότι  . .σχολείο.  Η διαθήκη δηλαδή 

αφορούσε σχολείο.  Δεν ήταν σαν τα άλλα κλασικά κληροδοτήματα, 

όπως είναι του Αποστολίδη που ήταν στον Δήμο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Έχετε δίκαιο,  ήταν σε ένα άλλο δημοτικό πρόσωπο, σε ένα σχολείο 

μάλιστα που σημαίνει  ότι  η σχολική Επιτροπή. Που σημαίνει ,  δηλαδή 

θέλω να πω ότι  εμείς  σαν Δημοτικό Συμβούλιο από τον Σεπτέμβριο και 

μετά επιληφθήκαμε του θέματος.  Όπως πολύ καλά έκανε ο κ .  Μηλίδης 

και ρωτάει,  γίνονται όλα με το ν και με το σ.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μερετούδη;  

Κος ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) για να είναι όλη η διαδικασία καλυμμένη 

έπρεπε να γίνουν και αυτοί οι  ισολογισμοί.  Τώρα εάν από εδώ και 

πέρα βρεθούν ενοικιαστές θα υπάρχουν και …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντώνη Αναστασιάδη.  
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Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί διότι  κινδυνεύουν 

οι  δημοτικοί σύμβουλοι ανά πάσα στιγμή …να λέμε καθαρές και να 

λέμε …αλλιώς έχει  και ζημία ο Δήμος και . .οι  δημοτικο ί σύμβουλοι να 

τραβάμε αυτά που τραβάμε κάθε μέρα στα δικαστήρια . .Να μην τα 

δέχεστε αυτά, κύριε Πρόεδρε …για ζημία.  Να το προσέξουμε,  κύριε 

Δήμαρχε,  αυτό.  Να μην τα δέχεστε.  Τι πάει  να πει ,  εξυπνάδες τώρα; 

Μας έκαναν δούλους;  

 Αυτά έχω να πω. Να προσέξτε  τους συμβούλους κύριε Πρόεδρε.  

Είναι κρίμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί του θέματος ομόφωνα ναι;   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  Αριθμός Απόφασης: 124/2016)  

…………………… .  

 

Ομοίως για το έτος 2014.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  Αριθμός Απόφασης: 125/2016)  

…………………… .  

 

Ομοίως για το έτος 2015.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  Αριθμός Απόφασης: 126/2016)  

…………………… .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Έβδομο θέμα.  

 

Θέμα 7 ο  :  

Έγκριση της υπ’ αριθμόν 32/2016 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.ΚΕ.  

 ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών με θέμα «Έγκριση αναμόρφωσης  

προϋπολογισμού 2016 της ΔΗ.ΚΕ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών».  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Μπιτζίδου.   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  σύμβουλοι η 

συγκεκριμένη αναμόρφωση του προϋπολογισμού έχει  να κάνει  

ουσιαστικά με δυο κωδικούς.  Ο ένας κωδικός ο ο ποίος συστάθηκε με 

την ονομασία …’Πανεπιστημιάδας’,  μετά από την διαδικασία που θα 

μπορέσουμε να έχουμε περίπου το κόστος που θα έχουμε στην 

διοργάνωση αυτή που . .το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.,  κρατάμε στον κωδικό μας 

…25.000, ο κωδικός είχε 53 και τις  28.000 τις  μεταφέρουμε σε 

αντίστοιχους κωδικούς για να ενισχύσουμε. .  τα έξοδα υποδοχής και 

φιλοξενίας,  τις  αμοιβές,τα έξοδα των τεχνικών και τα λοιπά.  

 Ο στόχος είναι στον κωδικό παραμένει  . . ’Πανεπιστημιάδας’ 

. .είναι ουσιαστικά η κάλυψη των φοιτητών για μεταφορά, διανομή, 

διατροφή. Το Φεστιβάλ φέτος θα υλοποιηθεί  …Ήδη έχει  ξεκαθαρίσει  

το τοπίο,  γιατί  θα έχουμε επτά συμμετοχές από Δράμα και τρεις  από 

κοντινές χώρες,  τρεις  συμμετοχές από κοντινές χώρες και πιστεύουμε 

ότι  θα μπορέσουμε να πορευτούμε με αυτά τα λεφτά.  
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 Ο δεύτερος κωδικός που είναι έξοδα παρελθόντων ετών 

εμπλουτίζεται με το ποσό, υπήρχε εξ αρχής το ποσό των 35.000 και με 

την μεταφορά από κωδικούς,  εισφορές από ασφαλιστικά ταμεία,  έξοδα 

φιλοξενίας και τα λοιπά ενισχύεται και φτάνει  σε ένα ποσό ώστε να 

μπορέσουμε να  ξεχρεώσουμε τις  παλαιές οφειλές.   

 Και μια μικρή μετακίνηση χρημάτων είναι,  ενίσχυση του κωδικού 

«Υλικά καθαριότητας με 300 ευρώ».  

 Αυτά. Εάν έχετε κάτι;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις;  Ο κ.  Μηλίδης.  Ο κ.  Καρύδας.  Ο κ.  Φωτιάδης.  Παρακαλώ 

κύριε Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε ομολογώ ότι  ταλαιπωρήθηκα και στο τέλος 

εγκατέλειψα την λογική αυτή της εγγραφής για τις  αναμορφώσεις,  

διότι  δεν βγάζεις  άκρη. Μην γελάς,  κύριε Πρόεδρε,  πραγματικά από 

την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανέλα. Υπάρχουν συνεχώς ποσά τα 

οποία  ούτε εάν τα δεις  βγαίνει  νόημα, ούτε να τα . .κατά μόνας βγαίνει  

νόημα. Δεν ξέρω πως τα γράψατε έτσι και τι .   

 Εκείνο το οποίο μας δώσατε ήδη μια απάντηση σχετικά με την 

μείωση του ποσού για την διεξαγωγή της ‘Πανεπιστημιάδας’.  Ένα 

δεύτερο όμως . .μειώνεται  το ποσό απαγορευτικά για τις  εισφορές για 

να ενισχύσετε άλλο κωδικό.  Αυτά τα χρήματα που μένουν είναι επαρκή 

για τις  ασφαλιστικές εισφορές;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Μπιτζίδου.  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  
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Έχετε δίκαιο το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. επειδή έχει  μειωμένες απαιτήσεις αυτή η 

. .με τον παλαιό τρόπο, όπως γραφόταν και παλαιά και ουσιαστικά η 

γραμματεία ακολουθούσε σε αυτή την πεπατημένη. Συνήθως . .και από 

το λογιστήριο του Δήμου ότι  ήταν σωστά γραμμένο και συνήθως 

ενισχύεται ο κάθε κωδικός με μεμονωμένες κινήσεις και …βάσει το 

αρχικό ποσό προσθέτοντας από κάθε κωδικό αθροίζεται και βγαίνει  

τελικά το σωστό αποτέλεσμα.  

 Αυτή την φορά θα γίνει  μια προσπάθεια,  θα γίνει  μια 

πινακοποίηση γιατί  και εγώ πραγματικά…ασχολήθηκα πάρα πολλές 

ώρες για να είμαι καλά ενημερωμένη.  

Τώρα σχετικά με τις  ασφαλιστικές εισφορές το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. δεν 

χρωστάει.  Έχουμε επάρκεια ασφαλιστικής και φορολογικής 

ενημερότητας και επειδή όλα τα ΙΚΑ πληρώνονται μέσω της 

μισθοδοσίας δεν υπάρχει ανάγκη για να . .  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και κάτι  ακόμα, κύριε Πρόεδρε.  Αυτά τα ποσά τα οποία  αναφέρονται 

ως παλαιές οφειλές είναι επαρκής η ενίσχυση του κωδικού για τις  

παλαιές οφειλές;   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Κοιτάξτε,  κατά 90% . .για να μην πω σε μεγαλύτερο ποσοστό. Αυτή την 

στιγμή έχουμε ξεχρεώσει όλες μας τις  δικαστικές.  Υπάρχουν …και οι  

παλαιές οφειλές που μπορεί να είναι και από το 2007 από κάποιες που 

είναι αζήτητες,  κάποιες από τις  οποίες . .Πιστεύω ότι  θα καλύψουμε το 

μεγαλύτερο ποσοστό εάν όχι  όλο.  Τώρα σε αυτή την φάση δεν θα 

μπορέσουμε,  ίσως.  Ξέρω ότι  κάποιες εταιρείες κλείσανε που οφείλανε 

κάποια λεφτά. Φυσικά πολύ μικρά ποσά. Οπότε νομίζω ότι  είμαστε 

πολύ καλά.  
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Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

73.000 είναι  το άθροισμα …  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Το άθροισμα είναι,  θα σας πω ακριβώς,  82.300.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Θέλω να ρωτήσω, «Οφειλές παρελθόντων ετών σε πο ιες χρονιές 

αναφέρονται};  Πρώτη ερώτηση. Για ποια χρονιά; Δεύτερο. Πώς θα τα 

περάσουμε στον προϋπολογισμό; Δεν είχαν προβλεφθεί αυτά στον 

προϋπολογισμό; Τώρα χρειάζεται να γίνει  αναμόρφωση;  

 Τρίτο.  Λέτε ότι  από 53.000 κρατάμε 25.  Πώς …τόσο πολύ οι  

ανάγκες  από 55,  εκεί  που χρειαζόταν 53 και λέγαμε ότι  γίνεται πολύ 

φτωχά, πολύ οικονομικά, πώς γίνεται με 25.000 να γίνεται;  Μήπως 

θέλουμε να απαξιώσουμε πλήρως την ‘Πανεπιστημιάδα’ σε αντίθεση 

με αυτά που έλεγε ο κ.  Δήμαρχος; Και βέβαια για το θέμα όπως ήρθε,  

δεν ξέρω, κύριε Πρόεδρε,  εσείς  σαν υπεύθυνος εάν το διαβάσατε,  θα 

έπρεπε να το διαβάσετε,  . .χωρίς να . .ούτε πανεπιστημίου λογιστικά…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί της διαδικασίας θα σας αναφέρω κύριε Μηλίδη ότι  εγώ δεν μπορώ 

να κάνω καμία αλλαγή γι΄ αυτό είπα στην κυρία …  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να το στείλεις  πίσω και ξανάρχεται πιο …Εδώ επί τάπητος ο κύριος 

…ο υπεύθυνος του Λογιστηρίου θα δώσει όλες τις  εξηγήσεις.  Επειδή 

και εγώ…και όχι  μόνο εγώ.  
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Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Είναι στην διάθεσή σας να . .  και ο λ ογιστής.  Ίσως θα μπορεί να σας 

πει  . .  Είναι από το 2007 ποσά μικρότερα και το ΄08,  09,  τα οποία είναι 

μικρά ποσά, όπως σας είπα,  έχουμε τακτοποιήσει τις  δικαστικές και …  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Αναμόρφωση. Ο προϋπολογισμός στήνεται τέλος του έτους.  Βάλαμε 

ένα ποσό 53 χιλιάρικα για να μπορούμε να δούμε μέσα από ποιες 

προδιαγραφές θα υλοποιήσουμε την ‘Πανεπιστημιάδα’.  Ούτε και εμείς  

ξέραμε ακριβώς.  Όμως οργανώνοντας την όλη διαδικασία αποφασίσαμε 

φέτος τα σχήματα τα οποία θα μπουν,  οι  φοιτητές να μην προσεγγίζουν 

20 και 30 άτομα, γιατί  με τον καλλιτεχνικό διευθυντή με την εμπειρία 

που διαθέτει  βλέπουμε το να παιχτεί  ένα έργο μπορεί άνετα να έχει  

περίπου 15 άτομα επιτελείο.  Ηθοποιούς,  σκηνοθέτες και τα λοιπά. 

Οπότε  βάλαμε κάποιους  περιορισμούς προς αυτή την κατεύθυνση και 

έτσι σύμφωνα με τα άτομα που είναι να φιλοξενήσουμε πήραμε 

προσφορές ενδεικτικά,  όχι  ότι  έγινε κάτι  επίσημο και προσεγγίζουμε 

προς εκείνο το ποσό.  

 Από εκεί  και πέρα κάποιες άλλες ανάγκες που θα προκύψουν για 

προβολή και εάν έρθουν έξτρα κάποιοι  επίσημοι,  που αυτό δεν το 

ξέρουμε γιατί  πέρυσι δεν είχαμε εάν και ο Δήμαρχος προσωπικά είχε 

κάνει  κάποιες επαφές όπως και φέτος,  εκεί  υπάρχει  κωδικός στα έξοδα 

φιλοξενίας.  Δηλαδή το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. για να καλύψει από μόνο του αυ τή 

την διοργάνωση έχει  όλους τους κωδικούς και επειδή τα ποσά τα οποία 

θα χρειαστούμε ενδεχομένως . .και κάποιες βιντεοσκοπήσεις και αυτά 
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είναι πολύ μικρότερα, υπάρχουν οι  αντίστοιχοι κωδικοί όπου μπορούμε 

να χρησιμοποιήσουμε καποια μικρά ποσά.  

 Όμως το μεγάλο πακέτο που είναι η φιλοξενία,  η διαμονή και η 

διατροφή, η μεταφορά, διαμονή και διατροφή, αυτά τα έχουμε 

προσεγγίσει  με αυτό το ποσό. Άρα ο στόχος μας είναι να δαπανήσουμε 

όσο το δυνατόν λιγότερα λεφτά, χωρίς να απαξιώσουμε τον θεσμό και 

να κάνουμε ότ ι  κάναμε και άλλες χρονιές αλλά σε πολύ μικρότερο 

χρονικό διάστημα.  

 Σας υπενθυμίζω ότι  πέρυσι η ‘Πανεπιστημιάδα’ κράτησε 15 

μέρες,  φέτος θα κρατήσει δέκα μέρες.  Εάν σας κάλυψα;  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Δεν απαντήσατε στο ερώτημα, τι  άλλαξε …τι έχει  αλλάξει από τα 

δεδομένα και κάνουμε…  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Για τις  παλαιές οφειλές,  θα σας πω και γι΄ αυτό,  …  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Όχι τις  παλαιές.  Πρόσφατα δεν είχαμε προϋπολογισμό;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

35.000 βάλαμε σαν επιπλέον για τις  παλαιές οφειλές.  Α υτό το ποσό 

εξαντλήθηκε.  Ήδη έχουμε πληρώσει παλαιές οφειλές και οπότε αυτό το 

ποσό ήταν και το επιπλέον ποσό που πήραμε μέσω εισηγητικής 

έκθεσης.  Αυτό το ποσό ουσιαστικά φαίνεται ότι  εμείς  θα το έχουμε 

ανάγκη σαν επιπλέον επιχορήγηση από τον Δήμο, έξτρα . .και με αυτά 

που διαθέτουμε να μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα χρέη μας.  Αυτή 

ήταν η συλλογιστική.   
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 Από εκεί  και πέρα τώρα, ενισχύοντας αυτόν τον κωδικό έχουμε 

τώρα μια πολύ καλύτερη εικόνα για τα ποσά τα οποία έχουμε την 

δυνατότητα να διαθέσουμε εφόσον έχει  ξεκαθαρίσει  και η εικόνα της 

‘Πανεπιστημιάδας’.  Γιατί  εάν έπρεπε να διαθέσουμε στην 

‘Πανεπιστημιάδα’ όλο το πενηντάρικο,  σίγουρα δεν θα μπορούσαμε να 

κάνουμε αυτή την μετακίνηση. Αυτό είναι το πρώτο.  

 Από εκεί  και πέρα, αφήσαμε και έναν προϋπολογισμό με μ ια 

περίπου μορφή και εικόνα όπως ήταν παλαιά για να κάνουμε την 

πρώτη αναμόρφωση και να την προσεγγίσουμε,  όσο το δυνατόν,  πιο 

σωστά. Να μην έχουμε δηλαδή μικρές αναμορφώσεις αλλά να κάνουμε,  

όσο το δυνατόν,  πιο πραγματική προσέγγιση του προϋπολογισμού και  

να γίνει  η ανάλογη αναμόρφωση.  

 Εάν σας κάλυψα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Καρύδας.   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Καλύφθηκα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κύριε Αντώνη Αναστασιάδη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις,  ναι.  Θέλετε ερώτηση να κάνετε;   
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Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τοποθέτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Ο κ.  Μηλίδης,  ο κ.  Χρυσανθίδης,  η κυρία Καλώτα και ο κ.  

Αντώνης Αναστασιάδης.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και εγώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και ο κ.  Γρηγοριάδης.  Ο κ.  Χρυσανθίδης.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε εμείς  θα ψηφίσουμε την αναμόρφωση αυτή του 

προϋπολογισμού, όμως ασχολούμαστε αυτά τα τελευταία δέκα χρόνια 

με την τοπική αυτοδιοίκηση Α και Β βαθμού, είναι πρωτόγνωρη ακόμη 

και σε έναν πρώην υπηρεσιακό παράγοντα να μην μπορώ να  διαβάσω 

αυτή την αναμόρφωση. Είναι ντροπή για όλο το Δ.Σ. το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.,  

διότι  και παλαιότερα και στον Δήμο υπήρχαν κάποιες αναμορφώσεις 

που δεν καταλαβαίναμε,  έγινε μια προσπάθεια και βελτιωθήκανε.   

 Άρα λοιπόν όλα τα νομικά πρόσωπα είτε του ιδιωτικού δικ αίου 

είτε του δημοσίου δικαίου πρέπει να έρθουν σε …πρότυπο τον Δήμο. 

Δηλαδή ο υπάλληλος ο οποίος έγραψε αυτή την απόφαση να την βάλει 

σε δυο στήλες,  να μπορούν να κατανοήσουν οι  δημοτικοί σύμβουλοι τι  

συμβαίνει;  Μας εξηγεί  μια ώρα εδώ η Πρόεδρος και σας π ληροφορώ 

άλλο το ακουστικό και άλλο το γραπτό.  Δυστυχώς δεν δικαιολογείται 

αυτό το κείμενο,  αυτή η απόφαση να έχει  έρθει  στο ανώτατο όργανο 

του Δήμου.  

 Λυπούμαστε πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε αλλά θα έπρεπε εσείς  που 

προΐσταται πολιτικά της υπηρεσίας αυτής,  πο υ εγώ έτυχε να έχω την 
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ειδικότητα αυτή πρώην υπάλληλος,  να μην μπορώ να την καταλάβω. 

Να καταβάλω μεγάλη προσπάθεια γι΄ αυτό το συνοθύλεμα που μας 

ήρθε εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο που πραγματικά έπρεπε να γίνει  η 

αναμόρφωση για μια ορθολογική αντιμετώπιση ό λων των 

καταστάσεων.  

 Δεν χρειάζεται να μας εξηγήσει τίποτα ο λογιστής.  Να μας πει  τι  

ο λογιστής;  Φταίει  ο λογιστής γιατί  γράφτηκε η απόφαση έτσι;  Μα δεν 

βλέπετε τα κείμενα του Δήμου πως γράφονται των άλλων νομικών 

προσώπων;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε διαδ ικαστικά, θα παρακαλέσω πολύ, έπρεπε πιο 

μπροστά αλλά δεν πειράζει ,  συγνώμη, ο λογιστής να δώσει εξήγηση 

επί του θέματος,  διότι  όλοι είχαμε αυτές τις ,  αυτούς τους 

προβληματισμούς και αυτές τις  απορίες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε λογιστή ελάτε δίπλα σε ένα μικρόφωνο να μας δώσετε με δυο 

λόγια τις  εξηγήσεις.   

ΛΟΓΙΣΤΗΣ:  

Το πώς αναφέρεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού στο χαρτί  που 

σας παρουσιάζουμε δεν ήταν κάποιο θέμα δικό μου αλλά ήταν μια 

πεπατημένη, όπως υπήρχε παλαιότερα και αναφερόταν με αυτόν τον 

τρόπο.  

 Τώρα ως προς τα κονδύλια,  το ποσό της ‘Πανεπιστημιάδας’ που 

ήταν 55.000 σε παλαιότερες χρονιές δίνανε απολογισμό . .στην 

Περιφέρεια και είχαμε ένα συγκεκριμένο  ποσό, παράδειγμα 130 ή 

140.000,  εάν θυμάμαι το ΄15.   
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 Την φετινή χρονιά δεν θα απολογηθούμε στην Περι φέρεια διότι  

δεν έχει  αναλάβει την ‘Πανεπιστημιάδα’,  την έχει  αναλάβει ο Δήμος.  

Είναι κονδύλι του Δήμου και του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ..  Στην χρονιά την 

παλαιότερη δεν διαχωρίζαμε κονδύλια.  Είχαμε ένα συνολικό ποσό τι  

θα ξοδέψουμε είτε για την φιλοξενία είτε για . .είτε για οτιδήποτε 

άλλες δαπάνες υπήρχαν για την ‘Πανεπιστημιάδα’.  Τώρα τα 55 

χιλιάρικα τα έχουμε διαχωρίσει  και έχουμε βάλει ανάλογα τι  θα έχουμε 

για διαφήμιση. Πήραμε δηλαδή από το Κονδύλι της ‘Πανεπιστημιάδας’ 

που ήταν το αρχικό της 55.000 και το πήγαμε στην  διαφήμιση. Τι θα 

έχουμε,  αφίσες;  Θα έχουμε διαφήμιση από το ραδιόφωνο; Τι άλλα 

έξοδα έχουμε από έντυπα;  

 Αφαιρέσαμε δηλαδή από το αρχικό ποσό των 55.000 και το 

πήγαμε στα μερικά έξοδα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η σύνταξη του κειμένου φταίει  που δεν μπορούμε να τα κατα νοήσουμε 

αυτά τα πράγματα.  

ΛΟΓΙΣΤΗΣ:  

Δεν υπήρχε άλλος τρόπος σε έντυπο να πούμε ότι ,  μόνο ηλεκτρονικά 

να λέγαμε ότι  από τις  55.000 παίρνουμε τις  10 και τις  πάμε σε αυτό το 

κονδύλι και να το τυπώναμε πάλι δεν υπήρχε η καθαρή εικόνα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συγνώμη, κύριε Πρόεδρε,  για να προχωράει η διαδικασία…  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην πετάγεστε όλοι μαζί .  Αφήστε τον να τελειώσει εάν θέλουμε και 

ερωτήσεις να κάνουμε.  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Δεν έχει  συντάξει  τον προϋπολογισμό. Την φιλοσοφία ναι και πως 

κατεβήκανε τα ποσά. Από εκεί  και πέρα η γραμματεία έγραψε το 

κείμενο και πολύ σωστά σας είπε ότι  ακολούθησε την πεπατημένη. Εάν 

δείτε τις  αναμορφώσεις που έχει  το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. είναι ακριβώς το ίδιο 

στυλ μόνο που αυτές οι  μετακινήσεις  τώρα λόγω των κονδυλίων της 

‘Πανεπιστημιάδας’,  έγιναν και παλαιότερα . . ,  έγιναν από πολλούς 

κωδικούς και έγινε ένα …  

 Θα πρέπει να διορθωθεί και σίγουρα την επόμενη φορά θα 

προσπαθήσουμε να έχουμε μια πολύ πιο ξεκάθαρη εικόνα. Έχετε 

απόλυτο δίκαιο αλλά έγ ινε γιατί  ακολουθήσαμε την πεπατημένη όπως 

ακριβώς διάβασε και μελέτησε η γραμματεία,  όπως κάναμε και παλαιά.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια ερώτηση για τον λογιστή.  Αφού τοποθετείται ο λογιστής θα πρέπει 

να τον ρωτήσουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ανοίξτε το μικρόφωνο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην μιλάτε σας παρακαλώ συνάδελφοι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μη λογιστικούς όρους για να μπορέσουμε να καταλάβουμε,  από πού 

προέκυψε η ανάγκη της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού ενώ 
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πρόσφατα τα . .που περάσαμε,  ψηφίσαμε και ξέραμε τα νούμ ερα, ήταν 

γνωστά τα ποσά της ‘Πανεπιστημιάδας’,  τα κονδύλια,  πως θα 

λειτουργήσουμε,  που εμπίπτουν όλα αυτά. Γιατί  ξαφνικά γίνεται αυτό; 

Με μια λέξη θέλω να μου το πείτε.  Αυτό ρωτάμε εμείς .  Γιατί  από τα 53 

μεταφέρουμε σε κωδικούς μειώνοντας την ‘Πανεπιστημι άδα’ ενώ το 

γνωρίζαμε πριν από ένα μήνα.  

 Δυο πράγματα γίνονται.  Είτε είναι αναξιόπιστοι οι  

προϋπολογισμοί που ψηφίζουμε,  ισολογισμοί,  απολογισμοί,  δεν ξέρω 

πως τα λέτε,  λογιστικά είναι αναξιόπιστοι γιατί  σε τόσο γρήγορο 

διάστημα για να έρχεται ή έχει  προ κύψει κάποια άμεση ανάγκη εκ των 

υστέρων. Αυτό ζητάμε να μάθουμε.  Δεν σας ζητάμε νούμερα. Για ποιο 

λόγο γίνεται;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν έχει  σημασία Πρόεδρε,  είναι γνωστά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν πήρατε τον λόγο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν μου τον δώσετε;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  δεν θα σας τον δώσω. Θα πάμε παρακάτω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πώς θα πάμε παρακάτω;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Εάν θέλει  ο κ…επειδή η ερώτηση απευθύνεται σε σας…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μα δεν το ξέρει  αυτό το πράγμα ο κύριος …κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία Μπιτζίδου.   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Καταρχάς αναμορφώσεις γίνονται και ψηφίζονται συνεχώς.  Αυτό είναι 

γεγονός.  Υπήρχε μια δυνατότητα να γίνει  σαν έργο ολόκληρο. Νομίζω 

λίγο ως πολύ …, να γίνει  η ‘Πανεπιστημιάδα’ σαν συμβολικό έργο 

. .53,  όπου μέσα να είναι μεταφορά, διαμονή, διατροφή, διαφήμιση και 

όλα τα σχετικά.  Αυτό γινόταν παλαιά από το ΕΣΠΑ και γίνεται,  

ενδεχομένως και σε άλλα νομικά πρόσωπα.  

 Όμως το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. επειδή έχει  ιδιαιτερότητες,  διαθέτει  ήδη 

τους υπάρχοντες κωδικούς,  τα ποσά  τα οποία αναγράφονται σε κάθε 

κωδικό για την διαφήμιση, για την φιλοξενία και τα λοιπά είναι ο 

στόχος και φυσικά συμβουλευτήκαμε και ανάλογα όργανα για να 

μπορέσουμε να κάνουμε το σωστό.  Ότι εφόσον υπάρχουν κωδικοί 

φιλοξενίας οι  οποίοι  δεν . .εκτός από το  μεγάλο πακέτο που πρέπει να 

είναι μεταφοράς,  διαμονή, διατροφή, όλα τα υπόλοιπα υπάρχουν 

κωδικοί.  Αυτοί οι  κωδικοί μπορούν να καλύψουν τις  ανάγκες με 

μικρότερα ποσά και φυσικά ο κάθε κωδικός για όλο τον χρόνο δεν 

περνάει τα 15 χιλιάρικα. Άρα δεν πρέπει να  αυξηθεί.  

 Άρα υπήρχαν δυο …ή να λειτουργήσουμε την ‘Πανεπιστημιάδα’ 

σαν ένα πακέτο των 53.000 ή των 50 ή των 40 ή να μπορέσουμε να 

καλύψουμε από τους επιμέρους κωδικούς τα μικρότερα κόστη, οπότε 

να ενισχύσουμε τους μεγάλους κωδικούς και να αφήσουμε μόνο τ ο 

ποσό το οποίο θα είναι επαρκές γι΄ αυτό το πακέτο που είναι η 
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διαμονή, η διατροφή και η μεταφορά. Αυτό ξεκαθάρισε τώρα, γι΄ αυτό 

ή θα έπρεπε να βγει  σαν συνολικό έργο ή θα έπρεπε να γίνει  με αυτόν 

τον τρόπο.  

Αυτός ο τρόπος είναι ο πιο εφικτός και να σας  πω και ο πιο 

σύντομος για τον εξής λόγο.  Θα σας πω για ποιο λόγο.  Η 

‘Πανεπιστημιάδα’ έχει  μια διαδικασία αποδοχής και απαντήσεις από το 

Πανεπιστήμιο.  Οι απαντήσεις των Πανεπιστημίων ολοκληρώθηκαν 

σήμερα. Άρα εμείς  σήμερα έχουμε μια εικόνα σύμφωνα με τα οπ οία 

ζητήσαμε,  οπότε η όλη προσπάθεια για την αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού βλέποντας εμείς  πως ανταποκρίνονται τα 

Πανεπιστήμια πήραμε μια πληρέστερη εικόνα, οπότε από εδώ και πέρα 

τώρα εμείς  θα πρέπει να διοργανώσουμε και να βγάλουμε πρόσκληση 

ενδιαφέροντος για να μπορέσουμε να έχουμε ανταπόκριση στην 

διαμονή, διατροφή, μεταφορά και μετά να οργανώσουμε το …  

Όλα αυτά για να γίνουν εγκαίρως στην έννοια ότι  αμέσως να 

βγουν οι  διαδικασίες αποφάσεων μέσα στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. για να 

μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι και να γίνει  η προβολή …Άρα δεν 

είχαμε τον χρόνο να μπορούμε εμείς  να βγάλουμε,  να κάνουμε το έργο 

σαν πακέτο για τον λόγο ότι  μέχρι σήμερα είχαμε τις  τελικές 

αποφάσεις και μάλιστα μέχρι και την Παρασκευή για να είμαστε,  τις  

τελικές απαντήσεις.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν απάντησε η κυρία Μπιτζίδου.  Η ερώτηση ήταν άλλη Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Η ερώτηση ήταν σαφής και η απάντηση ήταν σαφέστερη και πάμε στον 

κύριο Μηλίδη για τοποθέτηση.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε σειρά μετά κύριε Αντώνη Αναστασιάδη. Ο κ.  Μηλίδης έχει  τον 

λόγο.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Αλλά ένα πράγμα δεν κατάλαβα, γιατί  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Μηλίδης έχει  τον λόγο.  Σας παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  συνάδε λφοι,  με την 

εισήγηση αυτή με το αλαλούμ που ήρθε δινόταν η αίσθηση ότι  κάτι  

πάει  να καλυφθεί.  Δυστυχώς δηλαδή αυτή η αίσθηση δημιουργήθηκε.  

Τώρα προσπάθησε ο λογιστής,  ο οποίος δεν είχε και την ευθύνη, άλλος 

την έχει  την ευθύνη, το πώς δηλαδή ένα κείμενο και βασικά …και στην 

παρούσα περίπτωση η κυρία Μπιτζίδου.  Της το διάβασε και έπρεπε να 

πει  ότι  είναι απαράδεκτο,  θέλουμε να γίνει  κατανοητό.   

 Εμένα όμως και πολλούς άλλους φαντάζομαι εδώ μέσα έδινε την 

αίσθηση ότι  κάτι  πάει  να καλυφθεί,  κάτι  πάει  να …, το  οποίο δεν το 

ενστερνίζομαι αλλά …το πρώτο. Το δεύτερο. Έτσι είναι κυρία 

Μπιτζίδου ότι  και να μου πείτε.  Εν πάση περιπτώσει,  έχετε τον λόγο 

να απαντήσετε στην τοποθέτησή σας.  Αυτή την αίσθηση έδινε το 

κείμενο.   
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 Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι  . .κύριε Δήμαρχε καθαρά 

εδώ γιατί  εσείς  είστε ο επικεφαλής του Δημοτικού Συμβουλίου,  είστε ο 

Δήμαρχος,  λέμε λοιπόν για την ‘Πανεπιστημιάδα’ ότι  είναι κάτι  για το 

οποίο είμαστε περήφανοι,  ότι  έχουμε εξωστρέφεια,  ότι  θέλουμε κόσμο 

από έξω και θα προσπαθήσουμε να την μεγαλώσουμε,  να την κάνουμε 

πιο γνωστή, με μια λέξη εξωστρέφεια του Δήμου, όπως κάνουμε αυτή 

την στιγμή με κάποιες άλλες δραστηριότητες.   

 Είναι πράγματι σημαντική,  όμως με αυτά που βλέπω και έτσι 

όπως το αντιλαμβάνομαι πιστεύω ότι  την απαξιώνουμε . .εκεί  π άει  το 

πράγμα. Εάν βλέπω κωδικούς να μεταφέρονται συνεχώς τα ποσά από 

την οργάνωση, λειτουργία και την διαφήμιση, την προβολή της 

‘Πανεπιστημιάδος’ του Δήμου  Σερρών, πιστεύω ότι  απαξιώνεται σε 

μεγάλο βαθμό.  

 Θα έλεγα λοιπόν πέρα της προέδρου από τα χείλη τα δικά σας να 

ακούσω ποια είναι αυτή η πολιτική βούληση της δημοτικής αρχής.  Εάν 

είναι αυτή τότε μπορεί να το ψηφίσουμε αλλά εάν δεν είναι,  θα πρέπει 

να . .πάρα πολύ καλά, ο χρόνος είναι λίγος και να μην σπαταλούμε τα 

χρήματα της ‘Πανεπιστημιάδος’ σε κάποι α άλλα αντικείμενα τα οποία 

δεν ξέρω και πόσο χρήσιμα ή ωφέλιμα είναι.   

 Αυτά ήθελα να πω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γρηγοριάδης έχει  τον λόγο για δυο λεπτά.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  αγαπητοί συνάδελφοι δεν ξέρω τι  αίσθηση αφήνει σε 

κάποιους η ‘Πανεπιστημιάδα’,  αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι  

πρέπει να την στηρίξουμε όλοι μας,  να πιστέψουμε σε αυτή, μας 

προβάλει πραγματικά στην Ελλάδα και το εξωτερικό,  πρέπει να την 
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στηρίξουμε,  τα χρήματα που εξοικονομούνται,  εξοικονομούνται με 

μεγάλη δυσκολία και προσπάθεια,  κάποια πράγματα δεν γίνονται τόσο 

εύκολα ή τόσο απλά πιο νωρίς και τα λοιπά, αυτοί που έχουν 

ασχοληθεί τα γνωρίζουν,  δεν γίνονται πατώντας κουμπιά κάποια 

πράγματα. Όπως λέει   η Πρόεδρος πραγματικά αυτές τις  μέρες είναι οι  

συμμετοχές να δοθούν από το εξωτερικό και τα λοιπά. Δεν είναι 

κάποια πράγματα τόσο απλά.  

 Εν πάση περιπτώσει,  θα κλείσω λέγοντας ότι  θα στηρίξουμε όλοι,  

να συμβάλλουμε σε αυτή την προσπάθεια για να βοηθήσουμε όσο 

γίνεται καλύτερα να προβάλλεται ο τόπος μας.   

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ.  Αντώνης Αναστασιάδης δυο λεπτά και εσείς .  Και η κυρία Καλώτα 

είπαμε; Συγνώμη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ήθελα να πω το εξής πράγμα, κύριε Πρόεδρε.  Ότι …αποτελέσματα 

χρήσεως. Τι ζημία έχει  ο Δήμος κάθε χρόνο από αυτές τις  …Πες μου 

σε παρακαλώ τι  αποτελέσματα χ ρήσεως έχουμε; Μπορείς να μου πεις  

για κάθε οικονομικό έτος;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ποτέ δεν πήραμε απάντηση. Λένε λόγια.  Σε καμία ερώτησε δεν 

απάντησε η αξιότιμη κυρία.  Σε καμία ερώτηση. Να σας πω κάτι …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κυρία Καλώτα.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Όπως είπε πριν ο κ.  Μηλίδης στηρίζουμε την ‘Πανεπιστημιάδα’ και 

περιμένουμε όλοι να γίνει  μια πολύ καλή διοργάνωση. Δεν μπορώ να 

καταλάβω τι  συζητάμε τόση ώρα, γιατί  οι  ερωτήσεις ήταν 

συγκεκριμένες…κωδικός . .της ‘Πανεπιστημιάδας’ και μεταφέρουμε,  

μας είπε η Πρόεδρος,  εάν κατάλαβα καλά, το κατανέμουμε σε 

μικρότερους κωδικούς.  Αυτοί λοιπόν εδώ οι κωδικοί ανήκουν μέσα σε 

έναν μεγαλύτερο κωδικό έξω από τα . .Γι  αυτό επέμενα να μου 

απαντήσει η Πρόεδρος εάν  αυτή η ανάγκη προκύπτει ,  γιατί  όλα τα 

μικροποσά μπαίνουν στα έξοδα παρελθόντων ετών. Εάν προκύπτει  από 

κάποια άλλη ανάγκη που προέκυψε για να καλυφθούν κάποια άλλα 

έξοδα γίνεται η μετακίνηση αυτή. Θα περίμενα μια πιο ξεκάθαρη 

απάντηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν θέλετε να τοποθετηθείτε.   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Χαίρομαι . .την ‘Πανεπιστημιάδα’.  Η αναμόρφωση του προϋπολογισμού 

ήταν δυσνόητη, συμφωνώ απολύτως,  δεν έχει  την κωδικοποίηση που 

έχουν πίνακες που, ενδεχομένως,  θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν.  

Είναι,  σας το είπα ξανά, η γνωστή πεπατημένη, γι΄ αυτό έγινε από την 

γραμματεία έτσι αλλά έχει  ελεγχθεί  και από το λογιστήριο και είναι 

ξεκάθαρη, είναι πάρα πολύ σωστή. Και από εμένα προσωπικά, η οποία 

το έχω καταλάβει εκατό τοις  εκατό,  έχω καταλάβει το έντυπο γιατί  έχω 

ασχοληθεί.   

 Από εκεί  και πέρα έχετε απόλυτο δίκαιο,  θα αλλάξει μορφή για 

να είναι κατανοητό σε όλους.   
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 Τα λεφτά που φεύγουν από τον κωδικό έξοδα ‘Πανεπιστημιάδας’ 

28.000 πηγαίνουν σε επιμέρους κωδικούς πάλι για την 

‘Πανεπιστημιάδα’.  Δεν αποδυναμώνεται.  Πηγαίνουν στο  διαφημίσεις  

5.000. Πηγαίνουν για έντυπα 9.000. Πηγαίνουν για έξοδα υποδοχής και 

φιλοξενίας 10.000 και υπάρχουν αμοιβές και έξοδα τεχνικών 4.000. 

Αυτά είναι ποσά τα οποία επίσης υπάρχει η δυνατότητα και θα 

χρησιμοποιηθούν πάλι για την ‘Πανεπιστημιάδα’.  Δεν  αποδυναμώνεται 

ο θεσμός.  Απλώς αυτοί οι  κωδικοί δεν είχαν λεφτά, εμπλουτίζονται 

τώρα και έχουμε την δυνατότητα να καλύψουν γιατί  προϋπάρχουν ήδη 

μέσα στο προϋπολογισμό του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ..  Δεν είναι σαν άλλα 

κοινωφελή πρόσωπα το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ..  Είναι ένας οργανισμός  που 

διαθέτει  αυτούς τους κωδικούς αποκλειστικά.  Γι΄ αυτό και είναι πολύ 

εύκολο και γρηγορότερο και αποτελεσματικότερο να γίνει  όλη αυτή η 

διοργάνωση.  Δεν αποδυναμώνεται,  αξιοποιούνται όλα τα λεφτά στο 

έπακρο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δευτερολογία από τους προλαλήσαντες .  Ο κ.  Αντώνης Αναστασιάδης.  

Παρακαλώ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Δήμαρχε θα απαντήσω εγώ τι  συμβαίνει .  Όταν είχαμε τον 

κινηματογράφο Αστέρια κάθε χρόνο είχαμε τουλάχιστον . .  Είχαμε μόνο 

έσοδα. Το νοικιάζαμε και εισπράτταμε…από την ημέρα που το 

αγόρασε ο …Σύμφωνοι;  …Έναν πίνακα με τα αποτελέσματα χρήσεως. 

Τόσα έξοδα κάναμε,  τόσα χρήματα πήραμε.  Γιατί  δεν το κάνατε εσείς;  

Πάλι επαναλαμβάνω ότι  είχαμε έσοδα κάθε χρόνο; Που είναι τα λεφτά 

αυτά; . .Μας είπε ότι  είμαστε απολίτιστοι ο  διευθυντής σας και το 
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δεχθήκατε; …Κύριε Δήμαρχε έχετε ευθύνη. …Τίποτα άλλο, κύριε 

Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Δήμαρχε θα απαντήσετε;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  σύμβουλοι σχετικά με το κείμενο 

της αναμόρφωσης είναι δικαιολογημένες οι  απορίες που έχετε θέσει,  οι  

προβληματισμοί και οι  παρατηρήσεις σας.  Απλώς τα ίδια καταθέσαμε 

και εμείς  και εγώ όταν το διάβασα αλλά και όλοι οι  δημοτικοί 

σύμβουλοι της δημοτικής αρχής δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε 

τίποτα και από εξηγήσεις που μας έδωσε η Αντιδήμαρχο, μας είπε αυτά 

που είπε και τώρα, δηλαδή ακολουθούσαν αυτή την πεπατημένη όσον 

αφορά τις  αναμορφώσεις.  

Αυτό το εξετάσαμε και με τον προϊστάμενο του λογιστηρίου του 

Δήμου και με όλους όσους εμπλέκονται στα οικονομικά. Μας είπαν 

στην ουσία,  στην ουσία είναι σωστό. Άσχετα εάν είναι 

ακαταλαβίστικο.  Στην ουσία όμως είναι σωστό.  

Έχετε δίκαιο κύριε Μηλίδη να υποθέτει  κάποιος διάφορα 

πράγματα. Να είναι καχύποπτος.  Για παράδειγμα το κείμενο αυτό . .σας 

δικαιολογώ, έχετε δίκαιο αλλά το ψάξαμε,  δεν υπάρχει κανένα 

ενδεχόμενο, στην ουσία είναι σωστό το κείμενο,  απλώς του χρόνου σε 

καμία περίπτωση δεν πρέπει να έρθει  έτσι.  Πρέπει να αλλάξει.   

Τώρα, γιατί  δεν προβλέφθηκαν αυτά στον προϋπολογισμό και 

γίνεται τώρα η αναμόρφωση; Όπως γνωρίζετε εδώ και πέντε χρόνια η 

‘Πανεπιστημιάδα’ γινόταν μέσω του ΕΣΠΑ και οι  διαδικασίες του 

ΕΣΠΑ ήταν στανταρισμένες.  Τώρα γίνεται η ‘Πανεπιστημιάδα’ με δικά 

μας χρήματα και γίνεται για πρώτη φορά και ήταν επόμενο να γίνουν 
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αυτές οι  αναμορφώσεις διότι  προσπαθήσαμε να εξοικονομήσουμε 

χρήματα να την κάνουμε όσο γίνεται π ιο οικονομικά και να είμαστε 

πιο ευέλικτοι.   Γι΄  αυτό  τον  λόγο,    έγινε    πρώτη   φορά   τώρα   με 

δικά μας χρήματα υπήρξε το πρόβλημα αυτό των αναμορφώσεων. Του 

χρόνου πιστεύω ότι  . .καλύτερα και δεν υπάρχει θέμα.  

Τώρα σε καμία περίπτωση, κύριε Μηλίδη σας παρακαλώ που 

μιλάτε,  σε καμία περίπτωση κύριε Μηλίδη όχι  μόνο δεν απαξιώνουμε 

τον θεσμό, τον θεσμό τον στηρίζουμε πάρα πολύ δυνατά, τον αγαπάμε 

και τον στηρίζουμε δυνατά, απόδειξη είναι ότι  και μέσω ΕΣΠΑ 

προχώρησε ο θεσμός και όταν σταμάτησε το ΕΣΠΑ θα  μπορούσαμε 

πολύ εύκολα εμείς  να πούμε ότι  αφού δεν υπάρχουν χρήματα μέσω του 

προγράμματος,  δεν έχει  χρήματα ο Δήμος,  δεν βάζει  τίποτα.   

Αντιθέτως βάλαμε 50.000 επιπλέον χρήματα από τον 

προϋπολογισμό του Δήμου για να στηρίξουμε την ‘Πανεπιστημιάδα’.  

Αυτό το ξέρουν οι  πάντες.  Όσοι ασχολούνται με το θέατρο ξέρουν 

πάρα πολύ πόσο στηρίζουμε το θέατρο και πρέπει να σας πω ότι  το 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών είναι από τα λίγα θέατρα που έμειναν,  τα 

περιφερειακά θέατρα που έμειναν στην Ελλάδα και λειτουργούν.  Είναι 

το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας και δεν ξέρω εάν 

υπάρχει και ακόμα κανένα άλλο. Δεν κάνουν τα άλλα παραγωγές.  Δεν 

λειτουργούν τα άλλα πλέον.   

Όσον αφορά αυτό που είπατε κ.  Αντώνη Αναστασιάδη για τα 

αποτελέσματα χρήσεως και τα λοιπά, αυτά όλα αποτυπώνονται  κάθε 

χρόνο στον ισολογισμό και πρέπει να σας πω ότι  όταν αναλάβαμε 

πήραμε χρέη περίπου 400.000 ευρώ και τα χρέη πιστεύω μέσα στο ΄16 

θα τα μηδενίσουμε.  Τέλος του ΄15 ήταν 50 ή 60 χιλιάδες και ο στόχος 
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μας είναι τέλος του ΄16 να τα μηδενίσουμε και να μην υ πάρχουν τα 

χρέη, ούτως ώστε …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το όφελος,  κ.  Αναστασιάδη είναι το πολιτιστικό προϊόν.  Αυτό είναι.  

Είναι θέμα φιλοσοφίας.  Εμείς πιστεύουμε ότι  στον τομέα του 

πολιτισμού, άσχετα εάν υπάρχει κρίση, δεν π ρέπει να τον αφήσουμε 

στο έλεος,  θα πρέπει να τον ενισχύσουμε και το είπα και άλλη φορά 

ότι  είναι και αυτός ένας τρόπος για την αντιμετώπιση της οικονομικής 

κρίσης και των προβλημάτων που έχει   η κοινωνία μας.   

 Αυτά και ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα ολοκληρώθηκε και μπαίνει  σε ψηφοφορία.  Ναι,  ναι,  ναι .  

Παρών, παρών, παρών. Κυρία Καλώτα, παρών.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Παρών για τους λόγους για τους οποίους αναφερθήκαμε 

προηγουμένως.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Ηλίας Αναστασιάδης; Παρών. Κύριε Καρύδα, ναι.  Ναι.  Κύριε 

Αντώνη Αναστασιάδη;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι.  Κυρία Γεωργούλα, ναι.  Ναι,  ναι,  ναι  και ο Πρόεδρος.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(  Αριθμός Απόφασης: 127/2016)  
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…………………… .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο όγδοο θέμα.  

 

Θέμα 8 ο  :  

Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλ ίου της ΚΕΔΗΣ  

Εισηγητής: ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ κ. Ραμπότας Ε.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παραιτήθηκαν η κυρία . .Σοφία ως τακτικό μέλος και η κυρία 

Ηλιοπούλου Παναγιώτα υπάλληλοι της ΚΕ.ΔΗ.Σ. είναι αυτοί,  ως 

αναπληρωματικό μέλος και αντικαταστάθηκαν μετά από ψηφοφορία 

μεταξύ των υπαλλήλων της ΚΕ.ΔΗ.Σ. από την κυρία Δημητριάδου 

Ιωάννα ως τακτικό μέλος και Ψαθά Αθηνά ως αναπληρωματικό.   

 Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  Αριθμός Απόφασης: 128/2016)  

…………………… .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένατο θέμα.  

 

Θέμα 9 ο  :  

Ορισμός και αντικατάσταση μελών του Διοικητικού  
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 Συμβουλίου της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης  

Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: ο Πρόεδρος της ΕΣΕΔΕ κ. Τερζής Β.  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Τερζή θέλετε να αναφέρετε κάτι;  Ομόφωνα ναι.   Ως έχει  η 

εισήγηση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Παραιτήθηκε η κυρία . .Αυτό δεν λέτε;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε συγνώμη. Η κυρία . .προτάθηκε από την δική μας 

παράταξη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν θα το….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γι΄ αυτό έδωσα τον λόγο στον ….  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μα λέτε ομόφωνα ναι και δίνεται τον λόγο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δώσατε στον κ.  Τερζή …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα τον έπαιρνα κατ’  ιδίαν τηλέφωνο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κ.  Μηλίδη…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μα λέτε ομόφωνα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ λοιπόν.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Αναπληρωτής είναι ο κύριος,  της κυρίας Σίμογλου είναι ο 

κύριος…Αναστάσιος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποιον είπατε;   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Άρα αυτό πρέπει να παραμείνει  έτσι,  δεν μπορεί να γίνει  κάτι  άλλο 

νομίζω. Παραμένει .  Τότε  ο κ.  Μαθιουδάκης Μιχ αήλ. Μαθιουδάκης 

Μιχαήλ. Νέος άνθρωπος είναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πολύ ωραία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ δεν έχω ονόματα, κύριε Τερζή. Δική σας είναι η εισήγηση, εσείς  

την υπογράφετε,  γι΄ αυτό σας έδωσα τον λόγο.  

Κος ΤΕΡΖΗΣ:  
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Για την αντικατάσταση των μελών που  . .μαθητές προτείνω τον κ.  . .την 

κυρία Ιακωβίδου Γεωργία ως αντίστοιχα εκπρόσωπο και 

αναπληρωματική. Αυτούς τους δυο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΤΕΡΖΗΣ:  

Ο κύριος Μαυράκης και ο κύριος . .πλέον αποφοίτησαν και μάλιστα 

έχουν περάσει στο Πανεπιστήμιο,  στην Ιατρική αυτή την στιγμή…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΤΕΡΖΗΣ:  

Αυτούς τους δυο προτείνουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  Αριθμός Απόφασης: 129/2016)  

…………………… .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο θέμα.  

 

Θέμα 10 ο  :  

Έγκριση διοικητικής αποβολής του κ.  Τζουμαΐλα Δημητρίου  

για κατάληψη δημοτικής έκτασης τμήματος του υπ’ αριθμόν  

 1385 δημοτικού αγροτεμαχίου στο αγρόκτημα Σερρών  
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 του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μυστακίδη έχετε τον λόγο.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Να πω δυο λόγια επί  του θέματος.  Ο κύριος Τζουμαΐλα Δημήτριος,  

όπως αναφέρει η εισήγηση, κατέλαβε ένα κομμάτι 1,5 περίπου στρέμμα 

το οποίο βρίσκεται πηγαίνοντας για Ελαιώνα στο μνημείο που 

συναντάμε αριστερά εκεί  πέρα. Είναι μάλιστα το 1385 δημοτικό 

αγροτεμάχιο.   

 Ενημερώθηκε πριν ενάμιση χρόνο ότι  πρέπει να το εγκαταλείψει 

αλλά δεν το εγκατέλειψε και γι΄ αυτό και του κάνουμε διοικητική 

αποβολή.  

Το μόνο που ήθελα να πω επιπλέον είναι ότι  στην εισήγηση τώρα 

είδα ότι  υπάρχει  μια διαφορά στα τετραγωνικά μέτρα που αναφέρονται 

στο τοπογραφικό που λέει  ότι  1.308 ενώ στην εισήγηση λέει  1.530, 

δηλαδή υπάρχει ασυμφωνία.  Κατ’ εμέ το σωστό είναι το τοπογραφικό 

. .δηλαδή να βάλουμε στην απόφαση της διοικητικής αποβο λής . .είναι 

σωστά…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να κάνω μια ερώτηση Πρόεδρε στον κ.  Μυστακίδη;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Χρυσανθίδης ερώτηση.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  
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Θα ήθελα να ρωτήσω, πρώτον,  επειδή βλέπω έρχονται μεμονωμένες 

διοικητικές αποβολές στα συμβούλια πώς προέκυψε αυτή η διο ικητική 

αποβολή; Από πού δηλαδή ορμώμενη;  

 Δεύτερον,  εάν υπάρχουν και άλλες διοικητικές αποβολές και η 

υπηρεσία γνωρίζει  . .και εάν η δημοτική αρχή αντιμετωπίζει  οριζόντια 

όλους αυτούς ή κάνει  επιλογές . . ;  

Κος ΤΕΡΖΗΣ:  

Το τελευταίο νομίζω ότι  είναι πολύ προ κλητικό αυτό που είπατε.  Δεν 

υπάρχει καμία περίπτωση να αντιμετωπιστεί  κάποιος διαφορετικά από 

κάποιον άλλο. Δεν υπάρχει καμία απολύτως περίπτωση. Ωστόσο οι  

περιπτώσεις αυτές που λέτε εάν υπάρχουν και άλλες,  υπάρχουν πάρα 

πολλές περιπτώσεις και το λέτε και  μόνο σας ότι  συνέχεια φέρνουμε 

διοικητικές αποβολές.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Από το σημείο που υπάρχουν πολλές πώς προκύπτει;   

Κος ΤΕΡΖΗΣ:  

Κάθε περίπτωση δεν είναι ίδια με την άλλη, την προηγούμενη και δεν 

είναι και στον ίδιο χώρο. Άλλες είναι στο βουνό, άλλες είναι στον 

κάμπο. Παραδείγματος χάρη, 240 στρέμματα που φέραμε . .διοικητικές 

αποβολές,  γιατί  δεν βρίσαμε τους άλλους,  μετά φέραμε άλλους πέντε 

που τους αναγνωρίσαμε,  δεν είναι και εύκολο πράγμα. Και από 

πληροφορίες.  Τώρα αυτές τις  μεμονωμένες που λέτε καμί α φορά οι  

ίδιοι  έρχονται και κάνουν αιτήσεις να ελεγχθούν αυτά τα ακίνητα, 

οπότε η υπηρεσία εφόσον είναι εις  γνώση της υποχρεούται να τους 

κάνει  διοικητική αποβολή. Άλλη περίπτωση μπορεί να είναι από 

καταγγελία,  από κάποιον γείτονα.  

 Όλες οι  περιπτώσεις εξετάζονται και . .  
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Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Καταρχήν δεν ήθελα να προσβάλω αλλά να διευκρινίσω.  

Κος ΤΕΡΖΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Μου προξενεί  εντύπωση ότι  κάθε φορά και από μια διοικητική 

αποβολή. Πώς προκύπτει ,  ας πούμε; Είναι παλαιά; Είναι καινούργια; 

Υπάρχουν και παλαιότερες;  Δημιουργούνται εύλογα ερωτήματα. Όχι 

ότι  η διαδικασία δεν είναι νόμιμη αυτό που κάνει  η υπηρεσία,  αλίμονο.  

Κος ΤΕΡΖΗΣ:  

Και δεν είναι και τόσο εύκολη η διαδικασία υπό την έννοια της,  ότι  

χρειάζεται τοπογραφικό, χρειάζεται σύγκριση με τον χάρτη. Η 

υπηρεσία είναι φουλ από δουλειά,  δηλαδή δεν προλαβαίνει .  Έχουν 

πάρα πολύ δουλειά.  Αλλά σας λέω ότι  όλα τα ακίνητα που …θα 

εξασφαλιστούν και θα …  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΤΕΡΖΗΣ:  

Και όσα μπορούν να νοικιαστούν νοικιάζονται.  Αλλά σήμερα για να . .  

είναι σχεδόν αδύνατο.  Έχουν βγει  τόσο όροι,  σου λέει  ότι  φέρε 

διακόσια χαρτιά και προϋποθέσεις . .και αυτό είναι γνωστό γιατί  

γίνεται.  Είναι πολύ γνωστό γιατί  γίνεται,  έχει  σχέση και η Ευρώπη 

πιστεύω.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΤΕΡΖΗΣ:  
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Ακόμα και αυτό,  η επινοικίαση έχει  δυσκολίες γιατί  χρειάζεται για 

κάθε αγροτεμάχιο . .του Δασαρχείου κάνει  οκτώ μήνες …  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγη ησυχία σας παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό το αγροτεμάχιο είνα ι μετρημένο, ξέρετε;  Εμείς σαν Δήμος 

έχουμε την δυνατότητα να το πουλήσουμε; Η υπηρεσία;  

Κος ΤΕΡΖΗΣ:  

Να το πουλήσουμε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να το αγοράσει ο συγκεκριμένος.   

Κος ΤΕΡΖΗΣ:  

Σήμερα για να εκποιηθείς  ένα ακίνητο είναι πάρα πολύ δύσκολο διότι  

οι  προϋποθέσεις που τίθενται είναι τόσο πολλές,  στην ουσία σου λέει  

…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και τι  θα γίνει  εάν αυτός πάει στο δικαστήριο;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν νομίζω ότι  κάποιο δικαστήριο θα δικαιώσει κάποιον ο οποίος 

παράνομα ή παράτυπα έχει  φυτέψει σε έναν χώρο που δεν είναι δικός 

του.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Να προσθέσω και να πω ότι  η εντολή που δόθηκε στην υπηρεσία,  

φυσικά με τον Αντιδήμαρχο, στο τμήμα του Κτηματολογίου είναι ότι  

υπάρχει  καταπατημένο να εξεταστεί  και κατά περίπτωση, φυσικά, να 

γίνουν τα νόμιμα. Διοικητικές αποβολές και τα λοιπά. Αυτές όμως οι  

διαδικασίες,  όπως είπε και ο κ.  Αντιδήμαρχος,  είναι χρονοβόρες και σε 

ένα σημείο βλέπετε ότι  έρχονται συνέχεια.  Σε κάθε Δημοτικό 

Συμβούλιο έχουμε και ένα τέτοιο θέμα. Αλλά η βούληση της δημοτικής 

αρχής  είναι να αποβληθούν οι  καταπατητές και να γίνει  ότι  

προβλέπεται από τον νόμο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

…έχει πρόστιμο ο καταπατητής . .οπότε από μόνος του λέει  ότι  πάρτε 

το.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντώνη Αναστασιάδη. Κύριε Αντώνη σας ακούμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Ραμπότα όχι  εδώ μέσα κουβέντες.  Τώρα τι;   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εντάξει,  μπορώ να μιλήσω, κύριε Πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Αντιδήμαρχε σε τι  θα ωφελήσει τον Δήμο ένα τόσο μικρό 

αγροτεμάχιο; Απλούστατα θα κάν ει  κακό σε μια Σερραϊκή οικογένεια 

από την οποία θα μπορούσαμε κάλλιστα να το μεταβιβάσουμε ή να 

ζητήσετε ενοίκιο.   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κάποια μέρα δικό του και τα παιδιά του και τα εγγόνια του.  Είναι 

κρίμα, εάν ήταν ωφέλιμο για τον Δήμο βεβαίως όχι ,  αλλά ένα τμήμα 

που δεν είναι ούτε δυο στρέμματα, σε τι  θα ωφελήσει τον Δήμο; Ζημιά 

θα προκαλέσει.  …Εσύ θα μου πεις ,  κύριε Αντιδήμαρχε,  γιατί  εσύ είσαι 

λογικός άνθρωπος …τι θα φέρει,  τι  οικονομικό όφελος θα έχει  ο 

Δήμος; Κανένα. ….  

 Εγώ εάν ήμουν στην Επιτροπή θα έβλεπε ποιο είναι ωφέλιμο και 

όποιο δεν ήταν ωφέλιμο θα το δίναμε.  Τι να τα κάνει  ο Δήμος 1.500 

μέτρα; Τι να τα κάνει;   Να τα αξιοποιήσει;  Να μας κυριέψει η λογική. 

Είναι ο νόμος.  Ποιος νόμος; Νόμος εμείς  είμαστε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Έτσι είναι κύριε Αντιδήμαρχε.  Εγώ δεν αμφιβάλω γι΄ αυτά που κάνεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ισχύει  αυτό και για τα κληροδοτήματα; Είμαστε νόμος κ.  

Αναστασιάδη; Μήπως είμαστε νόμος και για τα κληροδοτήματα; Εάν 

είμαστε νόμος…  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

. .Μια πατρίδα η Μακεδονία …έκανε την ελληνική γλώσσα παγκόσμια 

για 500 χρόνια και αποκάλεσε αυτούς τους Σκοπιανούς,  τους κλέφτες 

και τους απατεώνες τους …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Σε παρακαλώ μην μιλάτε.  Μην μιλάς εσύ. Ακούς κύριε Πρόεδρε; Τους 

ονόμασε υπουργός αυτός που τον ψήφισες,  αυτός.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μυστακίδη έχετε τον λόγο.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Καταρχήν να σας απαντήσω κάθετα ότι  εάν δεν κάνουμε αυτό που 

πρέπει να κάνουμε,  είμαστε υπόλο γοι και εμείς  τι  φταίμε να 

τιμωρούμαστε για να καλύπτουμε κάποιους οι  οποίοι….  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Να το παραχωρήσουμε.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Αυθαίρετα …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Συγνώμη να με ακούσετε.  Δεν θέλουμε να ενθα ρρύνουμε αυτή την 

τακτική του όποιος έχει  ένα δημοτικό κομμάτι πάει  και το 

καταλαμβάνει.  Ωστόσο δίνουμε κάποιες λύσεις με το να νοικιάσουμε.  

Τους προτείνουμε να τα νοικιάσουν,  απλώς υπάρχει μια διαδικασία 

τυπική που πρέπει να γίνει  για να είμαστε…  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Εξάλλου . .αυτό που λέτε για το κράτος θα συμφωνήσω . .το πρώτο το 

οποίο. .και έρχεται το 1980, βγάζει  τον Ν1080 που λέει  ότι  όποιος 

κατέχει  δημοτικές …Επίσης το 2006 λέει  ότι  όποιος κατέχει  δέκα 
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χρόνια δημόσια ή δημοτική έκταση με ένα . .το ίδιο το κράτος δηλαδή 

κατά καιρούς,  για κάποιους λόγους,  ενθαρρύνει αυτές τις  τακτικές,  

όμως το σωστό είναι εμείς  σαν δημοτική αρχή και σαν διοικούντες να 

βάλουμε κάποια τάξη όχι  με βαρβαρότητα και τους προτείνουμε λύσε ις 

δίκαιες.  Το θες;  Πάρε το και νοίκιασέ το.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω το θέμα ολοκληρώθηκε.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

…στο παρελθόν και να ζητήσουμε τα ενοίκια που . .  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Αντιδήμαρχε καταλαβαίνεις  τι  λέ ω εγώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε διάλογο σας παρακαλώ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν κάνουμε διάλογο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Χρυσανθίδης.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Με την ευκαιρία αυτή και επειδή θα έρθουν αργότερα, πιστεύω και 

άλλα τέτοια θέματα, καλό είναι να έχουμε μια ενημέρ ωση μια και 

ασχολείστε με το αντικείμενο που ξέρετε καλά κύριε Μυστακίδη.  Και 

έχω κάνοντας την τοποθέτησή μου τα εξής ερωτήματα, μέσα από την 

τοποθέτησή μου. Η νομοθεσία που υπάρχει,  γιατί  έτυχε ως 

νομαρχιακός σύμβουλος να ζήσουμε την νομαρχιακή αυτοδιοίκη ση και 

εκεί ,  επειδή το χωριό μου, ο Ελαιώνας,  εκεί  κατέχουν εκτάσεις του 
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δημοσίου υπάρχει νομοθεσία,  έχει  συσταθεί μια Επιτροπή, έχει  έρθει  

πάνω στον Ελαιώνα και έχει  παραχωρήσει αυτές τις  εκτάσεις μέχρι το 

γράμμα Κ μάλιστα έχουν προχωρήσει,  τις  έχουν παρα χωρήσει με ένα 

πολύ μικρό αντίτιμο στους ανθρώπους αυτούς που έχουν ελαιόδεντρα. 

Αυτό δεν ισχύει  για τον Δήμο; Και εάν δεν ισχύει ,  εμείς  ως Δημοτικό 

Συμβούλιο μπορούμε να κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις ώστε να 

εφαρμόζεται η ίδια νομοθεσία που ισχύει  για την Π .Ε. σήμερα Σερρών 

για τον Δήμο;  

 Είναι κάποια θέματα δηλαδή τα οποία  μας ενδιαφέρουν και θα 

έρθουν και στην συνέχεια για να διευκολύνω το συμβούλιό μας,  διότι  

πραγματικά κάποιος επί  50,  επί  60,  επί  70 χρόνια είχαν βγει  … Είναι 

ένα θέμα και ίσως γνωρίζετε  να μου απαντήσετε.  Άλλα ισχύουν για την 

Π.Ε.,  άλλα για τον Δήμο;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Το δημόσιο έχει  τον δικό του τρόπο και όντως ισχύει  αυτό που λέτε με 

κάποιες προϋποθέσεις να εκποιούνται δημόσια ακίνητα. Αυτό δεν 

ισχύει  όμως για τους Δήμους.  Για τους Δήμο υς… το 1980, ο οποίος 

αυτή την στιγμή και για όσους ακόμα ήταν εμπρόθεσμοι στις  αιτήσεις 

. .και είμαστε σε αναμονή εάν αυτοί που ήταν εμπρόθεσμοι θα 

μπορέσουν να προχωρήσουν στην εκποίηση και . .εάν θυμάμαι καλά, το 

2005 και 2006 που ίσχυσε για δυο χρόνια.  Α υτά εξετάζονται από τους 

γεωπόνους της Διεύθυνσης της Γεωργίας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Ηλίας Αναστασιάδης.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Μυστακίδη όντως σε αυτή την περίπτωση 

. .αυστηρότητα…γραφειοκρατική θα έλεγα. Με τις  υπόλοιπες 
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περιπτώσεις τι  γίνεται;  Εδώ σταθήκαμε σε κάποιον ο οποίος έχει  

ενάμιση στρέμμα. Ξέρετε,  γιατί  έχετε στο γραφείο σας την υπηρεσία 

σε ένα CD ,  όπου αγροκτήματα είναι ταυτοποιημένα, τα οποία είναι 

μεγάλα σε έκταση, εκείνα πότε τελικώς ο Δήμος θα τα αγγίξει  για να 

έχει  ένα άλλο έσοδο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  

Κύριε Αναστασιάδη Ηλία έχετε μια τάση να φεύγετε σε άλλες γραμμές.  

Να βγαίνετε εκτός θέματος.  Επί της διοικητικής αποβολής του 

συγκεκριμένου ατόμου. Τελεία και παύλα. Για τα άλλα θέματα…  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πρόεδρε σας είπα ότι  υπάρχει  και κατ΄ οικονομί α η ερμηνεία …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ έχουμε διοικητική αποβολή….  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αφήστε τις  συνάφειες,  δεν πάμε σε συνάφειες.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  σας παρακαλώ ο κ.  Μυστακίδης για την διοικητική αποβολ ή την 

συγκεκριμένη.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Μπαίνει  σε ψηφοφορία.  Ομόφωνα ναι;  Υπάρχει κάποιος που δεν θέλει  

να το ψηφίσει;   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ, κύριε Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Αντώνης Αναστασιάδης.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εμείς έχουμε έναν προβληματισμό. Θα ψηφίσουμε ναι αλλά έχουμε 

έναν προβληματισμό, όταν δεν υπάρχει …ο κ.  Μυστακίδης …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να τα νοικιάσουμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τέλος πάντων θα ψηφίσουμε ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η πεπατημένη, κύριε Φωτιάδη είναι αυτή.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συγνώμη, να εφαρμοστεί  ότι  εφαρμόζεται και στο δημόσιο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είμαστε εκ του νόμου υποχρεωμένοι να προβούμε στην διοικητική 

αποβολή.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Λέω, κύριε Πρόεδρε,  στον Αντιδήμαρχο, επειδή γνωρίζει  …να κάνουμε 

μια…να εφαρμοστεί  ενιαία.  Ότι για το δημόσιο και για μας.  Να 

γίνουμε ευέλικτοι.   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε αυτό που είπα δεν είναι εκτός θέματος.  Έχει απόλυτη 

συνάφεια.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με τον κανονισμό του Δημοτικού Συμβουλίου.  Εγώ συμφωνώ να 

ληφθεί υπόψη του αντιδημάρχου. Εκτός του κ.  Αντώνη Αναστασιάδη, 

οι  υπόλοιποι ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(  Αριθμός Απόφασης: 130/2016)  

…………………… .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ενδέκατο θέμα.  

 

Θέμα 11 ο  :  

Έγκριση κατάργησης θέσεως περιπτέρου χωρίς ορισμό νέας.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  Αριθμός Απόφασης: 131/2016)  

…………………… .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δωδέκατο θέμα.  

 

Θέμα 12 ο  :  

Έγκριση μεταβίβασης επαγγελματικής άδειας  

πωλητή λαϊκών αγορών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν έχετε διαβάσει την εισήγηση, ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  Αριθμός Απόφασης: 132/2016)  

…………………… .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο τρίτο θέμα.  

 

Θέμα 13 ο  :  

Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Καθαριότητας  

και Προστασίας Περιβάλλοντος ως προς το ύψος του ποσού  

 των προστίμων.  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Έχετε τον λόγο.   

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  καλούμαστε να ψηφίσουμε την 

τροποποίηση του Κανονισμού Καθαριότητας όσον αφορά το ύψος των 

προστίμων και το ευεργέτημα της έκπτωσης του 50% εάν πληρωθεί σε 

δέκα εργάσιμες μέρες.   

 Η φιλοσοφία της διαφοροποίησης αλλαγής του ύψους των 

προστίμων είναι να μειωθούν τα πρόστιμα προς τα κάτω. Τα 

περισσότερα πρόστιμα αισθητά προς τα κάτω και θα σας τα αναφέρω 

όπως προτείνονται,  όχι  όμως από την Διεύθυνση Καθαριότητας που 

έχετε πάρει την εισήγηση, όπως σας τα προτείνω εγώ αυτή την στιγμή 

και καταγράφονται.   

 Να πάρουμε τα άρθρα όπως τα έχω στεκάρει και να ξεκινήσουμε.  

Εάν έχετε την καλοσύνη και τα βλέπεται διαφορετικά…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Για να καταγραφούν.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μην ταλαιπωρείστε.  Εδώ η εισήγηση είναι καθαρή.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Έδωσα εντολή στις  υπηρεσίες να φέρουν μια εισήγηση με αυτά τα 

χαρακτηριστικά  που σας ανέφερα πριν και μου φέρανε μια πολύ λιτή,  η 

οποία προσωπικά εμένα δεν με αντιπροσωπεύει.  Και την δημοτική 

αρχή πάντα, γιατί  δεν είμαι μόνος μου.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Γι΄ αυτό τον λόγο σας εισηγούμαι να συμφωνήσετε και  να ψηφίσετε 

όπως θα σας τα αναφέρω τώρα και πρέπει να καταγραφούν για τα 

πρακτικά.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν πρέπει να μας δώσετε μια εισήγηση δική σας να την έχουμε; Τώρα 

τι  να συγκρίνουμε;  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Κύριε Φωτιάδη άμα θα σας πω ότι  κάθισα και διάβασα όλο τον  

Κανονισμό Καθαριότητας για να βγάλω άκρη με αυτή την εισήγηση. 

Ζητώ  συγνώμη, βασικά από το σώμα για την εισήγηση, γιατί  τα 

περισσότερα άρθρα που αναφέρονται είναι λάθος.  Να μην προχωρήσω 

πιο πέρα. Δεν είναι και σωστό.  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Εγώ θα καταγράψω …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάνω στην ήδη υπάρχουσα…  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Πάνω στην ήδη υπάρχουσα εισήγηση προτείνονται όλα τα πρόστιμα το 

ανώτατο που μπορεί να επιβάλλει  ένας υπάλληλος καθαριότητας να 

είναι τα 500 ευρώ. Όχι  δυο και τρεις  και τέσσερις χιλιάδες όπως 

υπάρχει στον σημερινό Κανονισμό Καθαριότητας.  Να μην ξεπερνούν 

παραπάνω από τα 500. Η διαφορά η μια είναι αυτή.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όριο 500 ευρώ δηλαδή βάζετε.   

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  
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Το ταβάνι αυτό αφορά τα άρθρα 7,  8,  9,  10,  20 και 42 να είναι έως 500 

ευρώ. Να μην είναι δηλαδή έως 6.000,  ως 5.000, όπως αναφέρονται 

αντίστοιχα.   

 Πρόταση για το 8.3 Α ,  8.3Γ, 8.4,  8.5,  όπως εισηγείται η υπηρεσία.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αλλά με όριο τα 500.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Μέχρι τώρα δεν έχουμε όριο σε αυτά. 8.4 πάει στα 30 ευρώ και θα στα 

30 ευρώ εάν κάποιος θα πετάξει  μ ια σακούλα μέσα στον δρόμο για να 

πληρωθεί σε δέκα μέρες…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Στην συνέχεια,  όπως αναφέρεται στο άρθρο 42 το …Αυτό εδώ πέρα 

είναι οι  αφίσες σε κοινόχρηστους χώρους και τώρα είναι μέχρι 500 

ευρώ το πρόστιμο.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να κάνω μια πρόταση για να διευκολύνω επί της διαδικασίας;  Κύριε 

εισηγητά εμείς  θα συμφωνήσουμε …  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Τελειώνω, τελειώνω.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι,  δεν μπορούμε να το ελέγξουμε αυτό που κάνετε.  Δεν θέλω να 

σας…  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Εντάξει,  πείτε μας γενικές αρχές.  Θα συμφωνήσουμε …  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Άσε να καταγραφούν.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και να μας στείλετε,  να μας στείλετε το κομμάτι αυτό των 

τροποποιήσεων να το περάσουμε στον Κανονισμό. Εγώ πέρασα τις  

τροποποιήσεις αλλά τώρα δεν μπορώ να σε παρακολουθήσω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να καταγραφούν αυτά.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Την γενική τους . .σας την είπα.  Το ότι  θα πάει μέχρι τα 500 ευρώ. Το 

μίνιμουμ μέχρι τα 15,  όπως είναι μια σακούλα εάν την πετάξει  

κάποιος.  Εδώ τα αναφέρω ένα –ένα για την καταγραφή κ.  Φωτιάδη και 

τελειώνω, δεν αργώ.  

 Το άρθρο 42,  παράγραφος 5 γίνεται είπαμε και αυτό να είναι έως 

500 ευρώ. Το άρθρο 42.2 που αφορά στην . .όπως εισηγείται η 

υπηρεσία.  Η στάθμευση στο άρθρο 23,  η στάθμευση μπ ροστά στον 

κάδο 80 ευρώ να πέσει στο 40 ευρώ μια και . .και να προσθέσουμε ένα 

άρθρο ακόμη, στο άρθρο 48 στο τελευταίο άρθρο του Κανονισμού, το 

άρθρο 48 θα προσθέσουμε,  να σας το πω ακριβώς όπως το έχω 

σημειώσει,  προτείνεται,  να συμπληρώσουμε δηλαδή, εάν το  πρόστιμο 

πληρωθεί εντός δέκα ημερολογιακών ημερών, θα πληρώνεται το 50%.  

 Αυτή είναι  η εισήγηση της δημοτικής αρχής και καλείστε,  καλώ 

όλο το Δημοτικό Συμβούλιο να το ψηφίσει όπως το εισηγήθηκα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Εγώ δεσμεύομαι όλη αυτή την εισήγηση την επιμέρο υς λεπτομέρεια 

των προστίμων να σας την στείλω, θα την στείλω σε όλους τους 

δημοτικούς συμβούλους.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αντιδήμαρχε ημερολογιακές ή εργάσιμες;   

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Ημερολογιακές.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συνάδελφοι τα περισσότερα πρόστιμα επιβάλλονταν όταν κάποιος 

άφηνε το αμάξι του στους κάδους και πήγαινε κάπου, ας πούμε,  80 

ευρώ χωρίς να έχει  το δικαίωμα της έκπτωσης,  όπως είναι η Τροχαία,  

να πάει στα 40 και ερχόντουσαν οι  διαμαρτυρίες σωρηδόν.   

 Αυτό το είδε ο Αντιδήμαρχος,  δηλαδή  τα παράπονα που ήρθαν σε 

σας το είδε ο Αντιδήμαρχος και πολύ σωστά δηλαδή το κάνει  40 ευρώ 

και σε δέκα μέρες εάν πας να το πληρώσεις 20 ευρώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Αντιδήμαρχε να πω κάτι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όταν έγινε το πρώτο κρούσμα εγώ πήγα στον κ.  Πρόεδρο και …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σε όλους είπα.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σωστά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είπαμε σε όλους,  σε όλους.  Το είπα από την αρχή.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πολύ σωστά ο Αντιδήμαρχος το αντιμετώπισε,  πάρα πολύ σωστά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι το θέμα; Ερωτήσεις;  Παρακαλώ. Ο κ.  Χρυσανθίδης,   η 

κυρία Ιλανίδου, άλλος κανείς;  Παρακαλώ κύριε Χρυσανθίδη.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε Αντιδήμαρχε θα ήθελα να . .ποιος αξιολογεί  τις  ενστάσεις;  Είναι 

μονοπρόσωπο όργανο ή θα πρέπει να στήσουμε μια Επιτροπή, η  οποία 

θα αξιολογεί  τις  ενστάσεις των πολιτών όταν διαπράττουν κάποια 

παράβαση . .στην υπηρεσία Καθαριότητας;  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Ο παραβάτης μπορεί να,  άρθρο 48 του υφιστάμενου Κανονισμού 

Καθαριότητας.   

Ο παραβάτης μπορεί να υποβάλει  τ ις  αντιρρήσεις του μέσα σε 

τρεις ημέρες στην ειδική υπηρεσία του Δήμου, στην Διεύθυνση 

Καθαριότητας δηλαδή, που . .Εάν οι  αντιρρήσεις κριθούν βάσιμες 

διαγράφεται ή αναπροσαρμόζεται το πρόστιμο.  Σε αντίθετη περίπτωση 

υποχρεούται να καταβάλει  το διοικητικό πρόστιμο στο ταμείο του 

Δήμου.   

Κατά των αποφάσεων τις  οποίες επιβάλλονται και κατά του 

παρόντα Κανονισμού επιτρέπεται προσφυγή στα τακτικά και διοικητικά 

δικαστήρια μέσα σε 60 μέρες.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Άρα υπηρεσιακά, κατάλαβες;  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Ο Διευθυντής της Καθαριότητας μαζί και με μένα και με τον …  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Άρα πρέπει να γραφτεί  …  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Κύριε Χρυσανθίδη υπάρχουν περιπτώσεις,  άνθρωποι που πήγαν σε 

γιατρούς,  φέρανε χαρτιά από γιατρούς ότι  επισκέφτηκαν γιατρούς…  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Μα δεν λέω  γι΄ αυτό.    

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Από τις  εισηγήσεις που έρχονται για κάποια πράγματα . .συμφωνούμε.  

Δεν είχαμε μέχρι τώρα κανένα θέμα, καταλάβατε;  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Πρέπει να καθορίσουμε το όργανο, κύριε Πρόεδρε,  το οποίο θα 

εξετάζει  τις  ενστάσεις.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ο εκάστοτε διευθυντής αποφασίζει  ποια ένσταση θα κάνει  και 

ταλαιπωρούμε τον πολίτη να πάει στα δικαστήρια για να δικαιωθεί.  Να 

υπάρχει μια Επιτροπή, ένα όργανα το οποίο θα αξιολογεί  τις  

ενστάσεις.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλος; Η κυρία Ιλανίδου.  
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Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Επειδή είχα μιλήσει και προ καιρού θα πω ότι  έχουμε καταγγελίες ότι  

…Δεν ξέρω και αυτό που είπε και ο κ.  Χρυσανθίδης εάν πρέπει να 

ληφθεί υπόψη . .λένε αλήθεια,  λένε ψέματα, συνήθως πάνε στο γιατρό 

. .και διάφορά άλλα. Δεν ξέρω γ ια το συγκεκριμένο…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Εγώ έχω πολλές καταγγελίες.  Δεν ξέρω εάν είναι αλήθεια.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Προκειμένου να μην υπάρχουν αυτά μήπως…  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω οι ερωτήσεις τελειώσανε.  Τοποθέτηση επί του θέματος θέλει  

να κάνει  κανείς;  Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι,  κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  Αριθμός Απόφασης: 133/2016)  

…………………… .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο τέταρτο θέμα.  

 

Θέμα 14 ο  :  

Έγκριση διενέργειας προμήθειας:  

Α) Ειδών γραφείου και ανταλλακτικών για εκτυπωτές –

πολυμηχανήματα  

 και φωτοτυπικά και ειδών τεχνολογίας και πληροφορικής και 

φωτοαντιγραφικών πολυμηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου 

Σερρών έτους 2016 -2017.  

Β) Καυσίμων –λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών και 

των  

Νομικών του Προσώπων.  

Γ) αδειών χρήσης λογισμικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του 

Δήμου  

Δ) φορητών οστεοθηκών για τις ανάγκες των Δημ. Κοιμητηρίων της  

Δ.Ε. Λευκώνα και της Τ.Κ. Καλών Δέντρων του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

Ε) ανταλλακτικών για την επισκευή μεταλλικών κάδων του Δήμου  

Στ.) Κάδων απορριμμάτων 40 l i t .  

Ζ) μεταχειρισμένων απορριμματοφόρων  

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

Η) Υλικών και τοποθέτηση περίφραξης στο Δημοτικό Κυνοκομείο.  

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος  κ.  Γρηγοριάδης Χ.  

Θ) συστήματος ασφαλείας –παρακολούθησης –τηλεϊδοποίησης για 

το  

Κυνοκομείου του Δήμου Σερρών.  
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Ι)  λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2016 για τις Δ.Ε. 

Σερρών,  

Λευκώνα, Κ. Μητρούσι,  Σκουτάρεως, Άνω Βροντούς και Ορεινής.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Να τα πάρουμε με την σειρά,  κύριε Πρόεδρε; Γρήγορα. Το πρώτο. Το 

Α.  

 

Έγκριση διενέργειας προμήθειας:  

Α) Ειδών γραφείου και ανταλλακτικών για εκτ υπωτές  

–πολυμηχανήματα και φωτοτυπικά και ειδών τεχνολογίας  

 και πληροφορικής και φωτοαντιγραφικών πολυμηχανημάτων  

 για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών έτους 2016 -2017.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην μιλάτε μεταξύ σας.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Δήμαρχε,  κύριε Πρόεδρε,  κύριοι  συνάδελφοι διεθνής ανοικτός 

ηλεκτρονικός διαγωνισμός.  184.238,10 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, 226.612,87 

ευρώ με το ΦΠΑ.  

 Εδώ μόνο στην εισήγηση, κύριε Πρόεδρε,  παρατήρησα … Ειδών 

γραφείου και ανταλλακτικών για εκτυπωτές –πολυμηχανήματα και 

φωτοτυπικά και ειδών τεχνολογίας και πληροφορικής και 

φωτοαντιγραφικών πολυμηχανημάτων διεθνής ηλεκτρονικός ανοικτός 

διαγωνισμός.  Υπάρχει η έγκριση της μελέτης και οι  όροι της 
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διακήρυξης με περίληψη και ψήφιση της πίστωσης θα καθοριστούν από 

την Οικονομική Επιτροπή και συγκροτούμε την 3μελή Επιτροπή, κύριε 

Πρόεδρε …όπως το εισηγούμαστε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το δεύτερο.  

 

Ομοίως του έργου:  

Β) Καυσίμων –λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών  

 και των Νομικών του Προσώπων.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλ άνης Στ.  

 

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Άλλος ένας,  κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  

συνάδελφοι ηλεκτρονικός ανοικτός διεθνής διαγωνισμός με 783.866,94 

ευρώ χωρίς ΦΠΑ, 964.156,34 ευρώ με το ΦΠΑ. Έχουμε και αναλυτικά 

πως είναι.  Η έγκριση της μελέτης πάλι θα έ ρθει  στην Οικονομική 

Επιτροπή. Αφορά τον Δήμο, υπενθυμίζω και όλα τα νομικά πρόσωπα.  

Θυμίζω ότι  αυτή η διαδικασία ναι μεν,  δεν ξέρω ποιος την 

σκέφτηκε,  ταλαιπωρεί τους Δήμους πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε.  Στην 

διαβούλευση που θα γίνει  τώρα και μας έστειλε ο κ.  Δήμαρχος το 

εμέιλ,  θα είναι καλό να προτείνουμε αυτό το πράγμα να αλλάξει.  Το 

ζείτε και εσείς  μαζί  με μας καθημερινά,  είναι απίστευτο τροχοπέδη για 

τα νομικά πρόσωπα τα οποία . .ευελιξία σχετικά . .απλά εάν χρειαστεί  

κάτι  έκτακτο το νομικό πρόσωπο το εκάστο τε,  είναι μεγάλη δυσκολία 

όταν ξεκινάς έναν διαγωνισμό μεγάλο να …απευθείας ανάθεση.  
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 Θεωρώ ότι  ήταν πολύ καλό το σύστημα και δούλευε μια χαρά με 

τα νομικά πρόσωπα να κάνουν την δική τους διαδικασία για 

προμήθειες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις υπάρχουν σε αυτό;  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συμφωνούμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γάμα.  

 

Ομοίως του έργου:  

Γ) αδειών χρήσης λογισμικού για τις ανάγκες των  

υπηρεσιών του Δήμου  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Και εδώ, κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  

συνάδελφοι,  είναι 11.119,20,  πρόχειρος διαγωνισμός θα γίνει  και εδώ. 

Οι προδιαγραφές θα οριστούν με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο Δ.  

 

Ομοίως του έργου:  

Δ) φορητών οστεοθηκών για τις ανάγκες των Δημ. Κοιμητηρίων  

 της Δ.Ε. Λευκώνα και της Τ.Κ. Καλών Δέντρων του Δήμου 

Σερρών.  
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Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Και εδώ με πολύ προσοχή γιατί  μετά από μελέτη …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για τις  ανάγκες των Δημ. Κοιμητηρίων της Δ.Ε. Λευκώνα και της Τ.Κ. 

Καλών Δέντρων του Δήμου Σερρών.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Θα θυμίσω για να μην υπάρξει καμία παρεξήγηση στο σώμα, κύριε 

Πρόεδρε,  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Λέω ότι  θα ήθελα να ενημερώσω το σώμα, κύριε Δήμαρχε,  κύριε 

Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  ότι  στην τελευταία απόφαση 

που πήραμε στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον διαγωνισμό βάλαμε 

προαιρετικά,  επαναλαμβάνω την λέξη προαιρετικά όσοι επιθυμούν στα 

Κοιμητήρια των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων να κάνουν 

εκταφή. Προαιρετικά.  Υπάρχουν πολλοί ενταφιασμοί οι  οποίοι  είναι 

70,  80 ετών και . . ίσως για παράδειγμα με τον κ.  Γάτσιο που είναι προς 

τιμήν του και μου το ανέφερε ο ίδιος,  μου λέει  ότι  υπάρχει  ένας 

συγγενής που είναι ενταφιασμένος πάρα πολλά χρόνια,  άνω των 50 

ετών και ο ίδιος προαιρετικά θα προβεί στην εκταφή του.   

 Επομένως, κύριε  Πρόεδρε,  με πρόχειρο διαγωνισμό πάλι …τα 

δυο αυτά οστεοφυλάκια.  Πρόχειρο διαγωνισμό.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να ρωτήσω εγώ κάτι;   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για το δεύτερο. …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Οστεοφυλάκια θα κάνουμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Είναι μια μελέτη της τεχνικής διεύθυνσης,  είναι μια εγκατάσταση 

ουσιαστικά που εκεί  μέσα μπαίνουν.  Είναι μια κατασκευή που εκεί  

μέσα μπαίνουν αυτά τα κασελάκια.  Δηλαδή είναι μια,  να το πω έτσι,  

μια κατασκευή στην οποία εισάγονται τα κασελάκια.  Αλλά και πά λι 

ξαναλέω για να μην υπάρχει παρεξήγηση, επειδή σέβομαι και τα έθιμα, 

θέλω να πω τις  συμπεριφορές και τον τρόπο που συμπεριφέρεται ο 

τοπικός πληθυσμός στις  Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες,  ο κύριος 

Δήμαρχος με πολύ προσοχή αφού πήρε το πράσινο φως και απ ό τον 

Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σερρών και . . ,  ο οποίος ενέκρινε αυτή την 

ενέργειά μας και αφού μίλησε και με τους τοπικούς ιερείς  και με τους 

τοπικούς προέδρους,  είπαμε προαιρετικά σε όποιους θελήσουν και 

έχουν ενταφιασμένους άνω των 50,  60,  τέτοιες περιπτ ώσεις . .  να 

γίνουν εκταφές και να τοποθετούνται στα καλαίσθητα αυτά 

οστεοφυλάκια οι  συχωρεμένοι συγγενείς  των ανθρώπων.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Μέσα στο κοιμητήριο.  Και πάλι ξαναλέω προαιρετικά λέω. Η απόφασή 

μας προαιρετικά.  Δεν πιέζουμε κανέναν διότι  υπάρχει  και μια από τις  

. .το έθιμο και το σεβόμαστε απόλυτα. Υπάρχουν στον Λευκώνα και 

στα . .και σε άλλα μέρη του Δήμου άνθρωποι οι  οποίοι  δεν επιθυμούν 

για λόγους,  τους ξέρετε εσείς  καλύτερα και από εμένα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε εισηγητά  καλοδεχούμενες αυτές οι  επιλογές,  όπως είπατε με το 

στοιχείο του προαιρετικού, ενδεχομένως να διευκολύνουμε και να 

δώσουμε χώρο για ταφή γιατί  ιδιαιτέρως και στα δυο χωριά Λευκώνα 

και Καλά Δέντρα πραγματικά έχει  κλείσει  τα νεκροταφεία.  

 Ήθελα να σας επισημάνω με την ευκαιρία που είπε ο 

Αντιδήμαρχος έργων ότι  στο πάνω νεκροταφείο του Λευκώνα ο δυτικός 

τοίχος,  ο ψηλός,  ο κ.  Μυστακίδης ξέρει ,  προφανώς εκεί  θα βάλετε το 

οστεοφυλάκιο,  είναι επικίνδυνος για να πέσει.  Πρέπει άμεσα να κάνετε 

βελτίωση στην θεμελίωση. Σας το λέω από τώρα και ίσως πρέπει να δει  

η υπηρεσία μην μας φύγει  ο τοίχος.  Έχει μήκος περίπου 50 μέτρα και 

επειδή έγιναν ταφές,  επειδή δεν είχαν στερεότητα είναι επικίνδυνος να 

πέσει.   

 Κύριε Μυστακίδη . .νεκροταφεία και μιλώ για τον τοίχο τον 

ψηλό. Πρέπει να τον θεμελιώσετε γιατί  θα πέσει.  Σας το λέω και είναι 

κρίμα μετά θα έχουμε μακάβριες  εικόνες.  Πρέπει να ενεργήσουμε 

γρήγορα.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στην Ε.  
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Ομοίως του έργου:  

Ε) ανταλλακτικών για την επισκευή μεταλλικών κάδων του Δήμου  

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

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε . .κάδων του Δήμου είναι συναφές με το 15.  Για ποιο 

λόγο δεν κάνουμε τον διαγωνισμό …Είναι το ίδιο με το 15 που έχουμε 

παρακάτω.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Το 15 είναι το υπόλοιπο από τον διαγων ισμό του Δήμου το 2015 που 

αφορά μόνο μπράτσα. Πάμε απευθείας να αγοράσουμε μπράτσα για 

9.000 ευρώ, εάν θυμάμαι καλά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

7.755.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Αυτό αφορά το 15 το θέμα. Αυτό είναι το θέμα το Ε που αφορά 

ανταλλακτικά κάδου για το έτος ΄16.  Μελέτη όπως  είναι 20.093,35 

ευρώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Αντιδήμαρχε έχετε,  νομίζω θα το έχετε εντοπίσει ,  έχουμε πάρα 

πολλούς κάδους οι  οποίοι  είναι ανοικτοί από επάνω, δεν έχουν 

καπάκια.  Από κάτω έχουν σαπίσει  λέει  η κυρία . .Δεν ξέρω εάν η 

προμήθεια αυτή αντιμετωπίζει  αυτές τις  ανάγκες,  τουλάχιστον τα 

καπάκια γιατί  οι  γάτες . .και ρίχνουν τα σκουπίδια και έχουμε 

προβλήματα.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Η προμήθεια αυτή δεν καλύπτει  τις  ανάγκες αυτές.   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τουλάχιστον να την διευρύνετε.   

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Αφορούσε ποσό 78.000 ευρώ. Ποσό που δεν μπορούσαμε να το 

πλησιάσουμε βάσει των εσόδων του προϋπολογισμού.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τα ανταποδοτικά.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Για τα ανταποδοτικά πάντα μιλάμε.  Αυτό το ποσό μπορέσαμε να 

εξασφαλίσουμε,  τα 20.093,35 και γι΄ αυτό μειώσαμε την μελέτη της 

προμήθειας σε αυτό το ποσό. Το προσαρμόσαμε στα χρήματα δηλαδή. 

Ενώ οι ανάγκες είναι πολλαπλάσιες.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δηλαδή, κύριε Δήμαρχε,  διαθέτετε χρήματα στο θέατρο…  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ πολύ σταματήστε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Αντώνη Αναστασιάδη αυτά τα λεφτά είναι από τα ανταποδοτικά 

τέλη και δεν μπορούν να πάνε πουθενά αλλού.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

5 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 16 Η Σ  ΜΑΡΤΙΟΥ 2016  

Ούτε τα λεφτά από τον προϋπολογισμό μπορούν να έρθουν εδώ. 

Απαγορεύεται από τον νόμο άλλα χρήματα του Δήμου να τα φέρουμε 

εδώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ τελείωσε το θέμα. Προχωράμε.  Έκτο.   

 

Ομοίως του έργου:  

Στ.) Κάδων απορριμμάτων 40 l i t .  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει κάποια ερώτηση γι΄ αυτό; Θέλετε να πείτε;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Διαγωνισμός κάδων απορριμμάτων βασικοί 40 l i t ,  οι  οποίοι  θα 

τοποθετηθούν στην προέκταση, από εκεί  που ξεκινήσανε… του κάθε 

σπιτιού και ενός κάδου για να έχουμε εξοικονόμηση πόρων από την 

…Δηλαδή θα γίνεται η αποβολή των  απορριμμάτων αραιότερα, δεν θα 

γίνεται …Και αυτό με διαγωνισμό.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόχειρο;  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Πρόχειρος.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Εάν υπάρχουν ερωτήσεις,  απορίες επί  του θέματος; Όχι.  Πάμε στο Ζ.  

 

Ομοίως του έργου:  

Ζ) μεταχειρισμένων απορριμματοφόρων  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Και εδώ είναι η πρώτη φορά που θα αγοράσει ο Δήμος Σερών 

μεταχειρισμένα απορριμματοφόρα, ολόκληρα μεταχειρισμένα. Θα γίνει  

με διαγωνισμό. Το ποσό είναι . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

233.700 ευρώ μαζί  με το ΦΠΑ. Ανοικτός διαγωνισμός που ξεκινάει  

τώρα η διαδικασία.  Βάλαμε και κάποια στάνταρ. Δυο οχήματα 

θέλουμε,  ένα τεσσάρων . .και τέσσερα μεγαλύτερα. Τα δυο θα 

αγοραστούν με τον προϋπολογισμό του ΄16 και τα άλλα δυο με τον 

προϋπολογισμό του ΄17,  γιατί  όπως βλέπετε οι  διαγωνισμοί αυτοί 

καθυστερούν.  . .το ΄16 να έχουμε την προμήθεια,  οπότε θα χρειαστεί  ο 

προϋπολογισμός γιατί  τα χρήματα δεν φτάνουν για ένα έτος να 

δώσουμε  για τα απορριμματοφόρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν υπάρχουν ερωτήσεις;  Ναι,  κύριε Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  
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Κύριε Αντιδήμαρχε χρειάζονται απορριμματοφόρα. Ήθελα να ρωτήσω, 

μπήκατε στην λογική των  τιμών μέσω διαδικτύου; Γιατί  

. .προϋπολογισμό 233.000. Εμείς που το είδαμε,  είδαμε ότι  τα μεγάλα, 

τα 16 είναι γύρω στις  40.000, οπότε εάν είναι τόσο πάει 160 και το 

μικρότερο . .  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Ακριβώς αυτό κάναμε,  κύριε Μηλίδη. Αυτό που κάνατε και εσείς ,  αυτό 

κάναμε και εμείς .  Πήραμε ενδεικτικές τιμές από το ίντερνετ αλλά, 

πιστεύω ότι  . .και να μην έχουμε στο τέλος ενδιαφέρον να υπάρξει.  

Αυτή την πληροφόρηση έχω προς το παρόν.  Μακάρι να . .να είναι 

καλές και να έρθουν οι  ενδιαφερόμενοι να μας δώσουν προσφορές.  

Από το ίντερνετ και εμείς  πήραμε.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Για το Ζ μιλάμε.  Εμείς ως παρ άταξη χαιρόμαστε που μπήκαμε στον 

…και ζητάνε απορριμματοφόρα τα οποία να είναι σε καλή κατάσταση, 

ένα μοντέλο τελευταίων ετών, ώστε να μας πάει κάποια χρόνια.  Ήταν 

πρόταση της παράταξής μας …  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ μην διακόπτετε.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Φωτιάδη σας παρακαλώ.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  
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Για την αποκομιδή των …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Για την διαχείριση των απορριμμάτων η παράταξή μας είχε πάντοτε 

συγκεκριμένες προτάσεις.  Εάν κάποιος το αμφισβητεί  μπορεί να 

κοιτάξει  τα πρακτικά. Πάρα πολλές φορές είχαμε πει  τότε ότι  στην 

αποκομιδή των σκουπιδιών, επειδή πολλές φορές ήταν χαλασμένα τα 

ανταλλακτικά, δεν βρίσκαμε και τα λοιπά, καταφεύγαμε σε κάποιους 

διαγωνισμούς και παίρνανε π ολλά χρήματα. Θυμάστε κάτι  ποσά 24.000 

ευρώ ανά τρίμηνο για το απορριμματοφόρο.  

 Εάν λοιπόν αυτό γινόταν όλα τα προηγούμενα χρόνια και είχαμε 

μπει σε αυτή την λογική που μπαίνετε τώρα, γι΄ αυτό λέω ότι  μπαίνετε 

στον . .εάν λοιπόν αυτό είχε εφαρμοστεί  σήμερ α θα είχε γίνει  

απόσβεση. Υπήρχε,  ακόμη ο κύριος …που δεν είναι σήμερα, ήταν στον 

δικό σας συνδυασμό, είχε κάνει  μια . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ο κ. Στεργίου ήταν.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Συγνώμη εάν δεν θυμάμαι.  Είναι λογικό.  Πιστεύω ότι  είχαν φύγει  

χρήματα πολλά, τα οποία . .κατά αυτόν τον τρόπο, ώστε να έχουμε και 

καλύτερη διαχείριση των σκουπιδιών και πιο καλή αποκομική και να 

μας είχε έρθει  και πιο οικονομικά. Μετά από πέντε χρόνια . .εμείς  θα 

ψηφίσουμε την πρόταση..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να απαντήσει ο Δήμαρχος στον κ.  Μηλίδη.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Κύριε Μηλίδη εμείς  δεν στεκόμαστε εγωιστικά.  Εάν η αντιπολίτευση 

κάνει  μια καλή πρόταση ασφαλώς και την αποδεχόμαστε και την 

χειροκροτούμε και καλά κάνατε και κάνατε αυτές τις  προτάσεις,  ποτέ 

δεν ήμασταν αντίθετοι.  Όμως η χρονική στιγμή για να πάρουμε τα 

απορριμματοφόρα είναι τώρα. Τώρα δόθηκε η δυνατότητα η 

οικονομική. Όταν το ΄11 παραλάβαμε έναν Δήμο με χρέη προς την 

αγορά πάνω από 10  εκατομμύρια ευρώ και ερχόντουσαν σωρηδόν οι  

προμηθευτές,  στην ουρά στέκονταν για να τους πληρώσουμε,  δεν 

υπήρχε η δυνατότητα για να κάνουμε αγορά απορριμματοφόρων.  

 Τώρα πράγματι το χρέος,  ας πούμε,  είναι όχι  διαχειρίσιμο,  θέλω 

να πω ότι  σχεδόν το μηδενίζουμε και τώρα ήρθε η στιγμή με 

νοικοκυροσύνη πάλι να κάνουμε πράξη και αυτό που είπατε εσείς  με 

το οποίο συμφωνούμε ασφαλώς.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Όμως, κύριε Πρόεδρε,  εάν δείτε το . .στον κ.  Δήμαρχο, τα ποσά που 

πληρώναμε ήταν πάρα πολλά. Ήταν 100 χιλιάδες τον χρόνο. Δηλαδή 

αυτά τα απορριμματοφόρα τα πέντε είναι 200.  Λέω λοιπόν ότι  εάν 

είχαμε λογική και βλέπαμε πιο καλά, πιο θετικά το θέμα της 

αποκομιδής σκουπιδιών, πιστεύω ότι  θα είχε τακτοποιηθεί  στα πρώτα 

δυο, έστω τρία χρόνια.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Μηλίδη, όπως γνωρίζετε σύμφωνα με τον Καλλικράτη δεν 

μπορούσες να κάνεις  κάτι  καινούργιο εάν δεν είχες ξεπληρώσει τα 

προηγούμενα χρέη. Καταλάβατε; Όλα αυτά, όλη η νομοθεσία αλλά και 

τα χρέη που πήραμε δημιουργούσαν, δεν δημιουργούσαν προϋποθέσεις 

για να κάνουμε στην προηγούμενη θητεία αυτό που κάνουμε τώρα, το 
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οποίο μπράβο το προτείνατε και εσείς  και συμφωνούμε απόλυτα και το 

κάνουμε πράξη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ήθελα να πω, κύριε Πρόεδρε …είναι ότι  στο ξεκίνημα της θητείας μας 

είχαμε μόνο για κάδους από την προηγούμενη δημοτική αρχή 200.000, 

χρωστούσαμε στους κάδους.  Δηλαδή πριν το 2010…ας τα λέμε να τα 

ξέρουμε,  χρωστούσαμε πάνω από 200.000 ευρώ και  ο κ.  Δήμαρχος 

. .στον Αντιδήμαρχο ότι  ο συσχετισμός  των ανταποδοτικών, τώρα το 

΄10 ήταν σε κατάσταση οικτρή. Με την οικονομία που έγινε,  την 

εξοικονόμηση πόρων, με το προσωπικό, τα έσφιξε από εδώ ο κ.  

Αντιδήμαρχος με τον κ.  Δήμαρχο, τα έσφιξε από εκεί ,  τώ ρα μπόρεσε 

το λογιστήριο που ήρθαν κάπως στα ίσα τους να δώσει το ΟΚ για να 

μπορέσουμε να …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αλλιώς δεν θα μπορούσε να γίνει .  Εγώ δέχομαι καλοπροαίρετα τις  

προτάσεις που έγιναν από την μείζονα ή την ελάσσονα  αντιπολίτευση 

στα προηγούμενα χρόνια αλλά θα έπρεπε να παίρναμε δάνειο για να 

γίνει  αυτό.  Τώρα όπως βλέπετε η απόφασή μας,  του κ.  δημάρχου, του 

αντιδημάρχου και με την δική μας συναίνεση της Οικονομικής 

Υπηρεσίας είναι να γίνουν με δικά μας λεφτά, όχι  με δάνειο κύριε 

Μηλίδη, χωρίς δάνειο που αυτό είναι πολύ σημαντικό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Καρύδας και ο κ.  Αντώνης Αναστασιάδης.   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Τα απορριμματοφόρα θα γίνουν με διαγωνισμό ή όχι;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Βεβαίως.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντώνη Αναστασιάδη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Δήμαρχε,  δεν τα λες καλά όμως. Αφήσαμε στο ταμείο 16 

εκατομμύρια στον Δήμο. Εσένα κ.  Γαλάνη …ότι ο Δήμος χρωστούσε 

σε προμηθευτές 1.300.000….  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κλείνοντας θέλω να πω ότι  η Οικονομική Επιτροπή θα έχει  τον τελικό 

λόγο γιατί  το  πρόβλημα θα είναι ότι  αυτός ο διαγωνισμός θα έχει  

ποιοτικά χαρακτηριστικά …θα έχει  και άλλα χαρακτηριστικά …. την 

οικονομικότερη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο Η.  

 

Ομοίως του έργου:  

Η) Υλικών και τοποθέτηση περίφραξης στο Δημοτικό Κυνοκομείο.  

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος  κ.  Γρηγοριάδης Χ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Δυο λόγια από τον εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο τον κ.  Χρήστο 

Γρηγοριάδη.  

Κος Χ. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελ φοι αφορά 

τον χώρο που βρίσκεται αριστερά του Κυνοκομείου.  Όπως γνωρίζετε 

όλοι σας η κατάσταση στο Κυνοκομείο είναι πολύ τραγική. Τα σκυλιά 

τα οποία περισυλλέγονται είναι πάρα πολλά, ο χώρος είναι μικρός.  

Αυτόν τον χώρο, βασικά αυτόν τον χώρο που θέλουμε ν α περιφράξουμε 

είναι ένας χώρος οκτώ …τέσσερα στρέμματα τώρα και τον έχουνε 

χαρακτηρίσει  από την Επιτροπή ως χώρο επανένταξης των αδέσποτων 

ζώων.  

Δηλαδή με λίγα λόγια θα το κάνουμε μια κίνηση..  τα πάρκα, τα 

αθλητικά κέντρα, τα σχολεία από τα αδέσποτα θα τ α πάμε σε αυτόν 

τον χώρο που θα τα περιφράξουμε,  ο οποίος χώρος θα έχει  την . .που 

πρέπει,  θα έχει  κάποια υπόστεγα που θα γίνουν στην διάρκεια αφού 

γίνει  η περίφραξη και τα σκυλιά βασικά θα είναι εκεί  . .και ο κόσμος 

δεν θα κινδυνεύει  . .  

Αυτό. Εάν θέλετε κάτ ι  να σας πω;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γρηγοριάδη, εάν θέλετε,  επειδή και το ¨Θ¨  είναι δικό σας θέμα.  

 

Ομοίως του έργου:  

Θ) συστήματος ασφαλείας –παρακολούθησης –τηλεϊδοποίησης  

για το Κυνοκομείου του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Είναι δικό μου.  

Κος Χ. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Τα ξέρει  ο κ.  Γκότσης.  Εγώ μπορώ να πω ότι  αφορά τις  κάρτες που 

θέλουμε να τοποθετήσουμε στο Κυνοκομείο να μπορούμε να ελέγχουμε 

την περίφραξη του Κυνοκομείου,  γιατί  έχουμε δολιοφθορές.  Δηλαδή 

κάποιοι  πηγαίνουν,  άλλοι ανοίγουν τις  πόρτες για να βγουν τα σκυλιά 

έξω γιατί  δεν τα θέλουν μέσα, κάποιοι  άλλοι πηγαίνουν κόβουν την 

σίτα για να βγουν τα σκυλιά και γι΄ αυτό είναι πρόταση δική μου στον 

κ.  Δήμαρχο την οποία υιοθέτησε,  να βάλουμε κάμερες,   έτσι ώστε να 

μπορέσουμε να πιάσουμε αυτούς τους ανθρώπους οι  οποίοι  είναι …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν ερωτήσεις επί  των θεμάτων;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Την ουσία την είπε ο υπεύθυνος εντεταλμένος σύμβουλος.  Εγώ θα πω 

ότι  την συγκεκριμένη προμήθεια ή μάλλον η συγκεκριμένη προμήθεια 

εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο και όχι  από τον Δήμαρχο. 

Είναι μερικές προμήθειες που αφορούν το Δημοτικό Συμβούλιο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Για τις  κάμερες.  Υπάρχουν προμήθειες που ανήκουν εκ του νό μου στον 

Δήμαρχο. Ορισμένες προμήθειες ανήκουν στο Δημοτικό Συμβούλιο.  Το 

ποσό ανέρχεται σε 2.223 και θα γίνει  σύμφωνα με το άρθρο 23 του 

ΕΚΠΟΤΑ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.  Ερωτήσεις.  Η κυρία Ιλανίδου;  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Εγώ τοποθέτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις.  Ο κ.  Χρυσανθίδης,  ο κύριος Γιαννακίδης,  άλλος ερώτηση; 

Κανείς.  Παρακαλώ.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

…αλλά όπως ήρθε το θέμα εδώ ότι  είναι απόφαση του,  η προμήθεια 

αυτή, του Δημοτικού Συμβουλίου άρα σήμερα εμείς  εδώ πρέπει να 

αποφασίσουμε ποιος θα πάρει την προμήθεια.  Λέει  ότι  εμείς  είμαστε 

υπεύθυνοι.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Την έγκριση διενέργειας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τον τρόπο.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Έγκριση διενέργειας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πάντως εδώ στην εισήγηση λέει  ότι  την ψήφιση της πίστωσης.  …της 

προμήθειας θα γίνουν με απόφαση της …  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Σύμφωνα με το άρθρο 23 του ΕΚΠΟΤΑ. Εγώ λέω την διενέργεια της 

προμήθειας.  Δηλαδή άμα κάνουμε την προμήθεια ή όχι  το παίρνουμε 

εμείς  απόφαση. Θα μπορούσε με εκ του νόμου…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Εντάξει,  λύθηκε η παρεξήγηση.  Η κυρία Ιλανίδου, ο κ.  Γιανν ακίδης,  

ποιος άλλος; Ερώτηση, ναι.  Η κυρία Ιλανίδου είπε τοποθέτηση θα 

κάνει .  Κύριε Γιαννακίδη εσείς  έχετε τον λόγο.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριε Γρηγοριάδη λίγο εάν μπορείτε τις  ανάγκες,  δεν το αντιλήφθηκα 

ακριβώς,  να εξηγήσετε την σκοπιμότητα, την τοποθέτηση της 

περίφραξης.  Υπάρχει ένας χώρος εκεί  οκτώ στρέμματα είπατε,  τι  

είπατε;  Την περίφραξη ουσιαστικά . . . .τέσσερα και τέσσερα 

στρέμματα…Αυτός ο χώρος. . .ως προθάλαμος; Πρώτα θα πηγαίνετε εκεί  

τα σκυλιά και μετά από κάποιο διάστημα θα τα εντάσσετε στο κύριο 

. .Δεν το αντιλήφθηκα.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Τα σκυλιά που θα περισυλλέγουμε από τον Δήμο θα περνάνε από το 

Κυνοκομείο,  όπως γίνεται με όλα τα αδέσποτα. Θα περνάνε από το 

Κυνοκομείο για να εξετάζονται για τυχόν ασθένειες,  να στειρώνονται,  

να τσιπάρονται και κάποια  από αυτά θα πηγαίνουν πάλι από εκεί  που 

τα πήραμε και κάποια θα τα βάζουμε στον χώρο που θα περιφράξουμε 

και θα τον χαρακτηρίζουμε ως χώρο επανένταξης.   

Έχουμε φτιάξει  χώρο επανένταξης και έχουμε αποφασίσει ως 

Επιτροπή και σε αυτούς τους χώρους προσθέτουμ ε και αυτό.  Δηλαδή 

σκυλιά τα οποία παίρνουμε από τα αθλητικά κέντρα δεν μπορούμε να 

τα εμβολιάσουμε,  να τα στειρώσουμε και να τα ξανά πάμε εκεί  γιατί  

απαγορεύεται.   Είτε είναι επιθετικά είτε είναι ήρεμα. Και δεν 

μπορούμε να τα πάμε . .από τα σχολεία,  το νοσ οκομείο.   Δηλαδή ο 

χώρος αυτός θα είναι χώρος επανένταξης.  Δηλαδή δεν θα θεωρείται 

Κυνοκομείο,  το Κυνοκομείο είναι αυτό που έχουμε.  
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Αφού τα εμβολιάσουμε,  τα στειρώσουμε και τα λοιπά και τα 

λοιπά θα τα στείλουμε εκεί ,  ο χώρος θα έχει  την διαρρύθμιση του,  θα  

έχει  τα υπόστεγά του στο μέλλον και θα . . ,  με λίγα λόγια θα ζουν εκεί  

τα σκυλιά.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Hot spot.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

. .επικίνδυνα να μπουν μέσα στο…  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Συγνώμη που θα σας ξανά διακόψω, αυτό είναι  σύμφωνο με την 

νομοθεσία την υπάρχουσα; Υπάρχει . .γ ίνεται αυτό το πράγμα;  Γιατί  

από όσο γνωρίζω ο νόμος λέει  ότι  τα σκυλιά πρέπει να 

επανεντάσσονται σε κάποια φάση. Είναι νόμιμο αυτό; Τα έχετε 

ερωτήσει,  τα έχετε ψάξει;   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Θα σας απαντήσω αμέσως. Ο νόμος λέει  ότι  είμαστε υποχρεωμένοι να 

πάρουμε τα αδέσποτα, να κάνουμε αυτά που θα κάνουμε και να τα 

ξανά πάμε από εκεί  που τα πήραμε.  Όμως όταν κάποια σκυλιά τα 

παίρνουμε από ένα αθλητικό πάρκο, ένα αθλητικό κέντρο δεν 

μπορούμε να τα πάμε ξανά εκεί ,  απαγορεύεται.  Δηλαδή είτε είναι 

επιθετικά είτε είναι ήρεμα εμείς  πρέπει να τα πάρουμε από εκεί .  Και 

δεν μπορούμε να τα πάμε κάπου αλλού.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Ο νόμος τι  προβλέπει;   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  
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Εάν ακολουθήσουμε τον νόμο, κύριε Γιαννακίδη …  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριε Γρηγοριάδη άλλο είπα,  τι  προβλέπει;   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Ακούστε,  αυτό θα σας πω. Ο νόμος λέει  αυτό που είπα.  Αυτό λέει  ο 

νόμος.  Όταν παίρνουμε τα αδέσποτα από οπουδήποτε . .να τα 

εμβολιάσουμε,  να τα τσιπάρουμε και τα λοιπά, να τα ξανά πάμε από 

εκεί  που τα πήραμε.  Έτσι λέει  ο νόμος.  Έχουμε κάνει  συζητήσεις και 

με  τον Εισαγγελέα, εάν εφαρμόσουμε,  γιατί  συνεχίζει  ο νόμος,  εμείς  

να επιστρέφουμε αυτά τα σκυλιά από εκεί  που τα πήραμε και . .την ίδια 

ώρα εάν κάποιο από αυτά τα σκυλιά δαγκώσει κάποιον εγώ  θα πάω στα 

δικαστήρια.   

 Δεν μπορούμε να ξέρουμε …αυτό εξαρτάται από τις  συγκυρίες.  

Εντάξει;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  τελειώσατε κύριε Γρηγοριάδη;  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Δεν ξέρω εάν σας απάντησα. Εάν πούμε να εφαρμόσουμε,  κύριε 

Γιαννακίδη τον νόμο κατά γράμμα, θα πρέπει …  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Εγώ καταλαβαίνω, κύριε Γρηγοριάδη το πνεύμα της τοποθέτησής σας.  

Εδώ όμως τώρα το ζήτημα είναι άλλο. Δεν μπαίνουμε στην διαδικασία 

να αξιολογήσουμε τον νόμο επί της ουσίας.  Το θέμα είναι ότι  

ουσιαστικά εσείς…  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  
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Είμαστε νομιμότατοι.  Ο νόμος λέει  ότι  πρέπει να τα επανεντάξουμε 

μέσα στα διοικητικά όρια του Δήμου σε οικείο περιβάλλον και ο χώρος  

εκεί  είναι  και στα διοικητικά όρια του Δήμου, είναι και οικείο το 

περιβάλλον και έχει  . .  την στέγη, το νερό τους.  Δηλαδή δεν 

κινδυνεύουν από ατυχήματα, όπως κινδυνεύουν αυτά που είναι στο 

Δημαρχείο ανά  πάσα στιγμή. Δηλαδή είμαστε σύννομοι,  δεν είμαστε 

παράνομοι για τα σκυλιά που μαζεύουμε από τα αθλητικά πάρκα, από 

τα νοσοκομεία,  τα σχολεία,  τα Γυμνάσια,  τα Λύκεια.  Δηλαδή είμαστε 

νομιμότατοι σε αυτό το κομμάτι γιατί  δεν τα πάμε στα βουνά και στα 

λαγκάδια όπως θέλουν να λένε κάποιοι .  Τα έχουμε στα διοικητικά όρια 

του Δήμου σε οικείο περιβάλλον και με όλα αυτά, τα φάρμακά τους…  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ όχι διάλογο μεταξύ σας.  Κύριε Μυστακίδη.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριε Γιαννακίδη για να προσθέσω σε αυτά τα πολύ σωστά που είπε ο 

κ.  Γρηγοριάδης,  σύμφωνα με το νόμο παίρνουμε τα σκυλιά,  τα πάμε 

στο Κυνοκομείο,  τα ταΐζουμε,  τα ποτίζου με,  τα στειρώνουμε και τα 

ξανά πάμε από εκεί  που τα πήραμε.   

 Επίσης σύμφωνα με τον νόμο υπάρχει μια Επιτροπή 

Παρακολούθησης του προγράμματος.  Αυτή η Επιτροπή 

Παρακολούθησης,  άσχετα τα ψέματα που λένε κάποιοι  ότι  δεν 

λειτουργεί ,  μια χαρά λειτουργεί .  Η Επιτ ροπή Παρακολούθησης ορίζει  

και χώρους επανένταξης εάν θέλει  και έχει  ορίσει  χώρους 

επανένταξης.  Μπορεί δηλαδή να πει  ότι  κάποια σκυλιά να μην τα πάει 
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από εκεί  που τα πήρε,  να τα πάει κάπου αλλού, στο οικείου και φυσικό 

τους περιβάλλον εντός των διοικητικών  ορίων του Δήμου.  

 Έχει ορίσει  κάποιους χώρους επανένταξης και σε αυτούς τους 

χώρους επανένταξης προσέθεσε και αυτόν τον χώρο που βρίσκεται 

δίπλα στο Κυνοκομείο και αποτελεί  το φυσικό περιβάλλον και οικείο 

περιβάλλον των σκύλων και μάλιστα διευκολύνει πολ ύ περισσότερο 

και την υπηρεσία μας,  διότι  αυτοί οι  άνθρωποι οι  οποίοι  φροντίζουν το 

Κυνοκομείο μπορούν να φροντίζουν και αυτά τα ζώα σε έναν τεράστιο 

χώρο τεσσάρων στρεμμάτων που αργότερα μπορεί να προστεθούν άλλα 

στρέμματα, άλλα τέσσερα και να γίνουν οκτώ  στρέμματα.  

 Δηλαδή θα πρέπει να χειροκροτήσουν οι  πάντες τον Δήμο 

διαχρονικά. Διαχρονικά ο Δήμος Σερρών στέκεται με τόσα φιλοζωικά 

αισθήματα απέναντι  στο θέμα των σκύλων και όμως συκοφαντείται 

καθημερινώς από κάποιους ακραίους φιλόζωους.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είστε  σαφής.  Τοποθέτηση.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Τώρα ποια είναι …ξανά γυρίσαμε στο προηγούμενο. Εγώ ήθελα για το 

…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθέτηση. Οι ερωτήσεις τελείωσαν κυρία Ιλανίδου.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Είπαν ότι  υπάρχουν σημεία επανένταξης.  Που υπάρχουν;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε,  αυτό είναι ένα σημείο επανένταξης.   

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Τα άλλα ποια είναι;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είμαστε εκτός θέματος βέβαια τώρα, έτσι;   

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συζητάτε εκτός θέματος και δεν σας περιορίζω. Μια περίφρ αξη έχουμε 

να πάρουμε να εγκρίνουμε και συζητάτε για hot spot σκύλων. Σας 

παρακαλώ να το τελειώνουμε.  Λοιπόν τοποθέτηση επί του θέματος,  επί  

του συρματοπλέγματος εάν έχετε.   

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Αφού πέρασε και είμαστε στο Θ, εγώ για το Θ  έχω τοποθέτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν έχετε κάτι  για το Θ. Ωραία.   

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εσείς κύριε Χρυσανθίδη;  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Εγώ έχω για την περίφραξη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για την περίφραξη. Παρακαλώ. Έχετε τον λόγο εσείς .   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε πιστεύω ότι  αυτό που γίνεται είναι στην σωστή 

κατεύθυνση και πραγματικά διαχρονικά όλοι οι  Δήμαρχοι προσπαθούν 

να κάνουν καλύτερο το θέμα των αδέσποτων, όμως πρέπει να είμαστε 
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και ρεαλιστές.  Επειδή τα γραπτά μένουν και εδώ είναι ο κ.  

Γρηγοριάδης ο προκάτοχός του,  προσωπικά για το συγκεκριμένο θέμα 

έχω κάνει τέσσερις επιστολές με . .μπροστά στα μάτια μου και 

προσπάθησα τα παιδάκια αυτά, ειλικρινά σας μιλώ, να τα γλιτώσω. 

Είχα τηλεφωνήσει και σε σας μια φορά, στον κύριο . .και στον 

προηγούμενο …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μιλάμε για το  …  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Τα οποία αυτά είναι στειρωμένα, ο νόμος λέει  να ενταχθούν στον χώρο 

που τα πήραμε.  Πραγματικά έτσι έγινε αλλά και επειδή ο κ.  

Γιαννακίδης . .  στον αέρα κάνω τοποθετήσεις,  αλλά δεν είναι στον 

αέρα, είμαι αγανακτισμένος,  διότι  γνωρίζετε ότ ι  . .κάποια παιδάκια  

εδώ και χρόνια . .και το ένα μάλιστα ήρθε το ασθενοφόρο και είχε 

τραυματιστεί  σοβαρότατα από τα σκυλιά.   

 Άρα λοιπόν πρέπει να κάνετε…Τι μπορούμε να κάνουμε; Έστω 

είναι μια ενέργεια αυτή την οποία εγκρίνει  η 5μελής Επιτροπή και 

εφόσον είναι ομόφωνη και την εγκρίνει  νομίζω ότι  είναι στην σωστή 

κατεύθυνση.  

Άρα λοιπόν δεν τοποθετούμαι στον αέρα αλλά έχω πραγματικά 

περιστατικά.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γιαννακίδης.  Μην πάτε επί  προσωπικού.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Όχι επί  προσωπικού, ένα σχόλιο απλά. Κοιτά ξτε,  εγώ καταλαβαίνω το 

πνεύμα του κ.  Χρυσανθίδη απλά δεν μου αρέσουν αυτοί οι  
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συμψηφισμοί,  δηλαδή ότι  πεινάνε οι  άνθρωποι οπότε ασχολούμαστε με 

τα σκυλιά.  Το βρίσκω λανθασμένη …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Να το πω τώρα Πρόεδρε για να μην διακόψω μετά στην ψηφοφορία,  

εγώ δεν θα το ψηφίσω αυτό προσωπικά γιατί  δεν έχω αποδείξεις  κατά 

πόσο είναι νόμιμο. Δεν αμφισβητώ, προσέξτε,  να μην παρεξηγηθώ, τις  

καλές προθέσεις και του κ.  Γρηγοριάδη και της δημοτικής αρχής αλλά 

δεν είμαι σίγουρος  κατά πόσο είναι νόμιμη αυτή η διαδικασία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Κυρία Ιλανίδου;  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Εγώ θα …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το μικρόφωνο πιο κοντά.   

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Εγώ δυο λόγια θα πω. Εγώ θα μπω μπράβο που θα μπει αυτό το 

σύστημα. Θα έπρεπε να μπει εδώ και πάρα πολύ καιρό  γιατί  υπάρχουν 

πάρα πολλά παράπονα από τον κόσμο και πάρα πολλές καταγγελίες ότι  

κάποια,  κατά την έκφραση του δημάρχου, κάποια . .παίρνουν σκυλιά 

και δεν ξέρω τι  γίνεται.   Αυτό έπρεπε να μπει πάρα πολύ καιρό,  έχουμε 

καταγγελίες από τα σκυλιά που ήταν στο Kυνοκομείο . .  επιθετικά και 

δεν έπρεπε να βγουν ξανά, βγαίνουν έξω επειδή κάποιοι  . .  στην 

γειτονιά τους,  …  

 Ένα παράδειγμα έχω από καταγγελίες στην περιοχή του Ξενία.  

Είναι ένα σκυλί και απειλητικό,  επειδή όμως το θέλει  μια εκεί  και το 
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ταΐζει  έξω από το σπίτι  της,  αυτό το σκυλί μπαινοβγαίνει  στο 

Κυνοκομείο.  Είναι αλήθεια;  Είναι ψέματα; Είναι . .Τι  γίνεται δεν 

ξέρουμε.   

 Εγώ θα πω μπράβο στην δημοτική αρχή που αυτό έπρεπε να γίνει  

από καιρό και το κάνει  τώρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι κύριε Γρηγοριάδη. Ο κ.  Αντώνης Ανασ τασιάδης.  Στο μικρόφωνο.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ συγχαίρω τον κ.  Γρηγοριάδη για την πράξη του …Κάθε μέρα 

είμαστε μάρτυρες . .και μπράβο του …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Χρήστο Γρηγοριάδη.  

Κος Χ. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε εγώ θέλω μόνο να πω στον συνάδελφο τον κ.  

Χρυσανθίδη ότι  εγώ είδα το έγγραφο που στείλατε στην υπηρεσία και 

. .στείλατε τον υπάλληλο.. .δεν κάνουμε καμία επανένταξη εμείς  στο 

πάρκο . .Εμείς δεν κάνουμε καμία επανένταξη. Τα σκυλιά αυτά που 

βρίσκονται εκεί  κάποιοι  άλλοι τα έχουν φέρει και μάλιστα υπάρχο υν 

και κάποιοι  που πάνε και τα ταΐζουν εκεί  και έχει  γεμίσει ,  σήμερα είχα 

μια,  τώρα το βράδυ ένα τηλεφώνημα από έναν κύριο περνάει με το 

μηχανάκι του ο άνθρωπος για να πάει στην δουλειά του από εκεί  και 

κινδυνεύει  να τον φάνε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Απλά τώρα επειδή,  γι΄ αυτό βάζουμε και τις  κάμερες,  επειδή το 

Κυνοκομείο είναι κοντά εκεί ,  ανοίγουν τις  πόρτες κάποιοι  και κάποιοι  
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έκοψαν την σίτα,  βγήκαν τα σκυλιά και είναι εκεί  τριγύρω. Είναι τόσα 

πολλά εκεί  που δεν μπορούσαμε να πάμε …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Δήμαρχε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Απευθύνομαι σε σας κύριε Γρηγοριάδη και λέω το εξής:  στο αθλητικό 

πάρκο της . .ξέρετε ότι  σταμάτησε να πηγαίνει  κόσμος,  δεν πατάει γιατί  

φοβάται τα σκυλιά.  Θα παρακαλέσω πολύ , κύριε Γρηγοριάδη, εάν είναι 

δυνατόν και τον εισαγγελέα να πάρετε και να πάνε να τα μαζέψουν. 

Υπάρχει μια φιλόζωος εκεί  που έχει  μαζέψει όλα τα σκυλιά του 

κόσμου, δεν ξέρω πόσα, τα ταΐζει  και δεν μπορεί ο κόσμος ούτε να 

περπατήσει ούτε να περάσει από εκεί .   Φοβάμαι συνάδελφοι,  ειλικρινά 

σας λέω, φοβάμαι ότι  θα θρηνήσουμε θύμα, όπως έγινε στην Ρουμανία,  

κατασπάραξαν τα σκυλιά ένα παιδάκι και μετά πήγαν και τα καθάρισαν 

όλα. Τα κτύπησαν με ξύλο. Να μην συμβεί κάτι  τέτοιο.  

 Εγώ το θέμα το είχα θέσει και στην ΚΕΔΕ, δυστυχώς δεν γίνεται 

τίποτα,  δεν ξέρω φοβούνται,  υπάρχει  ένα λόμπι από κάποιους ακραίους 

οι  οποίοι ,  τι  τους φοβούνται δεν μπορώ να καταλάβω, λοιπόν θα 

παρακαλέσω όμως αυτά τα σκυλιά να μαζευτούν με αστυνομία και 

εισαγγελέα. Ο κόσμος σταμάτησε να πηγα ίνει  στο αθλητικό πάρκο..και 

στα αθλητικά πάρκα κοντά στις  αθλητικές εγκαταστάσεις απαγορεύεται  

να υπάρχουν σκυλιά.  Είναι παράνομο αυτό.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Γι΄ αυτό τον λόγο θέλουμε να κάνουμε την περίφραξη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Με την  ευκαιρία που τίθεται το θέμα να προσθέσω το εξής:  ότι  εδώ και 

μια εβδομάδα που λειτουργεί  το κέντρο …των παιδιών με ΑμεΑ ήδη 

είχαμε το πρώτο κρούσμα με ασθενοφόρο από υπάλληλο που συνόδευε 

καρότσι επειδή τα παιδιά τα βγάζουν και έξω στις  αθλητικές 

εγκαταστάσεις.  Αδυνατούν αυτή την στιγμή να βγάλουν τα παιδιά με 

ειδικές ανάγκες στις  αθλητικές εγκαταστάσεις . .τα παιδιά σε ένα 

πραγματικά φυσικό περιβάλλον.   

 Το καταθέτω Δήμαρχε . .και σε σας κ.  Γρηγοριάδη το έχουμε 

κάνει  προφορικά, θα σας κάνω και έγγραφο, γνω στοί είναι αυτοί που 

έρχονται και από το Χριστό με αυτοκίνητο και . .έξω από τα . .ΑμεΑ τα 

σκυλιά.  Σήμερα πήγαμε με την υπηρεσία Καθαριότητας και καθάρισε 

όλο τον χώρο. Εκεί βρωμάει όλος ο τόπος.  Δεν είναι εικόνα αυτή 

φιλοζωιών εγκαταστάσεων . .  

 Άρα αυτό που  θα μας απασχολήσει είναι ότι  αδυνατούν πλέον τα 

άτομα με ειδικές ανάγκες να τα βγάλουν βόλτα στο αθλητικό πάρκο 

Ομόνοιας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  να προχωρήσουμε συνάδελφοι και στο τελευταίο υποθέμα.  

 

Ομοίως του έργου:  

Ι)  λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού έ τους 2016 για τις Δ.Ε. 

Σερρών  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

Ομοίως για την Λευκώνα.  
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Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

Ομοίως για το Κ. Μητρούσι,  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

Ομοίως για την Σκουτάρεως,  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Γκότσης Η.  

 

Ομοίως για Άνω Βροντούς και Ορεινής.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γκότση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ο προϋπολογισμός είναι γύρω στις  70.000 με το ΦΠΑ. Είναι για την 

Δ.Ε. Σερρών γύρω στις  30.000 και από 9.300 είναι στις  άλλες  Δ.Ε..    

 Θέλω να σας πω ότι ,  θα σας το καταθέσω εδώ, στην μια Δ.Ε. η 

υπηρεσία…σύμφωνα με τα δεδομένα και τις  ανάγκες που έχει  ο Δήμος 

Σκουτάρεως να γίνει  απευθείας ανάθεση σε δυο εταιρείες προμηθευτές,  

όπως θέλετε πείτε το,  διότι  αυτή την στιγμή υπάρχει μ εγάλη έλλειψη 

αλλά και όχληση από τους συμπολίτες μας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τα υπόλοιπα;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τα υπόλοιπα θα πάνε με διαγωνισμό πρόχειρο,  μειοδοτικό διαγωνισμό 

για να μπορέσουμε να είμαστε . .το χρονικό διάστημα να είναι 
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μικρότερο.  Η μια όμως σύμφωνα με την πρόταση της υπηρεσίας αυτή 

της Δ.Ε. Σκουτάρεως θα γίνει  με απευθείας ανάθεση λόγω ανάγκης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν υπάρχουν ερωτήσεις;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι,  μια τοποθέτηση να κάνω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν δεν υπάρχουν ερωτήσεις;  Ο κ.  Αναστασιάδης Ηλίας.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε εγώ δέχομαι τις  ανάγκες που υπάρχουν στην Δ.Ε. 

Σκουτάρεως,  τις  ξέρω. Όμως εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο έχω 

την αίσθηση πως οι  διοικητικοί δεν το επισήμαναν με ιδιαίτερη 

προσοχή.  

 Κύριε Δήμαρχε,  θυμάσαι και για το παρελθόν …και θα καταθέσ ει 

και μου είπατε ότι  όχι ,  ο Ν4071… Κύριε Γκότση σε σας απευθύνομαι,  

διαβάζω ακριβώς την παράγραφο 14 του άρθρου 6 του Ν4071, για να 

δείτε ότι  έτσι όπως πάμε να το περάσουμε το θέμα θα καταπέσει.   

 Όμοιες ή ομοειδείς δαπάνες δύνανται να εγγραφούν σε ξεχωρι στές 

πιστώσεις κατά ειδικό φορέα και κατά . .Ένας είναι ο φορέας.  Ο Δήμος 

Σερρών. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου και να εκτελεστούν 

αυτοτελώς εφόσον αφορούν σε διαφορετικές δημοτικές κοινότητες.   

 Επειδή το έψαξα αυτό και επειδή υπάρχει και το παρε λθόν όπου 

κάτι  τέτοιο παρόμοιο,  τα οποίο είχατε εισηγηθεί κατέπεσε,  δεν το 

υπέγραψε ο Επίτροπος,  κρίνω πως θα πρέπει ως εισήγηση να αλλάξει,  

να έρθει  κάπως διαφορετικά.   

 Εγώ δέχομαι ότι  να ανταποκριθούμε στις  υποχρεώσεις που έχουν 

δημιουργηθεί στις  πιεστικές καταστάσεις που έχουν δημιουργηθεί,  
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αλλά να μην φτάσουμε μέχρι την βρύση και μας γυρίσουν πίσω, οπότε 

αντιλαμβάνεστε τότε πως όχι  μόνο το πρόβλημα δεν λύνουμε αλλά το 

πρόβλημα γίνεται και πολύ πιο δύσκολο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια στιγμή Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πως εγκρίνονται οι  διαγωνισμοί κατά ενότητα στο Πράσινο,  στην 

Καθαριότητα; Κατά ενότητα φυσικά. Στα ασφαλτικά;  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μου επιτρέπετε;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βέβαια.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πάνω σε αυτό,  κύριε Δήμαρχε,  δεν ισχύει  ο Ν4071.  Υπάρχει μια άλλη 

λογική όπου εκεί  δίνεται . .στην καθαριότητα. Όπου εκεί  δίνει  την 

δυνατότητα στον φορέα να κάνει  την κατάτμηση κατά Δημοτική 

Ενότητα. Είναι διαφορετικός ο νόμος ο ένας,  διαφορετικός ο άλλος.   

 Αναφέρθηκε προηγουμένως ο 4071. Αυτό το οποίο λέτε εσείς  δεν 

έχει  καμία σχέση με τον 4071. Μου διαφεύγει  ο νόμος αυτή την 

στιγμή, όπου με σαφήνεια λέει  πως κινούμαστε σε ότι  αναφέρεται στην 

καθαριότητα, πως κινούμαστε σε ότι  αναφέρεται στα πράσινα.  Είναι 

διαφορετικά πράγματα. Προσέξτε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Εάν ενθυμήστε το πρόβλημα που δημιουργήθηκε τις  προηγούμενες 

χρονιές. .ήταν με την διενέργεια διαγωνισμού για όλα. Το έψαξε η 

υπηρεσία,  το έψαξε καλά, το έχει  τεκμηριώσει ώστε να μην έχουμε 

πρόβλημα. Εσείς τώρα λέτε ότι ,  εν δεχομένως,  να έχουμε πρόβλημα. 

Αυτό λέτε.  Λοιπόν,  αυτό θα το δούμε.  Σημασία έχει  ότι  θα μπορέσουμε 

μερικές ανάγκες να τις  καλύψουμε με την απευθείας ανάθεση που 

κάνουμε στην Δ.Ε. Σκουτάρεως.    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δευτερολογία.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Αυτό το οποίο επισήμανα εγώ  είναι το εξής:  πρέπει να 

ανταποκριθούμε στην ανάγκη που δημιουργήθηκε.  Έτσι όπως πάμε δεν 

θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε γιατί  δεν έγινε,  δεν . .  τον νόμο 

σωστά. Εάν το διαβάσετε αυτό το σημείο,  αυτή την συγ κεκριμένη 

παράγραφο, την έχω μαζί μου, θα την καταθέσω, θα δείτε ότι  αμέσως 

θα θεωρηθεί από τον Επίτροπο κατάθεση, γιατί  είναι ένας ο ειδικός 

φορέας και ο ειδικός φορέας είναι ο Δήμος.  Δεν υπάρχουν πολλοί 

διαφορετικοί ειδικοί φορείς.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι παραπάνω. Επειδή αφορά ξεχωριστά κάθε Δημοτική Ενότητα, το 

έχει  ψάξει η υπηρεσία και μας το έφερε.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Λυπάμαι αλλά δεν το έχει  ψάξει και θα πέσουμε πάλι στο λάθος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τα θέματα ολοκληρώθηκαν και έν α –ένα ξεχωριστά θα τα βάλω σε 

ψηφοφορία.   

 

Έγκριση διενέργειας προμήθειας:  

Α) Ειδών γραφείου και ανταλλακτικών για εκτυπωτές  

 –πολυμηχανήματα και φωτοτυπικά και ειδών τεχνολογίας  

 και πληροφορικής και φωτοαντιγραφικών πολυμηχανημάτων  

 για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών έτους 2016 -2017.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για το Α, ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  Αριθμός Απόφασης: 134/2016)  

…………………… .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για το β.   

 

Ομοίως του έργου:  

Β) Καυσίμων –λιπαντικών για τις ανάγκες του  

 Δήμου Σερρών και των Νομικών του Προσώπων.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  Αριθμός Απόφασης: 135/2016)  

…………………… .  

 

Ομοίως του έργου:  

Γ) αδειών χρήσης λογισμικού για τις ανάγ κες των υπηρεσιών του 

Δήμου  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για το Γ,  ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  Αριθμός Απόφασης: 136/2016)  

…………………… .  

 

Ομοίως του έργου:  

Δ) φορητών οστεοθηκών για τις ανάγκες των Δημ. Κοιμητηρίω ν  

της Δ.Ε. Λευκώνα και της Τ.Κ. Καλών Δέντρων του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Για το Δ, ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  Αριθμός Απόφασης: 137/2016)  

…………………… .  

 

Ομοίως του έργου:  

Ε) ανταλλακτικών για  την επισκευή μεταλλικών κάδων του Δήμου  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για το Ε, ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  Αριθμός Απόφασης: 138/2016)  

…………………… .  

 

Ομοίως του έργου:  

Στ.) Κάδων απορριμμάτων 40 l i t .  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

5 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 16 Η Σ  ΜΑΡΤΙΟΥ 2016  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  Αριθμός Απόφασης: 139/2016)  

…………………… .  

 

Ομοίως του έργου:  

Ζ) μεταχειρισμένων απορριμματοφόρων  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για το Ζ ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι εγώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ο κ.  Αντώνης Αναστασιάδης.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(  Αριθμός Απόφασης: 140/2016)  

…………………… .  

 

Ομοίως του έργου:  

Η) Υλικών και τοποθέτηση περίφραξης  στο Δημοτικό Κυνοκομείο.  

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος  κ.  Γρηγοριάδης Χ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για το Η ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γιαννακίδης είπε όχι .  Και η κυρία Γεωργούλα;  

Κα ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ::  

Όχι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι και εσείς .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(  Αριθμός Απόφασης: 141/2016)  

…………………… .  

 

Ομοίως του έργου:  

Θ) συστήματος ασφαλείας –παρακολούθησης –τηλεϊδοποίησης  

για το Κυνοκομείου του Δήμου Σερρών.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για το Θ; Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  Αριθμός Απόφασης: 142/2016)  

…………………… .  

 

Ομοίως του έργου:  

Ι)  λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2016 για  

τις Δ.Ε. Σερρών  
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Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για τους λαμπτήρες,  το Ι ,  ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι με την ενστάσεις και τις  επισημάνσεις.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  Αριθμός Απόφασης: 143/2016)  

…………………… .  

  

Ομοίως για την Λευκώνα.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  Αριθμός Απόφασης: 144/2016)  

…………………… .  

 

Ομοίως για το Κ. Μητρούσι,  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  Αριθμός Απόφασης: 145/2016)  

…………………… .  

 

Ομοίως για την Σκουτάρεως,  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
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(  Αριθμός Απόφασης: 146/2016)  

…………………… .  

 

Ομοίως για Άνω Βροντούς και Ορεινής.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  Αριθμός Απόφασης: 147/2016)  

…………………… .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο πέμπτο θέμα.  

 

Θέμα 15 ο  :  

Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας ανταλλακτικών κάδων  

 Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όπως ανέφερε και προηγουμένως  ο κ.  Γαλάνης.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Είναι ο παλαιός διαγωνισμός.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ο κ.  Αντώνης Αναστασιάδης.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(  Αριθμός Απόφασης: 148/2016)  

…………………… .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο έκτο θέμα.  

 

Θέμα 16 ο  :  

Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών 

«Υπηρεσίες  

 περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου του ανενεργού 

ΧΥΤΑ  

και του αποκατεστημένου ΧΔΑ Δήμου Σερρών» για το έτος 2015 ως  

 προς την επωνυμία του αναδόχου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι ή θέλετε να ακούσετε την εισήγηση;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άλλαξε όνομα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλαξε όνομα η εταιρεία.  Ομόφωνα ναι λοιπόν.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  Αριθμός Απόφασης: 149/2016)  

…………………… .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο δέκατο έβδομο.  

 

Θέμα 17ο  :  

Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών με τίτλο:  
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Α) για την διοργάνωση πολιτιστικών, αθλητικών και  

λοιπών δράσεων του Δήμου Σερρών έτους 2016.  

Β) για δαπάνες διοργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων του Δήμου  

Σερρών έτους 2016,  

Γ) για την κάλυψη της οργάνωσης προβολής και τεκμηρίωσης  

του Φεστιβάλ, τις  αμοιβές των καλλιτεχνών και την αμοιβή  

 του ελληνικού καλλιτεχνικού ‘γκρουπ’ για την διεξαγωγή 

πολιτιστικών,  

αθλητικών και λοιπών εκδηλώσεων του Δήμου.  

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κ.  Μπιτζίδου Σ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ  μια διόρθωση, εδώ εισηγήτρια δεν είναι η Πρόεδρος του 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. αλλά η Αντιδήμαρχος κ.  Μπιτζίδου.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι το ίδιο πρόσωπο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι γνωστά νομίζω, τα κάνουμε συνεχώς.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν υπάρχουν ερωτήσεις.    

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Εάν υπάρχουν ερωτήσεις στην διάθεσή σας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Μήπως θέλετε για το πρώτο και το δεύτερο να έρθετε,  να κάνετε την 

εισήγηση;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι;  Ερωτήσεις παρακαλώ. Άλλος κανείς  ερώτηση;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το άρθρο έτσι όπως το παρουσιάζετε είναι μελέτη.   Το  Β και το Γ 

είναι παροχή υπηρεσιών.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η μελέτη κοστίζει  24.000. Η μελέτη.  Η παροχή υπηρεσιών είναι 9.500 

και 18.000. Τίθεται ένα απλό ερώτημα, καλ ά είναι δυνατόν μια μελέτη 

24.000 να δημιουργεί  τα απόνερα, να το πω εγώ έτσι τα οποία απόνερα 

κοστολογούνται στις  9.500 και 18.000 την στιγμή που εδώ ο κόσμος 

καίγεται,  δεν έχουν λεφτά και κάθε τρεις  και λίγο ο κ.  Αγγελίδης όλο 

του ζητάμε και λέμε ότι  δεν  έχουμε λεφτά και δικαιολογημένα; Με 

τέτοια απλοχεριά να πληρώνουμε 24.000 και η παροχή υπηρεσιών να 

είναι σχεδόν στο ίδιο κόστος με την μελέτη; Δεν νομίζετε κυρία 

Μπιτζίδου πως θα πρέπει και αγαπητοί συνάδελφοι,  πως θα πρέπει 

κάποτε να συμμαζευτούμε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κυρία Μπιτζίδου.   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Πρέπει να διευκρινίσουμε με προσοχή ότι  είδατε εγώ θα σας εξηγήσω. 

Το άρθρο αναφέρεται σε παροχή υπηρεσιών για πολιτιστικές και 
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αθλητικές διοργανώσεις οι  οποίες είναι σε αριθμό 17 όλοι οι  θεσμοί 

του Δήμου …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εσείς μου είπατε ότι  είναι η μελέτη τόσο.  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Και αναφέρονται …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Υπηρεσιών, αναφέρονται σε ηχητικά, φιλοξενίες,  μεταφορές μαθητών, 

ασφάλεια χώρου, ενοικίαση τουαλετών …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μα έτσι μου είπε παιδί  μου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι παροχή υπηρεσιών.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μα η ίδια μου είπε ότι  είναι η μελέτη.  Εγώ ρώτησα…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Γι΄ αυτό εγώ έκανα αυτό το ερώτημα. Για  να δω τι  γίνεται.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  
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Έτσι όπως το θέσατε δεν πρόλαβα να απαντήσω. Τώρα που μου δώσατε 

την ευκαιρία . .μπορώ να απαντήσω. Όλες αυτές οι  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν με ενδιαφέρουν οι  τηλεοράσεις και το …  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Το Β, κύριε Αναστασιάδη, αναφέρονται σε,  μισό λεπτό,  σε κριτές και 

διαιτητές για όλους τους αθλητικούς αγώνες και όλες τις  αθλητικές 

οργανώσεις.  Άρα είναι παροχή υπηρεσιών που απευθύνεται σε 

συγκεκριμένα.  

Και το τελευταίο αναφέρεται στο κατ΄ εξαίρεση και λόγω 

μοναδικότητας και πνευματικών δικαιωμάτων στα φεστιβάλ, ότι  έχει  

σχέση με τα καλλιτέχνες και επειδή . .καλλιτέχνες οι  οποίοι  θα πάρουν 

μέρος,  είναι αυτή η παροχή υπηρεσιών.  

Όλες αυτές είναι …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άρα το μελέτη που υπάρχει στην εισήγηση σβήστε το.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  

Δεν υπάρχει στην εισήγηση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στον τίτλο Πρόεδρε,  έγκριση μελέτης.   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη θα το πω τρίτη φορά, διαβάσατε την εισήγηση;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Βεβαίως.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ή διαβάζετε την ημερήσια; Διαβάσ ατε …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πως είναι διατυπωμένο ως θέμα.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα είναι μελέτη ή παροχή υπηρεσιών και μου λέει  μελέτη.   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Εσείς ρωτήσατε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το καταλάβατε ότι  στις  εισηγήσεις δεν λέει  για μελέτη; Εκ 

παραδρομής γράφτηκε μελέτη.   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Για να αποδείξω ότι  δεν είναι εκ παραδρομής,  είναι έγκριση μελέτης 

παροχής υπηρεσίας.  Η μελέτη αναφέρει όλες τις  παροχές…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παροχή υπηρεσίας.   Όλα αυτά είναι παροχή υπηρεσίας.  Κατάλαβε ο κ.  

Αναστασιάδης.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ το κατάλαβα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μια χαρά το κατάλαβε.  Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Βεβαίως πως θα γίνει  ο διαγωνισμός,  γι΄ αυτό σας είπα ότι  πείτε δυο 

λόγια για τον διαγωνισμό.  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Για το Α, το οποίο είναι …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  το Α και Β.  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Για το Α, το Β και το Γ,  κύριε Πρόεδρε,  προτείνουμε να γίνει  για 

. .υπηρεσιών κατόπιν πρόσκλησης ενδιαφέροντος με υποβολή 

προσφορών ή απευθείας ανάθεση. Για το Α. Για το Β απευθυνόμαστε 

στον Σύνδεσμο Κριτών και Διαιτητών. Άρα πρέ πει να γίνει  με 

απευθείας ανάθεση στον Σύνδεσμο γιατί  είναι ένας και μοναδικός.  Για 

το Γ,  η οργάνωση προβολής του Φεστιβάλ κατ΄ εξαίρεση λόγω των 

. .και πνευματικών δικαιωμάτων προτείνω να γίνει  απευθείας ανάθεση, 

γιατί  οι  καλλιτέχνες είναι συγκεκριμένοι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Παρών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθέτηση;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Διευκόλυνση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Επειδή το ζω…θεωρώ ότι  θα μπλέξουν οι  υπηρεσίες . .με υποβολή 

προσφορών. Θα μπλέξετε και θα έχετε μεγάλα προβλήματα. Επειδή 

ξέρω το αντικείμενο πολύ καλά πως λειτουργεί ,  εγώ πιστεύω ότι  

πρέπει να το κάνετε . .γ ια να μπορέσει να λειτουργήσει το σύστημα. 

Αλλιώς δεν θα λειτουργήσει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δηλαδή ποια είναι η πρότασή σας;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να κάνουμε μια έρευνα αγοράς όχι  με . .προσφορών, να έρ θουν 

πενήντα, μπορεί να έρθουν και από την Αθήνα και να μην …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό θα γίνει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ας κάνουν μια έρευνα αγοράς και να τα πάρουν εάν είναι δυνατόν από 

έναν.   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Έχετε απόλυτο δίκαιο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αλλιώς από την εμπειρία μου σας λέω ότι  θα έχουμε πρόβλημα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σωστό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σωστό.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Προς αυτή την κατεύθυνση πολύ σωστά . .και είναι η σκέψη του 

συναδέλφου, γιατί  δεν είναι υποχρεωτικό,  ο νόμος στην απευθείας  

ανάθεση λέει  απλά να κάνεις  την έρευνα, το πώς θα την κάνεις  είναι 

δικό σου θέμα. Άρα για να μην έρθουν εκτός …να γίνει  έρευνα αγοράς 

και μας καλύπτει  νομικά αυτή η τακτική από τις  Σέρρες.   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είπα παρών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρών ο κ.  Ηλίας Αναστασιάδης και όχι  ο κ.  Αντώνης Αναστασιάδης.  

Οι υπόλοιποι ναι.   

 

Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών με τίτλο:  

Α) για την διοργάνωση πολιτιστικών, αθλητικών και λοιπών  

 δράσεων του Δήμου Σερρών έτους 2016.  

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κ.  Μπιτζίδου Σ.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(  Αριθμός Απόφασης: 150/2016)  

…………………… .  

 

Ομοίως για:  

Β) για δαπάνες διοργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων του  

Δήμου Σερρών έτους 2016,  
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Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κ.  Μπιτζίδου Σ.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(  Αριθμός Απόφασης: 151/2016)  

…………………… .  

 

Ομοίως για:  

Γ) για την κάλυψη της οργάνωσης προβολής και τεκμηρίωσης  

 του Φεστιβάλ, τις  αμοιβές των καλλιτεχνών και την αμοιβή  

του ελληνικού καλλιτεχνικού ‘γκρουπ’ για την διεξαγωγή 

πολιτιστικών,  

αθλητικών και λοιπών εκδηλώσεων του Δήμου.  

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κ.  Μπιτζίδου Σ.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(  Αριθμός Απόφασης: 151Α/2016)  

…………………… .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δέκατο όγδοο.  

 

Θέμα 18 ο  :  

Έγκριση προμήθειας υλικών για την διοργάνωση πολιτιστικών  

αθλητικών και λοιπών δράσεων του Δήμου Σερρών έτους 2016.  

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κ.  Μπιτζίδου Σ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία Μπιτζίδου έχει  τον λόγο.   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  
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. .κύριε Δήμαρχε τον προηγούμενο τρόπο, ώστε πάλι οι  προμήθειες να 

μείνουν στις  Σέρρες,  να γίνει  μ ια έρευνα αγοράς για το σύνολο των 

προμηθειών και να πάρουμε κάποιες προσφορές οπότε μετά να γίνει  με 

απευθείας ανάθεση για να είναι ευέλικτη η διαδικασία και να μείνουν 

τα λεφτά στις  Σέρρες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;  Ερώτηση; Όχι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Α! ερώτηση, παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για το τυπικό,  τις  προσφορές αυτές ποιος θα τις  εξετάσεις;  Η 

Οικονομική Επιτροπή; . .το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.,  ποιος;   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Κοιτάξτε για τις  προμήθειες θα γίνει  από την έρευνα προμηθειών. Θα 

περάσει έτσι και αλλιώς από την Οικονομική Επιτροπή για την ψήφιση 

πίστωσης και …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   Όχι ο κ.  Αντώνης Αναστασιάδης.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(  Αριθμός Απόφασης: 152/2016)  

…………………… .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Δέκατο ένατο.  

 

Θέμα 19 ο  :  

Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού  

οικονομικού έτους 2016 από την Οικονομική Υπηρεσία του  

Δήμου που αφορά δημιουργία –ενίσχυση ΚΑΕ εξόδων (32)  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση παρακαλώ. Στο δέκατο ένατο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Διαβάζοντας το 19 ο ,  αναφέρει ότι  δεν εκδόθηκε από την Επίτροπο …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για ποιο λόγο . .δεν πήγαν στην ΔΕΥΑΣ; Γιατί  απορρίφθηκε; Ποιος 

είναι ο λόγος της ακύρωσης του …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ο λόγος ήταν ότι  τα έργα αυτά, τα οποία προσπάθησαν να ενταχθούν 

στην χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών, ήταν προγενέστερα, 

είχαν πραγματοποιηθεί  ήδη. Νομίζω ότι ,  εάν κατάλαβα καλά το 

σκεπτικό του Επιτρόπου αυτός ήθελε τα έργα, τώρα αυτό ήτ αν μια 

διαφορά με το Υπουργείο Εσωτερικών …  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για να δεχθεί  η ΔΕΥΑΣ για να γίνει  διαγραφή αυτού του ποσού για 

μπορέσουν αυτά τα χρήματα . .με την σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού 

Συμβουλίου να πάνε στο . .που έχει  αυτ ές τις  ανάγκες που τις  γνωρίζετε 

ο Πρόεδρος και εσείς  σαν μέλη του Δ.Σ.,  για τις  ανάγκες με τα 

εσωτερικά προβλήματα του ΟΠΑΠΚΑ, είναι το γεγονός,  κύριε 

Πρόεδρε,  ότι  έγινε πράξη του συγκεκριμένου . .τέτοια,  δεν την θυμάμαι 

καλά απέξω, πρόκειται για την περίπ τωση που τα χρήματα αυτά 

κάλυπταν έργα τα οποία είχαν γίνει  ήδη. Ενώ ο Επίτροπος ζητούσε να 

πραγματοποιηθούν τα έργα καινούργια.  Αυτά ήταν έκτακτη ανάγκη. 

Και πάλι,  θέλω να πω, δεν καλυπτόταν με αυτόν τον τρόπο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και γι΄ αυτό το κονδύλι ήταν εκτά κτων αναγκών.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια δεύτερη ερώτηση. Σε σας κύριε Αντιδήμαρχε.  Μου κάνει  

εντύπωση, νομίζω ότι  το γνωρίζετε το αντικείμενο,  . .γ ια τον 

. .αναφέρεται προαιρετική.  Με συγχωρείτε,  ο 202 μιλάει για την 

οικονομική ενίσχυση των νομικών προσώπων . .και μετά .  Άλλο το 

έκτακτο οικονομική ενίσχυση διότι  γνωρίζετε ότι  υπάρχει  έγγραφο από 

. .ότι  είναι επιτακτική η ανάγκη …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Την θεωρούμε επιτακτική.  Εγώ εισηγούμαι ότι  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Προαιρετική.  Το προαιρετική δεν είναι…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε συνάδελφε αυτό ήταν μια…Για να είμαι ειλικρινής,  επειδή έχω 

μιλήσει και με τον Πρόεδρο του  Δ.Σ.  και μαζί  σας,  γιατί  είμαστε μαζί 

στην Οικονομική Επιτροπή, είναι επιτακτικότητα η ενίσχυση του 

ΟΠΑΠΚΑ, προέκυψαν ζητήματα και σε αθλητικούς χώρους,  δεν θέλω 

να εξειδικεύσω για να μην κουράζω το σώμα και είναι μεγάλη ανάγκη 

να εισηγηθεί…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εμένα η εισήγησή μου είναι ότι  είναι επιτακτικότατη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τον λόγο να πω δυο κουβέντες.  Είναι αλήθεια ότι  . .χρηματοδότηση στο 

Υπουργείο Εσωτερικών ακολουθήθηκε η διαδικασία,  είχαμε εντάξει  

κάποια έργα …η χρηματοδότηση ήταν για επείγοντα έργα.. .είχαμε 

βάλει εμείς  κάποια έργα τα οποία ήδη ήταν σε διαδικασία εκτέλεσ ης ή 

είχαν αποπληρωθεί κιόλας.   

Η Επίτροπος νομίζω υπερέβη τα όρια γιατί  έκρινε ακόμα και την 

απόφαση του Ειρηνοδικείου,  έφτασε στο σημείο να ακυρώσει την 

απόφαση του υπουργού που χρηματοδοτούσε για θεομηνίες τα 

συγκεκριμένα έργα.  
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Επειδή όμως στο Δ.Σ. της  ΔΕΥΑΣ πήραμε απόφαση ότι  

παραιτούμαστε της χρηματοδότησης αυτής για να μην χάνονται τα 

λεφτά για τον Δήμο, με την προϋπόθεση ότι  αυτά τα λεφτά θα πάνε για 

αντιπλημμυρικά και υπήρχε η υπόσχεση από τον Αντιδήμαρχο ότι  θα 

πάνε για τον καθαρισμό της σύνδεσης των Αγίων Αναργύρων, που 

αυτό διευκολύνει την ΔΕΥΑΣ γιατί  είναι και αποδέκτης των ομβρίων 

που έχουμε εμείς  εκεί .   

Τώρα ακούω ότι  τα λεφτά θα πάνε κάπου αλλού.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Χασαπίδη το θέμα θεωρείται λήξαν.  Έκανε πράξη η Επίτρ οπος,  

τελεία και παύλα.  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Όχι,  δεν είναι έτσι κύριε Πρόεδρε.  Δεν είναι έτσι.  Η χρηματοδότηση 

στον Δήμο είναι για αντιπλημμυρικά, για φυσικές καταστροφές.  Εμείς 

παραιτηθήκαμε με την προϋπόθεση ότι  θα γίνει  καθαρός της κοίτης 

των Αγίων Αναργύρων που χρησιμοποιεί  και η ΔΕΥΑΣ ως αποδέκτη 

για τα όμβρια που έχει  κατασκευάσει εκεί .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Διαφωνείτε σε αυτό;  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Όχι αλλά ακούω τώρα ότι  η αναμόρφωση γίνεται για να πάρει τα λεφτά 

στον ΟΠΑΠΚΑ. Να πάει από άλλα κονδύλια στον ΟΠΑΠΚΑ. Αυτό  το 

συγκεκριμένο…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Τα κονδύλια αυτά θα πάνε και για,  τα κονδύλια που πρέπει να πάνε για 

φυσικές καταστροφές θα πάνε …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  Αριθμός Απόφασης: 153/2016)  

…………………… .  

 

 

  Ομοίως που αφορά δημιουργία και μετονομασία  

  ΚΑΕ εσόδων (33)  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  Αριθμός Απόφασης: 154/2016)  

…………………… .  

 

  Έγκριση διαγραφής υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών  

   ετών του Δήμου Σερρών. (Αναμ .  37)  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  Αριθμός Απόφασης: 155/2016)  

…………………… .  

 

  Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016  
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   που αφορά επιχορήγηση στον Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  Αριθμός Απόφασης: 156/2016)  

………………… .  

 

  Ομοίως που αφορά ενίσχυση ΚΑΕ Εξόδων (41 η  )  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  Αριθμός Απόφασης: 157/2016)  

…………………… .  

 

  Ομοίως που αφορά ενίσχυση ΚΑΕ Εξόδων (45 η  )  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  Αριθμός Απόφασης: 158/2016)  

…………………… .  

 

  Ομοίως που αφορά ενίσχυση ΚΑΕ Εξόδων (46 η  )  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  Αριθμός Απόφασης: 159/2016)  

…………………… .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό θέμα.  

 

Θέμα 20 ο  :  

Τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 596/2015 ΑΔΣ ως προς το ύψος  
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της αποζημίωσης λόγω της αναμόρφωσης των αντικειμενικών 

αξιών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο εισηγητής είναι ο Αντιδήμα ρχος ο κ.  Μυστακίδης.  Παρακαλώ έχετε 

τον λόγο.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Το θέμα αυτό το έχουμε φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο γιατί  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η εισήγηση ήρθε σήμερα το μεσημέρι αργά;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν είχαμε εισήγηση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Έπρεπε να περάσει Οικονομική Επιτροπή καταλάβατε; Πέρασε 

Οικονομική Επιτροπή, σήμερα το πήρα, σήμερα σας το έστειλα.  

Σήμερα το γράψανε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κ.  Μυστακίδη.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Να θυμίσω σε όλους τους συναδέλφους ότι  ο Δήμος Σερρών έχει  

εγκριθεί  προσωρινά δικαιούχος 2 εκατομμυρίων ευρώ περίπου από το 

Πράσινο Ταμείο για την εξαγορά, για την δημιουργία κοινόχρηστων 

χώρων.  
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 Εμείς λίγους μήνες πριν θέσαμε το θέμα του οικοπέδου της 

Εκκλησίας περίπου 3,5 στρέμματα δηλαδή οικόπεδο που βρίσκεται στ ο 

κέντρο του κεντρικού πάρκου, χαρακτηρισμένο . .ως κεντρικό πάρκο 

και ζητήσαμε την αποζημίωση αυτού του οικοπέδου από το Πράσινο 

Ταμείο.   

 Το Πράσινο Ταμείο αποζημιώνει,  δίνει  αυτά τα χρήματα, δηλαδή 

ένα τμήμα από το ποσό των 2 εκατομμυρίων μετά στην αντικ ειμενική 

αξία του ακινήτου. Τότε υπολογίσαμε την αντικειμενική αξία αυτού 

του ακινήτου ήταν 547.000. Προχώρησε η διαδικασία,  η Εκκλησία την 

αποδέχθηκε αυτή την τιμή φτάσαμε στο τέλος περίπου και το μόνο 

έγγραφο που μας ήρθε ήταν ένα έγγραφο ότι  η Εκκλησία είναι ο 

μοναδικός δικαιούχος,  αυτό περιμέναμε για να εκταμιευτούν και τα 

χρήματα με βάση την μελέτη την οποία κάναμε.  

 Στην συνέχεια όμως υπήρξε μια μείωση των αντικειμενικών 

αξιών τον Μάρτιο του ΄15,  ίσχυε αναδρομικά δηλαδή από τότε και έτσι 

η αντικειμενική αξία των 547.000 έπεσε στις  403.000 και γι΄ αυτό 

αναγκαστήκαμε να ξανά κάνουμε όλη την διαδικασία.   

 Δηλαδή περάσαμε από Οικονομική Επιτροπή το θέμα, η 

Οικονομική Επιτροπή εισηγήθηκε την αποδοχή του εξώδικου 

συμβιβασμού για τις  403.000, για την καταβολή  του παραπάνω ποσού 

ομόφωνα ζητήσαμε από την υπηρεσία την άποψή της.  Μας στέλνει  η 

υπηρεσία έγγραφο το οποίο λέει  ότι  αποδέχεται,  η Ιερά Σύνοδος της 

Ελλάδος ότι  αποδέχεται την τιμή τελικά και ξανά κάνουμε την 

διαδικασία στο Πράσινο Ταμείο για να αποζημιώσε ι αυτό το χώρο των 

3,5 στρεμμάτων με  403.000 περίπου που είναι σήμερα η αντικειμενική 

αξία.  
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 Περιμένουμε αυτή την στιγμή τον Μάιο το δικαστήριο για τον 

πίνακα που θα λέει  ότι  μοναδικός δικαιούχος είναι η Εκκλησία σε αυτό 

το οικόπεδο και προχωράει η διαδικασία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση. Παρακαλώ άλλος;  Κύριε Χρυσανθίδη.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Τον κύριο Δήμαρχο ήθελα. Για την Ο.Ε. Η Ο.Ε. ψηφίσαμε και 

διαβάζοντας την απόφαση είχαμε ζητήσει και …  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Τους όρους.  Να . .και ο όρος της αποζημίωσης.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Είπαμε μια διευκρίνιση, ποιος θα αναλάβει τα έξοδα; Η απόφαση δεν 

είναι …Ποιος θα αναλάβει τα έξοδα για να …  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Είπαμε στην κυρία Τσανίδου να ενημερώσει τον κ.  Αντιδήμαρχο ποιος 

αναλαμβάνει αυτά τα έξοδα με βάση τον νόμο. Κάθε φορά ο νόμο ς 

ορίζει  εάν αυτός που αποζημιώνει ή αποζημιώνεται …  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

…Με έξοδα του Δήμου.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν μας λέει  κανείς ,  κύριε Πρόεδρε,  ποιος είναι το νόμιμο; Αυτό 

ζητάμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όταν εισηγείται η νομική υπηρεσί α κάτι…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Ζητήσαμε …Τι είναι;  Τι γίνεται;  Ποιος επιβαρύνεται;  Αυτό ζητάμε.  

Δεν είπαμε γιατί;  Ζητάμε το ποιος.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συνήθως αυτά τα έξοδα τα πληρώνει ο αγοραστής.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή μας δίνει  ένα ποσό που …και δεν θα 

το …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν είπαμε αυτό,  ρωτήσαμε,  ποιος;   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κανένας από εδώ μέσα δεν θα ήθελε να ακυρωθεί αυτή η διαδικασία.  

Να πάρουμε στο κέντρο της πόλης που θέλω να σας ενημερώσω ότι  και 

με το νέο ειδικό πολεοδομικό σχέδιο που έγινε σαν κοινόχρηστους 

χώρους έχουμε μόνο αυτόν τον χώρο του πάρκου του κεντρικού και την 

πλατεία Ελευθερίας.  Και παρόλα αυτά εξαιρουμένου και του γηπέδου, 

δηλαδή εάν ξηλωθεί και το γήπεδο από εκεί  πέρα, πάλι θα έχου με 

έλλειμμα σε χώρο πάρκου 13 στρέμματα στο αστικό ιστό της πόλης.  

Καταλαβαίνετε ότι  είναι μια επιτακτική ανάγκη να …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μα δεν είπαμε τίποτα, καταθέσαμε μια …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είμαστε αγοραστές ή απαλλοτριώνουμε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν είναι δικό μας αυτό.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ότι προβλέπει η νομοθεσία.  Εάν είναι να πληρώσει ο Δήμος,  να 

πληρώσει ο Δήμος.  Εάν είναι να πληρώσει ο πωλητής,  θα πληρώσει ο 

πωλητής.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η Ο.Ε δεν έκανε …  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η Οικονομική Επιτροπή. Σαν Πρόεδρος της Ο.Ε. φέρνουμε σήμερα 

εισήγηση με τον κ.  Αντιδήμαρχο για εξώδικο συμβιβασμό για την 

μείωση του τιμήματος.  Το ακίνητο αυτό θα υπενθυμίσω στο σώμα . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ένα λεπτό,  ένα λεπτό σας παρακαλώ πολύ. Ο συχωρεμένος Δήμαρχος 

Βασίλειος Χατζηιακώβου με συμβόλαιο δωρητήριο το ΄49 και μετά με 

ΦΕΚ…  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Μπορείτε να απαντήσετε στο ερώτημα της κυρίας Καλώτα; Θα μας 

πείτε από το 1821 εάν ήταν το οικόπεδο της Εκκλησίας  ή του Δήμου; 

Αυτά τα ξέρουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπορείτε να απαντήσετε ποιος θα αναλάβει τα έξοδα; Απάντησε ο κ.  

Μυστακίδης.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν μας το είπαν στην Ο.Ε.,  το ρωτήσαμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ξεκαθαρίστηκε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γιαννακίδη.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Ούτε το Πράσινο Ταμείο έχει  διάθεση να πληρώσει,  ούτε η Εκκλησία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σταματήστε τον διάλογο σας παρακαλώ πολύ. Τελείωσε το θέμα. Κύριε 

Γιαννακίδη τοποθέτηση θέλετε να κάνετε επί  του θέματος; Και ο κ.  

Αναστασιάδης.  Παρακαλώ. Εσείς κύριε Γιαννακίδη μετά ο κ.  

Αναστασιάδης.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Πάντως κ.  Μυστακίδη σας είχαμε επισημάνει ότι  ήσασταν βιαστικοί να 

συνάψετε συμφωνία με την Εκκλησία εκείνη την εποχή, γιατί  
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θεωρούσαμε ότι  οι  αντικειμενικές αξίες είναι ιδιαί τερα υψηλές και 

αναμέναμε ότι  θα υπάρχει κάποια μείωση.  

 Το δεύτερο, καλά κάνει  ο κ.  Γαλάνης και το συζητάει το θέμα 

της κυριότητας,  γιατί  υπάρχουν σκοτεινά σημεία στο ζήτημα της 

κατοχής του τίτλου κατά πόσο η Εκκλησία είναι δικαιούχος και τρίτον,  

για να μην τα λέω μετά στην ψηφοφορία,  εμείς  το είχαμε καταψηφίσει 

τότε,  το καταψηφίζουμε και σήμερα.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντώνη Αναστασιάδη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

. .σας είχα πει  ότι  η Εκκλησία επείγεται διότι  δεν είναι δικό της 

ακριβώς και στην πράξη που θα κάνουμε εμείς  εδώ στο Δημοτικό 

Συμβούλιο τότε θα πιστοποιήσουμε ότι  πράγματι είναι της Εκκλησίας.   

Από πού το πήρε η Εκκλησία αυτό το οικόπεδο;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Από πού το πήρε η Εκκλησία; Τι ήταν η Εκκλησία,  επιχειρηματίας 

ήταν;   Εμείς σήμερα λέμε ναι στο οικόπεδο της Εκκλησίας με την 

πράξη που θα κάνουμε,  να το ξέρετε.  Αλλά εγώ επαναλαμβάνω πάλι 

ότι  με τον τρόπο αυτό η Εκκλησία . .και είναι ντροπή από μια πολιτεία 

να ζητάει να πάρει αποζημίωση για κάτι  που δ εν είναι δικό της.  Κάτι 

που δεν είναι δικό της.  Ολισθαίνει  η Εκκλησία,  τίποτα άλλο.  Δεν το 

ψηφίζω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε Αντιδήμαρχε επί του θέματος σας παρακαλώ χωρίς να πάτε να 

πάτε εκτός θέματος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κανείς δεν θα  σας διακόψει.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα απαντήσω στον κ.  Γιαννακίδη.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τοποθέτηση κάνει  και απαντάει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνουμε συζήτηση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Γιαννακίδη είπατε ότι  εμείς  …οι αντικειμενικές τον Ιανουάριο 

που μειώθηκαν, μειώθηκαν αναδρομικά από τον Μάιο του ΄15.  Δέκα 

μήνες πριν.   Ένα αυτό.  Δεύτερον.  Για το θέμα της κυριότητας εμείς  

δεν θέλουμε να . .  δεν το δίνουμε γιατί  το οικόπεδο είναι του λαού 

και…αφού υπάρχουν έγγραφα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε.  Μην διακόπτετε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Μην διακόπτετε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι δυνατόν να προχωρήσουμε σε αυτή την διαδικασία και . .να 

ελεγχθεί  και να βγάλουμε πορίσματα χωρίς να …Υπάρχει το 

παραχωρητήριο προς το  δημόσιο και στην συνέχεια το δημόσιο το 

αντάλλαξε με την Εκκλησία με κάποια άλλα κτήματα και αυτά τα 

χαρτιά υπάρχουν.  Και να σας πω και κάτι  άλλο, η πρώτη κίνηση που 

έκανε πήγα εγώ στον Οικονομικό Διευθυντή της Ιεράς Συνόδου, τον 

. .και του είπα το εξής ότ ι  κάποτε ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος σε 

δημόσιο λόγου του υποσχέθηκε αυτό το ακίνητο στον Δήμο και έναντι  

ενός οικόπεδου …που κτίστηκε ο Άγιος Σπυρίδωνας η Εκκλησία.  Το 

οικόπεδο το πήρε η Εκκλησία,  …έκτισε την Εκκλησία όμως 

συγχωρέθηκε ο Σεβασμιότατος και  . .δεν προχώρησε να έρθει  στον 

Δήμο. Και μόλις του είπα αυτά γύρισε και μου είπε ότι  χαρτιά έχεις;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ο δημόσιος ο λόγος του Αρχιεπισκόπου, του λέω, δεν μετράει;    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ :  

Προχωρήσαμε σε αυτή την διαδικασία αλλά ο Δήμος δεν επιβαρύνεται.  

Θα τα πληρώσει αυτά το Πράσινο Ταμείο.  Και τα χρήματα υπάρχουν 

γι΄ αυτό τον σκοπό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το κλείσαμε το θέμα και μπαίνει  σε ψηφοφορία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Καρύδα ναι;  Ο κ.  Αντώνης Αναστασιάδης όχι ,  όχι  ο κ.  

Γιαννακίδης,  όχι  η κυρία Γεωργούλα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εμείς θα πούμε ναι και πάλι αλλά είχα πει ,  κύριε Πρόεδρε και στην 

άλλη ψήφο που δώσαμε, με την επισήμανση και την αίρεση ότι  πρώτα 

θα γίνει  η αναγνώριση του δικαιούχου.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ρητά και κατηγορηματικά. Με την αίρεση αυτή, αλλιώς δεν προχωράει 

με τίποτα.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μα δεν μπορεί να προχωρήσει.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κατανοητό. Και εμείς  το ίδιο λέμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εμείς και την προηγούμενη φορά το επισημάναμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έπρεπε να  περιμένετε να βγει  η απόφαση του δικαστηρίου για μας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γρηγοριάδη, ναι.  Ναι.  Ναι και ο Πρόεδρος.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(  Αριθμός Απόφασης: 160/2016)  

…………………… .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα εικοστό πρώτο.  
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Θέμα 21 ο:  

Αναγνώριση –έγκριση πληρωμής τόκων υπερημερίας ποσού  

 2.448,00 ευρώ λόγω καθυστέρησης εξοφλήσεως πιστώσεων που  

αφορούν το έργο: Βιολογικές αναβαθμίσεις δημοσίων ανοικτών  

χώρων στο Δήμο Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γκότση δυο λόγια.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όταν ένας εργολάβος είχε . .εργασίες,  όταν εκτελέσει ορισμένες 

εργασίες φέρνει  τον λογαριασμό. Πρέπει μέσα σε δυο μήνες να 

πληρωθεί.  Όταν περάσουν οι  δυο μήνες,  την επόμενη μέρα μπορεί να 

οχλήσει με έγγραφα ότι  θέλει  τους τόκους υπερημερίας.  Είναι 

σύμφωνα με τ ις  διατάξεις ,  νόμος είναι,  το άρθρο 3661/2008 και του 

Καλλικράτη …2010.  

 Μετά από δυο μήνες δηλαδή την όχληση που κάνει  εκείνη την 

ημέρα για όσες μέρες κάνει  να πληρωθεί το χρονικό διάστημα αυτό,  το 

επιτόκιο είναι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σταθερό , πρέπει 

να πληρωθεί από τους . .Αυτό άμα δείτε τις  ημερομηνίες αυτό γίνεται 

για 40 μέρες,  για 2 μήνες,  για 15 μέρες.  Ο λόγος του ότι  δεν 

πληρωνόταν στο διάστημα των δυο μηνών είναι λόγω της ροής των 

χρημάτων. Δεν υπήρχε ροή των χρημάτων λόγω κάποιος . .λόγω  

οικονομικής χρήσης,  δεν έρχονταν από την Διαχειριστική Αρχή τα 

λεφτά στο διάστημα αυτό.   
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 Άρα ο Δήμος σύμφωνα με την νομοθεσία είναι υποχρεωμένος να 

καταλάβει τους τόκους.  Οι τόκοι,  σας το διάβασα 2.000 τόσο πόσο 

είναι και έγινε επιλέξιμη από το πρόγραμμα  από την Διαχειριστική 

Αρχή. Πρέπει να τα δώσει ο Δήμος.  Τα διεκδικεί  ο εργολάβος και 

εμείς  είμαστε υποχρεωμένοι να τα δώσουμε.   

 Αυτά. Δεν είχα και μικρόφωνο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν πειράζει ,  έχετε καλή φωνή, καταγράφηκαν. Ερωτήσεις.  Μηλίδης,  

Χρυσανθίδης.  Κύριε Χρυσανθίδη.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κανονικά τα διαστήματα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ο  προϋπολογισμός του έργου ήταν 3.818.000, η υπογραφή σύμβασης 

…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν τελείωσε όλο το έργο.  Για ένα μέρος θα σας απαντήσω. Οι 

ημερομηνίες υπάρχουν.  Αίτηση 12 -3-15. Τα έχει  μέσα. Κοιτάξτε να 

δείτε,  επαναλαμβάνω τα δικαιούται από τον νόμο, έκανε τα έγγραφα, 

εμείς  είμαστε υποχρεωμένοι τι  να κάνουμε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εντάξει.  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Νομίζω ότι  ο κ.  Δήμαρχος μπορεί να απαντήσει,  γενικότερα αυτό θα 

γίνεται για όλα τα έργα; Δηλαδή είπατε …Αντιστρέφω εγώ το ερώτημα 

και λέω ότι  όταν κάθε λίγο και λιγάκι έρχονται εδώ και λέμε παράταση 

γιατί ,  γ ιατί ,  εγώ …Εκείνοι γιατί  δεν βάζουν τ όκο; Γιατί  άραγε 

Δήμαρχε.  Όταν ζητάει…Εκεί δεν υπάρχει νόμος να καλύπτει  εμάς;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε Μηλίδη συγνώμη και πάλι η παράταση που δίνεται δεν δίνεται 

επειδή τον αγαπάμε και επειδή είναι ωραίος,  είναι βάσει της 

νομοθεσίας και αυτό.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Γκότση όμως βάσει  νομοθεσίας αλλά οι  δικαιολογίες που λέει  

μπορεί εμείς  να τις  κρίνουμε ότι  δεν…  και να πούμε όχι .  Δεν 

μπορούμε; Γιατί  συνέχεια προφασίζεται έβρεχε και έκανε και έρανε.  

Άμα το δείτε είναι ακόμη…Μα λέμε τα σύκα, σύκα και στην σκάφη, 

σκάφη.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Συγνώμη, η παράταση που δίνεται,  συγνώμη κύριε Πρόεδρε,  κύριε 

Πρόεδρε η παράταση που δίνεται,  δίνεται κατόπιν εξετάσεων των 

δικαιολογιών από την υπηρεσία και η υπηρεσία κρίνει  εάν πρέπει να 

δώσουμε.  Πολλές φορές,  κύριε Μηλίδη . .δεν δόθηκαν οι  παρατάσεις.  

Να ξέρετε,  δεν δόθηκαν οι  παρατάσεις.  Όταν δεν είναι 

δικαιολογημένες.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επειδή ο χρόνος δίνεται επάνω σε έναν προϋπολογισμό, που δεν 

ξέρουμε τι  έχει  το υπέδαφος,  δηλαδή στην …και εδώ . .από κάτω 

εμφανίζεται βράχος.  Και ο εργολάβος δεν φταίει .  Και βέβαια θα πάρει 

παράταση ο άνθρωπος.  Λογικό πράγμα είναι αυτό.  Δεν ξέρουμε,  κύριε 

Πρόεδρε,  από κάτω το έδαφος τι  έχει .  Το λογικό είναι να δοθεί  

παράταση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Οι παρατάσεις δίνονται πάντα μετά από τεκμηριωμένες εισηγήσεις των 

υπηρεσιακών παραγόντων.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε επί του θέματος σας παρακαλώ. Τοποθέτηση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κύριε Καρύδα. Άλλος κανείς;  Η κυρία Καλώτα.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Γιατί  δεν μπορώ να κάνω ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Καρύδα.  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Δεν είχα σκοπό να μιλήσω αλλά σε παλαιότερο Δημοτικό Συμβούλιο 

είχε έρθει  νομίζω ή ένα ή δυο θέματα στα οποία κάποια προμηθευτές 

μας αιτούνταν παράταση, διότι  δεν μπορούσαν να κάνουν τις  εξαγωγές 

κάποιων υλικών λόγω του κάπιταλ κοντρόλ. Το αποδεχθήκαμε.  Τώρα ο 
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συγκεκριμένος κύριος και δεν ξέρω και ποιος είναι κιόλας,  επειδή ο 

λόγος είναι ο ίδιος δεν μπορούσε να το παραβλέψει;  Τέλος πάντων, όχι  

δυο μέτρα και δυο σταθμά. Και στην τελική δεν είναι και ευθύνη του 

Δήμου. Δεν είναι χρήματα που τα είχαμε στο ταμείο και δεν τα 

δώσαμε.  Από αλλού ήταν να έρθουν και μας τα έκοψαν.  

Οπότε δεν φταίει  ο Δήμος,  ας τα πληρώσει η διαχειριστική αρχή, 

εγώ δεν το ψηφίζω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Καλώτα.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Με κάλυψε σε ένα μεγάλο μέρος ο κ.  Καρύδας με αυτό που είπε το 

τελευταίο και αφού δεν πληρώθηκε . .ο εργολάβος…στο διάστημα αυτό 

εξοφλήθηκε γι΄ αυτά τα ποσά;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Βεβαίως.   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Εάν θα ακολουθήσουν και νέα  ποσά και το έχει  σύστημα μέχρι που να,  

να είναι σύστημα αυτό,  ο συγκεκριμένος εργολάβος τα 2 εκατομμύρια 

αυτά θα είναι σύστημα σε κάθε καθυστέρηση που δεν θα έχει  την 

υπαιτιότητα ο Δήμος,  άρα και εγώ προτείνω να πάει να διεκδικήσει τα 

λεφτά του και να πάε ι δικαστικά, εάν θέλει  να τα πάρει.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μετά τους δυο μήνες,  δέκα μέρες,  είκοσι μέρες…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Άρα είναι σύστημα αυτό και γιατί  να μην το μάθουν και οι  άλλοι 

εργολάβοι να ξεκινήσουν το ίδιο;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Ποιος είπε ότι  δεν θα το κάνουν;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ας μην κάνουμε διάλογο. Σας παρακαλώ πολύ τηρείτε την διαδικασία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε να τοποθετηθείτε;   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπαίνει  σε ψηφοφορία.  Ότι προβλέπεται από τον νόμο. Όποιος θέλει  

το ψηφίζει  και όποιος θέλει  δεν το ψηφίζει .   Παρακαλώ. Ναι,  ναι ο κ.  

Μυστακίδης,  ναι,  ναι ,  ναι  ο κ.  Δούκας.  Κυρία Καλώτα;  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Για τους λόγους…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι για τους λόγους που είπαμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ο κύριος…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεοντολογίας και ηθικής  τάξεως.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Όχι.  Ο κ.  Αντώνης Αναστασιάδης,  ναι.  ο κ.  Γιαννακίδης,  όχι .  Όχι η 

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

Πρόεδρος.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(  Αριθμός Απόφασης: 161/2016)  

…………………… .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό δεύτερο θέμα.  

 

Θέμα 22 ο  :  

Έγκριση μίσθωσης δια δημοπρασίας τμήματος του  

υπ’ αριθμόν 83 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Πεπονιάς  

για σταυλική εγκατάσταση.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  Αριθμός Απόφασης: 162/2016)  

…………………… .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό τρίτο.  
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Θέμα 23 ο  :  

Ανάκληση της υπ’ αριθμόν 870/1999 ΑΔΣ ‘Έγκριση παραχώρησης  

δημοτικής έκτασης στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών ΑΕ’ και  

 έγκριση παραχώρησης κατά χρήση δημοτικής έκτασης στην  

 Ανώνυμη Εταιρεία ‘Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών ΑΕ ΟΤΑ’.  

Εισηγητές: Ο Πρόεδρος της Αυτοκιν/δρόμιο ΑΕ κ. Αραμπατζής Θ.  

και ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ο λόγος σε σας κ.  Αραμπατζή.  

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελ φοι,  το 

Αυτοκινητοδρόμιο της ΑΕ ΟΤΑ με την υπ’ αριθμόν 8 του 2016 έχει  

υποβάλλει αίτημα και παρακαλώ να αποφασίσουμε να ανακαλέσουμε 

την υπ’ αριθμόν 870 του 1999 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

έγκριση παραχώρησης δημοτικής έκτασης στο Αυτοκινητοδρόμιο 

Σερρών ΑΕ’ και δεύτερον,  την δωρεάν παραχώρηση της . .γ ια 25 χρόνια 

της δημοτικής έκτασης των 447,543 στρεμμάτων, όπως αυτά . .στο 

τοπογραφικό διάγραμμα . .για την άδεια λειτουργίας του,  με 

ημερομηνία έναρξης την ημέρα έγκριση ψήφισης της παρούσας από το 

Δημοτικό Συμβούλιο στην ΑΕ με την επωνυμία Αυτοκινητοδρόμιο 

Σερρών ΑΕ ΟΤΑ.  

 Σκοπός της παραχώρησης όπως προβλέπεται και στο καταστατικό 

της ως επιχείρηση ΟΤΑ ΑΕ είναι να δοθεί  μακροπρόθεσμα η 

δυνατότητα να λάβει μέρος . .πρωτοβουλίες για την πληρέστερη 

αξιοποίηση  της περιοχής…Αυτοκινητοδρομίου και της αξιοποίησης 

ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων.  
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 Γενικότερα για να επιδιώξει την ανάπτυξη του τουρισμού και να 

πετύχει  την αύξηση της προσέλευσης επισκεπτών και την αξιοποίηση 

της περιοχής τουριστικά…  

 Η δημοτική επιχείρηση να αξιοποιήσει τον χώρο για τον σκοπό 

που κατασκευάστηκε,  όλα τα έργα υποδομής που κατασκευάστηκαν ή 

θα κατασκευαστούν από τον Δήμο θα συντηρούνται και θα 

φυλάσσονται από την εταιρεία.   

 Όσα έργα κατασκευαστούν από την εταιρεία στον χώρο αυτό 

μετά το πέρας της παραχώρησης,  περιέρχονται στον Δήμο χωρίς καμία 

αποζημίωση.  

 Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δύναται να παρατείνεται 

ο χρόνος παραχώρησης όταν αυτό απαιτηθεί  ή να ανακαλείται η 

παραχώρηση όταν υπάρχει προέγκριση από . .της παραχώρησης.  

 Εάν κατά την διάρκεια των 25 ετών διαλυθεί η εταιρεία 

Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών ΑΕ ΟΤΑ αυτομάτως ο χώρος και τα έργα 

υποδομής περιέρχονται στον Δήμο Σερρών χωρίς …αποζημίωση . .  

 Παρακαλώ κύριοι  συνάδελφοι όπως προχωρήσουμε στην ψήφιση 

του . .Αυτοκινητοδρόμου Σερρών ΑΕ ΟΤΑ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ. Εάν υπάρχουν ερωτήσεις;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύκλος ερωτήσεων. Μισό λεπτάκι να γράψω λίγο τα ονόματα. Ο κ.  

Φωτιάδης,  ο κ.  Μηλίδης.  Άλλος;  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ τοποθέτηση θα  κάνω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οι δυο. Ο κ.  Φωτιάδης.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Αραμπατζή σύντομα γιατί  έχουμε κουραστεί  κιόλας,  υπάρχει  ένα 

γήπεδο που παραχωρήθηκε.  Δεν έχει  εκπνεύσει η παραχώρηση. Ναι;  

Και ζητούμε εκ νέου παραχώρηση. Αυτό δεν είναι;  Αυτό δεν είναι το 

ζητούμενο;  

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Ναι.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Για ποιο λόγο παρακαλώ; Έτσι απλά να τα λέμε για να 

καταλαβαινόμαστε.   

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Εάν έχετε ολοκληρώσει να σας απαντήσω. Έχετε δίκαιο ότι  επειδή σε 

δυόμισι,  τρία χρόνια. .  η παραχώρηση. Μια προϋπόθεση για να 

ενταχθούν σε κάποια προγράμματα και το γνωρίζετε πολύ καλά, κύριε 

συνάδελφε αυτό,  είναι ότι  πρέπει να υπάρχει σε βάθος χρόνου η 

παραχώρηση  των τριών ετών δεν είναι αρκετή,  δεν μπορεί να μας 

καλύψει και προκειμένου να αντιμετωπίσουμε κάποιο τέτοιο πρόβλημα  

και να υπάρξει η υπάρξει η περίπτωση μιας απένταξης γι΄ αυτό τον 

όρο, γι΄ αυτό θεωρήσαμε σαν Δ.Σ. να σας φέρουμε την πρόταση αυτή 

να προχωρήσουμε στην διαδικασία.  Αυτός είναι ο ένας και μοναδικός 

λόγος.   

 Και να συμπληρώσω ότι  έχουμε ξεκινήσει και τις  δια δικασίες και 

αυτός είναι πάλι ένας λόγος,  από την Περιφέρεια να πάρουμε άδεια 
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τέλεσης αγώνων. Είναι ένα πρόβλημα που ταλαιπωρεί τις  διοικήσεις 

μέχρι σήμερα, κάθε φορά αντιμετωπίζουμε το δικαστήριο,  

αντιμετωπίζουμε την αστυνομία,  θα τελειώσει και αυτή η περ ιπέτεια 

κάθε φορά να είμαστε στο άγχος.  Άρα λοιπόν τα δυο σημεία αυτά είναι 

που μας κάνουν να προχωρήσουμε σε αυτή την διαδικασία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Πιο πολύ η ερώτηση είναι σαν παρατήρηση στην διατύπωση. Κύριε 

Αραμπατζή λέει  ότι  ανάκληση της 870 του ΄99,  έγκριση παραχώρησης 

δημοτικής έκτασης του Αυτοκινητοδρόμου Σερρών και έγκριση 

παραχώρησης.  Φαίνεται σαν να ανακαλούμε δυο πράγματα. Νομίζω ότι  

πρέπει να το ξεκαθαρίσετε.  Άμα ψηφιστεί  έτσι είναι σαν να κάνουμε 

ανάκληση και των δυο. Δείτε  το λίγο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Αν το ψηφίσουμε όπως είναι,  είναι σαν να ανακαλούμε αυτό και αυτό.  

Ανάκληση, δεύτερο…  

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Κύριε Μηλίδη νομίζω ότι  ήταν ξεκάθαρη..  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ :  

Ότι ζητούμε την ανάκληση της απόφασης του 870 του ΄99 από το Δ.Σ. 

και δεύτερον,  ζητούμε δωρεάν παραχώρηση της χρήσης για 25 χρόνια 

την έκταση των 447,532 στρεμμάτων. Είναι ξεκάθαρο αυτό.   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ συνάδελφοι  μην μιλάτε μεταξύ σας.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κοιτάξτε,  έτσι που το λέτε ναι,  απλώς …διατυπωμένο.  

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Νομίζω ότι  η διατύπωση που κάνω στην εισήγησή μου είναι ξεκάθαρη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σωστά είναι διατυπωμένο, γιατί  λέει  ότι  παρακαλώ να αποφασίσετε,  

πρώτα να ανακαλέσετε του ΄99 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αναφέρεστε στην πρόσκληση.  

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Η εισήγηση είναι σαφέστατη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις εάν υπάρχουν.  Ομόφωνα; Ο κ.  Καρύδας ζήτησε να 

τοποθετηθεί.  Παρακαλώ.  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Με βάση  αυτά που είπε ο κ.  Αραμπατζής εισηγητικά θέλω να θέσω ένα 

ζήτημα. Γενικώς σαν παράταξη διαφωνούμε με την λογική ο Δήμος να 

έχει  άλλες ανώνυμες εταιρείες.  Ένα το κρατούμε είναι αυτό.  Δεύτερον,  

επειδή η συγκεκριμένη εταιρεία του Αυτοκινητοδρομίου είναι τέτο ια 

υπάρχει ένα ζήτημα. Βέβαια δεν ξέρω εάν στέκει  νομικά, νομίζω ο κ.  

Αραμπατζής στην δευτερολογία του θα μπορούσε να μας απαντήσει 

αλλά στα όσα μας είπε προσέθεσε το ενδεχόμενο κάποια στιγμή αυτή η 
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εταιρεία να σταματήσει να πάψει να υπάρχει,  οπότε κανονικ ά ότι  

υπάρχει  εκεί  πέρα θα πάει στον Δήμο.  

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Ακριβώς.  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Υπάρχει το ενδεχόμενο όμως αυτή η εταιρεία να ιδιωτικοποιηθεί  

μερικώς ή ολικώς.  Το 51 να περάσει σε ιδιώτη. Δεν ξέρω. Γι΄ αυτό 

είπα στην δευτερολογία του εάν κάνω λάθος να μ ε διορθώσει.  Εάν κάτι  

τέτοιο όντως υφίσταται και υπάρχει ένας τέτοιος κίνδυνος,  υπάρχει  το 

ζήτημα ότι  κάποια στιγμή αυτός ο ιδιώτης μπορεί να πάρει,  ο τυχόν 

ιδιώτης μπορεί να πάρει μια τζάμπα. Εάν μπορούμε αυτό…  

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Λέω, μπορεί να κάνω λάθος.  Γι΄ αυτό θέλω να με διορθώσετε.  Εάν 

τυχόν κάτι  τέτοιο μπορεί να συμβεί υπάρχει νομικό παράθυρο να μπει 

ένας όρος στην απόφασή μας ότι  εάν τυχόν αυτό γίνει  να υπάρχει.  Όλα 

αυτά βέβαια που λέω με την . .ότι  ισχύουν.   

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Είναι γνωστό, κύριοι  συνάδελφοι,  ότι  η συμμετοχή στην ΑΕ είναι κατά 

76.5%, ο Δήμος έχει  συμμετοχή. Όσον αφορά εάν είναι να πουληθεί ή 

να δοθεί  σε ιδιώτη, σίγουρα εάν …δεν θα χαριστεί .  Αυτό είναι το μόνο 

σίγουρο. Αλλά οτιδήποτε και να γίνει  θα π ρέπει να υπάρξουν 

αποφάσεις τόσο από το Δ.Σ. της ΑΕ που έχουμε την πλειοψηφία αλλά 

θα πρέπει να αποφασίσει και το Δημοτικό Συμβούλιο.  Άρα λοιπόν 

οτιδήποτε είναι να γίνει  θα περάσει πάντοτε από αυτά τα θεσμικά 
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όργανα. Δεν νομίζω ότι  αυθαίρετα μπορεί το Δ.Σ.  της επιχείρησης να 

προχωρήσει στην πώληση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε σε ψηφοφορία; Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  Αριθμός Απόφασης: 163/2016)  

…………………… .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο εικοστό τέταρτο.  

 

Θέμα 24 ο  :  

Αποδοχή νέας σύμπραξης γραφείων μελετών για τη συνέχιση  

της μελέτης με τίτλο: ‘Τοπογράφηση –κτηματογράφηση –  

πολεοδομική μελέτη ου οικισμού Ελαιώνα’ του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μυστακίδη εάν θέλετε δυο λόγια.  Εάν το ξέρετε προχωράμε.  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να προχωρήσουμε.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  
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Με μια κουβέντα πέθανε ο …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Πέθανε και πρέπει να αντικατασταθεί.   Έγιναν όλες οι  νόμιμες 

διαδικασίες και αντικαταστάθηκε.  Τυπικό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  Αριθμός Απόφασης: 164/2016)  

…………………… .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό πέμπτο.  

 

Θέμα 25 ο  :  

Έγκριση μελέτης του έργου: Συντήρηση και βελτίωση  

σχολικών κτηρίων Δήμου Σερρών έτους 2016.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  Αριθμός Απόφασης: 165/2016)  

…………………… .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό έκτο.  

 

Θέμα 26 ο  :  

Έγκριση εκπόνησης μελετών για την ωρίμανση του έργου:  

 Επανάχρηση του κτηρίου Κ1 του πρώην στρατοπέδου  

 Παπαλούκα και δημιουργία Μουσείου Ξενάκη’.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γκότση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Για την ωρίμανση του έργου αυτού, για την δημιουργία Μουσείου 

Ξενάκη απαιτείται η σύνταξη πλήρους οριστικής αρχιτεκτονικής 

μελέτης,  στατικής,  ηλεκτρομηχανολογικής και ενεργειακής μελέτης.  

Δηλαδή τέσσερις,  πέντε μελέτες ξεχωριστά.  

 Ο προϋπολογισμός είναι 25.000 ευρώ με ΦΠΑ. Θα γίνουν οι  

μελέτες αυτές οι  τέσσερις με απευθείας ανάθεση σε δικά μας άτομα, 

δηλαδή σε επικοινωνία με τον Αρχιτεκτονικό Σύλλογο από εκεί  μέσ α 

θα μας υποδείξουν τα άτομα για να κάνουμε και επειδή λέμε απευθείας 

ανάθεση επειδή είναι εξειδικευμένες οι  μελέτες και δεν μπορεί να τις  

κάνει  ο καθένας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις;  Ο κ.  Φωτιάδης,  ο κ.  Αντώνης Αναστασιάδης.  Παρακαλώ 

κύριε Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Η πρώτη εμφάνιση της ομάδας η οποία ήθελε να επικοινωνήσει,  να 

πείσει  και τελικά να προχωρήσουμε εδώ και χρόνια για το Μουσείο 

Ξενάκη επικεφαλής ήταν ένας αξιοσέβαστος καθηγητής συντοπίτης 

μας.  Εγώ εκπλήσσομαι που ο συγκεκριμένος καθηγητής μπορεί στο 

Πανεπιστήμιο να μας συντάξει  όλες τις  μελέτες,  να μας τις  φέρει ,  να 

είναι συμβατές.  Εξάλλου δικό του όραμα ήταν.  Εμένα τότε στο . .με 

συνάντηση και είχε ζητήσει να συνδράμει.   

 Η πρότασή μας είναι καθαρή. Να πούμε στον κ.  καθηγητή στο 

Πανεπιστήμιο με τους φοιτητές του εκεί  να μας κάνει  τις  μελέτες και 

έπρεπε κατ΄ εμέ να μας τις  είχε κάνει  αφού ήθελε εδώ να τρέξει  γιατί  

δήλωνε ότι  είναι και φίλος του ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης,  τώρα να 

πληρώνουμε εδώ όταν δεν έχουμε χρήματα να πάρουμε κάδους και 

καπάκια,  να πληρώνουμε και για κάτι  το οποίο μπορούν να μας το 

κάνουν έτσι και να βάλουμε και το στίγμα του και να τον τιμήσουμε 

και τον καθηγητή για την προσφορά του;  

 Η πρότασή μας λοιπόν ως παράταξη είναι να αποφανθούμε στον 

κ.  καθηγητή να τρέξει  γρήγορα τις  μελέτες  και μπορεί να τις  τρέξει  και 

να είναι και μια προσφορά και από μέρους του και προς τον φίλο του 

και προς τον Δήμο. Αυτή είναι η άποψή μας.    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Αντώνης Αναστασιάδης.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) Σας έχω πει  χίλιες φορές,  χίλ ιες φορές ο 

χειρότερος,  ο τελευταίος ζωγράφος που υπάρχει στη Ελλάδα είναι 

αυτός.  Πρόεδρε οι  πίνακες μας …και όλοι οι  άλλοι καλλιτέχνες …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και ο Φασιανός.  
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Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Βεβαίως.  Είναι πάνω από 100 χιλιάδες…Αυτού ο πίνακας ο 

ακριβότερος είναι 6.000 ευρώ και έχετε το θράσος εδώ, επειδή 

. .ξέρουμε που ανήκει ο κ.  Ξενάκης,  ξέρουμε σε ποια . .πολύ καλά 

ξέρουμε τι  είναι…Γύρισε όλες τις  πολιτείες,  κ.  Φωτιάδη και κανείς  δεν 

τον δεχόταν.  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Το θέμα είναι να μην γίνει  γιατί  θα μας βγάλει φύλακες,  θα πληρώσει 

ο Δήμος τόσα λεφτά και θα …να τον πληρώσει ο Δήμος.  Προσέξτε,  

κύριε Δήμαρχε,  δεν είναι εύκολο πράγμα αυτό.  Έχουμε να κάνουμε 

τόσα άλλα πράγματα ωραία.  Ποιος είναι ο Ξενάκης δηλαδή; Που 

ανήκει,  ξέρουμε;  

 Γι΄ αυτό,  κύριε Δήμαρχε,  το θέμα είναι πολύ σοβαρό και μην 

νομίζεις…πάρα πολύ σοβαρό. Ποιος είναι ο Ξενάκης που . .Βάλτε έναν 

Σερραίο καλλιτέχνη.  Θα πούμε όχι  εμείς;   Τέλος πάντων, αυτά είχα να 

πω, κύριε Πρόεδρε.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Δήμαρχος.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κοιτάξτε.  Ο κ.  Ξενάκης  είναι ένας ζωγράφος…Τον ξέρουν οι  πάντες 

στο εξωτερικό και τιμούν,  προπαντός στο Παρίσι.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ποιοι,  κύριε Δήμαρχε,  εδώ είναι  το θέμα;  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ ακούστε λίγο.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δραστηριοποιείται στο Παρίσι.  Είναι αναγνωρισμένης αξίας από όλους 

τους…  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντώνη.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Έχει μια πολύ μεγάλη συλλογή, μας δωρίζει  ένα μέρος της συλλογής 

του.  Είναι δυνατόν δηλαδή αυτή την στιγμή να μην αποδεχθούμε και 

να μην κάνουμε αυτή την Πινακοθήκη που παρέχουμε επί χρόνια; Ο κ.  

Μανιόπουλος είχε κάνει  την πρόταση αυτή, την αποδεχθήκαμε,  την 

αγκαλιάσαμε,  την πιστεύουμε,  την τρέχουμε,  δεν είναι μελέτες αυτές.  

Δεν μπορούν να γίνουν από τους φοιτητές γιατί  εδώ είναι τέσσερις 

ξεχωριστές μελέτες όχι  του ιδίου αντικειμένου. Είναι αρχιτεκτονική, 

είναι στατική,  ηλεκτρομηχανολογική, ενεργειακή. Είναι εξειδικευμένες 

ξεχωριστές μελέτες και πρέπει να σας πω ότι  το θέμα αυτό το τρέχει  ο 

Σύλλογος Αρχιτεκτόνων με μια ομάδα συμπολιτών μας,  αξιόλογων 

συμπολιτών μας,  οι  οποίοι  ενδιαφέρονται να γίνει  αυτή η πινακοθήκη 

και αυτοί μας προτείνανε να γίνουν αυτές οι  μελέτες από 

εξειδικευμένους επιστήμονες και μάλιστα ντόπιους επιστήμονες.   

 Νομίζω ότι  κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχει καμία άρνηση και 

ομόφωνα να παρθεί η απόφαση για να επιβραβεύσουμε το ενδιαφέρον,  

το μεράκι και την δουλειά που έχουν ρίξει  αυτοί οι  άνθρωποι 

προκειμένου το όραμα αυτό να γίνει  πραγματικότητα και μπορεί να 
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γίνει  πραγματικότητα τώρα με το Intereg ΙΙΙ .  Θα καταθέσουμε αυτά 

στο Intereg III ,  το πρόγραμμα Ελλάδας –Βουλγαρίας συνεργαζόμενοι 

με τον Δήμο επίσης της Βουλγαρίας.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπαίνει  σε ψηφοφορία.  Κύριε Γαλάνη, ναι.  Κύριε Χασα πίδη ναι.  Ο κ.  

Γρηγοριάδης Χρήστος,  ναι.  Ναι,  ναι.  Ναι ο κ.  Μηλίδης,  ναι ο κ.  Ηλίας 

Αναστασιάδης.  Ο κ.  Καρύδας παρών. Ο κ.  Αντώνης Αναστασιάδης,  

όχι .  Κατηγορηματικό.  Η κυρία Γεωργούλα ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εμείς την πρότασή μας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Φωτιάδης την πρότασή του.   Η παράταξη του κ.  Φωτιάδη με την 

πρότασή τους.   Ναι,  ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(  Αριθμός Απόφασης: 166/2016)  

…………………… .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό έβδομο.  

 

Θέμα 27 ο  :  

Έγκριση ΑΠ εργασιών των έργων:  

Α) Παρεμβάσεις σε δημοτικά κτήρια και κοινοχρήστο υς χώρους  

στην ΤΚ Μητρουσίου και  

Β) Επέκταση δικτύου πεζόδρομων πόλης Σερρών έτους 2015.  
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Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Έγκριση ΑΠ εργασιών των έργων:  

Α) Παρεμβάσεις σε δημοτικά κτήρια και κοινοχρήστους χ ώρους  

 στην ΤΚ Μητρουσίου και  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  Αριθμός Απόφασης: 167/2016)  

…………………… .  

 

Β) Επέκταση δικτύου πεζόδρομων πόλης Σερρών έτους 2015.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  Αριθμός Απόφασης: 168/2016)  

…………………… .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό όγδοο.  

 

Θέμα 28 ο  :  

Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των 

έργων:  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

5 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 16 Η Σ  ΜΑΡΤΙΟΥ 2016  

Α) Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην οδό Μιαούλη του Δήμου 

Σερρών  

Β) Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε σχολικά κτήρ ια 

του  

Δήμου  Σερρών  

Γ) Κατασκευή δικτύου ύδρευσης αποχέτευσης στο αριθμ. 78 

αγροτεμάχιο  

του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Στο πρώτο θέμα με τίτλο: Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην οδό 

Μιαούλη του Δήμου Σερρών, είναι εκεί  που ζητούσαμε να γίνει  μια 

τροποποίηση …Και έγινε αυτή η τροποποίηση που συμφωνήσαμε; Το 

θυμάστε; Στην λογική να περνάει . .μέσα από το πάρκο. Είπαμε ότι  

αυτό δεν μπορεί να γίνει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να απαντήσω. Επειδή το τοιχίο αυτό έπεσε και είναι η γειτονιά μου, κ.  

Φωτιάδη, …  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μήπως το μπερδεύετε;  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλο είναι αυτό που λέτε.  Ήταν στην γειτονιά μου.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έγινε τοιχίο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Καβάφη είναι εκεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν είναι στην Καβάφη, είναι στην Μιαούλη. Και μάλιστα και άλλη 

φορά . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Νομίζω το είχα πει  στο Δημοτικό Συμβούλιο αλλά θα το ξαναπώ, 

έντιμος και ο εργολάβος,  η μελέτη είχε έναν προϋπολογισμό περίεργο 

και ο άνθρωπος με τροποποίηση της μελέτης που έγινε το έκανε πάρα 

πολύ φθηνά. Εγώ το καταθέτω αυτό το πράγμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να κάνω μια ερώτηση Πρόεδρε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να λέμε και τα καλά. Να επαινούμε και τους εργολ άβους.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Γιατί  δεν λέτε και το όνομά του;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν θα πω. Ψάξτε και βρείτε το.  Κατ΄ ιδίαν θα σας το πω. Δεν γίνεται 

τώρα, απλώς το αναφέρω σε σας.   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να ρωτήσω, το . .που βρίσκεται αυτό;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το αγροτεμάχιο 278. Δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Γιατί  μιλάει και για ύδρευση και για αποχέτευση. Το αγροτεμάχιο μου 

ακούγεται λίγο παράξενο.   Που βρίσκεται;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δαπάνη ύδρευσης και αποχέτευσης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό είναι παραλαβή.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρέπει να δούμε και που είναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Που είναι;   

 

Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής 

των έργων:  

Α) Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην οδό Μιαούλη  

του Δήμου Σερρών  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  Αριθμός Απόφασης: 169/2016)  
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…………………… .  

 

Ομοίως του έργου:  

Β) Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων  

σε σχολικά κτήρια του Δήμου  Σερρών  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  Αριθμός Απόφασης:  170/2016)  

…………………… .  

 

Ομοίως του έργου:  

Γ) Κατασκευή δικτύου ύδρευσης αποχέτευσης  

στο αριθμ. 78 αγροτεμάχιο του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  Αριθμός Απόφασης: 171/2016)  

…………………… .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό ένατο.  

 

Θέμα  29ο  :  

Έγκριση διαγραφής οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους  

 των κ.κ.  Δερβίση Ελένης,  Δαουλτμής Αναστασίου κλπ. λόγω  

λανθασμένης εγγραφής στο πρόσωπό τους.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θέλω να ρωτήσω κάτι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως να ρωτήσετε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ο κ. Γαλάνης είναι ο εισηγητής;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη στην δεύτερη σελίδα εκεί  στο σημείο αρίθμησης οκτώ, 

έχει  ένα όνομα, δεν το διαβάζω πάω στην παρατήρηση. «Διαγραφή 

δημοτικού φόρου 2%..σύμφωνα με την βεβαίωση μεταβολής και τα 

λοιπά». Είναι τα ποσά μεγάλα. Προς αυτό προέκυψε να βεβαιωθούν 

ποσά…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Σε ποια από τις  εισηγήσεις;  Είναι δυο σε ποια από τις  δυο;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στην πρώτη όπως μας την δώσατε.  Με τις  δεκατρείς.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ποιο νούμερο μου είπατε;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σας είπα το νούμερο οκτώ.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Το οκτώ έχει  2.082.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Ναι,  ακριβώς αυτό.  Λέω πως συνέβη να βεβαιώθηκαν εδώ, υπάρχει 

διαδικασία; Ο φόρος δεν μπαίνει  τυχαία το 2%. Προχωρώ για να μην 

επαναλάβω.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν στεναχωριέμαι,  σας ερωτώ.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Γι΄ αυτό λέω ότι  θα σας απαντήσω άμεσα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σας ερωτώ, στην περίπτωση 33,  αρίθμηση 33,  διαγραφή της οφειλής,  

πάλι στην παρατήρηση πάω, στην στήλη των παρατηρήσεων,  από 

τέλος,  «Διέλευσης οπτικών ινών λόγω καταγγελίας της σύμβασης 

σύμφωνα με την 629». Δεν κατανοούμε τι  συμβαίνει .  Ποιος ήταν ο 

πρωταίτιος που έλυσε την σύμβαση και θα πρέπει να απαλλαγεί ο 

συγκεκριμένος από αυτό το ποσό που όφειλε να καταβάλει;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κάτι άλλο θέλετε να ρωτήσετε;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τώρα ξεφυλλίζω να βρω. Πάμε στην σελίδα προ τελευταία με την 

αρίθμηση 77,  75,  πάλι εκεί  στις  στήλες δημοτικός φόρος 0,5…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ξεκινάω από το πρώτο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να τελειώσω.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Νόμιζα ότι  τελειώσατε.   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Γιατί  πάλι εδώ έχουμε μια τεράστια στήλη με βεβαιώσεις;  Πώς εμείς  

αιφνιδίως αποφασίζουμε να διαγράψουμε αυτόν τον φόρο του 0,5% και 

ξαφνικά γράφουμε εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού; Δεν 

καταλαβαίνω.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Να σας εξηγήσω.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Από το ΄11…, τι  δεν ξέρατε από το ΄11; Και το ξέρουμε σήμερα;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Να σας εξηγήσω.  Πρώτα . .  με πάρα πολύ προσοχή. Τις έχει  δει  και ο 

προϊστάμενος…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ένα λεπτό,  κύριε Πρόεδρε,  να πω πως γίνε ται η δουλειά.  Τις έχει  δει  

και ο εισηγητής πολύ καλά, δυο,  τρεις  φορές και η προϊσταμένη, τις  

έχω δει  και εγώ και μάλιστα με πάρα πολύ προσοχή. Η συγκεκριμένη 

του ΄75 που λέτε,  είναι η συγκεκριμένη επιχείρηση εκτός 

αντικειμενικού προσδιορισμού.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ :  

Που βρίσκεται;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όπως είναι ο χάρτης,  το έψαξα πάρα πολύ καλά, ήμουνα και σήμερα 

στην Εφορία,  όποιες επιχειρήσεις είναι εκτός αντικειμενικού 

προσδιορισμού, λέει  ο νόμος,  δεν οφείλουν δημοτικό φόρο. Στις  

Σέρρες,  η Σέρρες όταν μπήκε μετά το ΄80  κάποια στιγμή στο σύστημα 
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του αντικειμενικού προσδιορισμού δεν μπήκαν όλες οι  περιοχές,  για 

παράδειγμα Σφαγεία ή Ομόνοια,  μπήκαν κάποια στιγμή μεταγενέστερα. 

Το . .  και άλλες περιοχές δεν έχουν,  το …όπως λέει  και ο 

Αντιδήμαρχος,  δεν έχουν μπει.  Το Κολυμβητ ήριο δεν έχουν μπει στο 

σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού, οπότε αυτές οι  επιχειρήσεις,  

όσες είναι εκεί ,  δεν πληρώνουν δημοτικό φόρο. Πληρώνουν άλλους 

φόρους αλλά αυτόν όχι .   

 Επειδή ακριβώς άγγιζε,  ήταν πολύ κοντά όμως στην περιοχή που 

ήταν ενταγμένη στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού, η 

επιχείρηση αυτή από μόνη της ερχόταν εκεί  και υπέβαλε,  γιατί  δεν 

είναι υποχρεωμένος ο Δήμος να το κάνει ,  υποχρεούνται από τον νόμο 

οι  επιχειρηματίες,  ερχόταν αυτή η επιχείρηση και υπέβαλε τους 

τζίρους και τους ελέγχους που έκανε η υπηρεσία και έβγαιναν αυτά 

που έβγαιναν και όφειλε να πληρώσει.  Όμως τελικά διαπιστώθηκε ότι  

ήταν εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού. Είναι 100% ελεγμένο αυτό 

και ο ίδιος βρέθηκα στην εφορία και η προϊσταμένη πήγε κατ’ εντολή 

μου άλλη μια  φορά. Είναι εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού. . .Δεν 

μπορούμε να κάνουμε κάτι  γι΄ αυτό.  Αυτό είναι σίγουρο εκατό τοις  

εκατό.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η ερώτησή μου ήταν συγκεκριμένα, γιατί  τόσα χρόνια; Το απαντήσατε 

αυτό.   Το άλλο παρακαλώ.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Το άλλο τώρα, αυτή η περίπτωση έχουμε δυο φορές από 2.000.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είμαστε στο 33.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

5 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 16 Η Σ  ΜΑΡΤΙΟΥ 2016  

Αυτό συμβαίνει  γιατί  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι,  όχι  παραλείψατε…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Την έχω μπροστά μου αυτή, θα πω και θα κάνω…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Την έχω μπροστά μου. Αυτή είναι διαγραφή δημοτικού φόρου 2%, το 

΄07,  γιατί  όπως σας είπα αυτές οι  επιχειρήσεις όταν τους καλούμε 

εμείς ,  όταν από το ΄11 και μετά αρχίσαμε να τους καλούμε και άρχισαν 

να έρχονται για να τους επιβάλουμε αυτά τα ποσά, κατάλαβαν και  οι 

δυο ότι  για παράδειγμα ήρθε ο άλλος και είπε ότι  η επιχείρησή μου δεν 

λειτουργούσε,  έκλεισε.  Εφόσον έκλεισε δεν μπορώ εγώ να του επιβάλω 

τον δημοτικό φόρο.  

 Δηλαδή θέλω να πω ότι  επειδή ακριβώς η υποχρέωση αυτή 

απορρέει  από τον επιχειρηματία και όχι  α πό τον Δήμο, έρχεται ο 

επιχειρηματίας και δίνει  διευκρινήσεις.  Εμείς το ΄11 και μετά και το 

΄12,  που είχαμε όλη την λίστα από τα χωριά ή από την πόλη, τέλος 

πάντων, με επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος,  τους καλέσαμε 

όλους,  κύριε Πρόεδρε,  όμως μετά γ ια να είμαι ειλικρινής και κυρίως 

από το ΄12,  ΄13 κατά κύριο λόγο και μετά που άρχισε πολύ καλά, με 

τον κ.  Γρηγοριάδη,  να λειτουργεί  το κομμάτι τότε με τις  άδειες και 

μας δίνει  τα στελέχη, υπάρχει συνεργασία ανάμεσα στις  δυο 

υπηρεσίες,  μας δίνει  τα στελέχ η των αδειών, βλέπουμε τελικά εκεί  

πέρα ποιος θα έπρεπε να πληρώσει και ποιος δεν υποχρεούται.   
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 Και κάποιες φορές που σας στέλνω . .στο ίδιο ΑΦΜ πολλές 

επιχειρήσεις.  Συμβαίνει  και αυτό.  Κάποιος κλείνει  την επιχείρησή του 

και δεν έρχεται να μας το πει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Για το 33 συγνώμη, δυο λεπτά να το βρω. Εδώ, εάν θυμάμαι καλά, έχει  

καταγγελθεί η σύμβαση. Εάν θυμάμαι καλά όμως εμείς  χρεώνουμε για 

όλη την χρονιά.  Θέλω να πω ότι  το Τμήμα Εσόδων πάει και χρεώνει 

για όλη την χρονιά την οφειλή.  Εάν όμως έγινε καταγγελία είναι 

. .Εμείς το χρεώσαμε για όλη την χρονιά.  Εάν σταμάτησε αυτή η 

συμφωνία να . .δεν μπορώ να του χρεώσω όλη την χρονιά.   

 Και πάλι όμως για να είμαι ειλικρινής δεν το θυμάμαι απέξω 

πάρα πολύ καλά. Θα σας ενημερώσω αύριο.  Θα το δω ξανά και θα σας 

πάρω γιατί  ήταν πάρα πολλές οι  σελίδες.  Σίγουρα είναι ελεγμένο,  το 

έχω ξανά ελέγξει  αυτό από πέρυσι,  γιατί  αυτή η εισήγηση είναι από 

πέρυσι,  γιατί  την επέβαλα σε πολλούς ελέγχους.  Είχε και άλλες 

προτάσεις για διαγραφή.   

 Αυτό είναι που σας το λέω. Δηλαδή για παράδειγμα, όταν έχεις  

μια μίσθωση ή μια τέτοια συμφωνία,  χρεώνεις ενοίκια για κάθε μήνα 

για όλη την χρονιά.  Όταν όμως καταγγελθεί τον Ιανουάριο δεν μπορείς 

εσύ να χρεώνεις και τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο και τον Απρίλιο 

και τον Μάιο και τον Ιούνιο.  Αυτό έχει  συμβεί εάν θυμάμαι καλά γιατί  

είναι και ενενήντα περιπτώσεις.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ήταν μίσθωμα.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

5 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 16 Η Σ  ΜΑΡΤΙΟΥ 2016  

Ήταν μια συμφωνία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να το δείτε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Και φυσικά θα το δω και θα σας πάρω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και την άλλη περίπτωση, η αρίθμηση 33;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Μου είπατε νομίζω και άλλη μια με κάποιους κληρονόμους.  Αυτά 

είναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτά που μας είπατε είναι για ποια περίπτωση;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Την 33.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εδώ δεν έχει  για ποσά 2.000 που λέτε.  Αυτά που μα ς είπατε είναι . .  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Σας εξήγησα το 8,  το 33,  την επιχείρηση που είναι εκτός 

αντικειμενικού προσδιορισμού και μου είπατε και κάποιους,  εάν 

θυμάμαι καλά και κάποιους κληρονόμους.  Εκτός εάν κάνω λάθος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στην περίπτωση 33,  συγνώμη παιδιά,  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγη ησυχία παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Εκεί που λέμε Σέρρες …εδώ έχουμε διέλευση οπτικών ινών. Πέρασαν 

αυτές και κάναμε σύμβαση και λειτούργησε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αυτές ήταν δικές μας…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα πρέπει να το δείτε σας παρακαλώ, γιατί  έτσι όπως το…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Συμφωνία με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και του Δημοτικού 

Συμβουλίου για μίσθωση. Αυτή η εταιρεία ήρθε να μισθώσει της 

δημοτικές ίνες που ο κ.  Αντώνης,  θυμάται πολύ καλά, από το έργο που 

έκανε τότε τον καιρό εκείνο πέρασε ο Δήμος.  Καταλάβατε κύριε 

Αντώνη; Είναι σωλήνες . . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Το θυμήθηκε πολύ καλά ο κ.  Αντώνης.  Επί δημαρχίας του κυρίου . .είχε 

περάσει κάποιους σωλήνες και ο κ.  . .το ήξερε αυτό από ότι  κατάλα βα 

και εκεί  μέσα αυτή η εταιρεία ήταν να μισθώσει,  να έχει  την 

δυνατότητα μέσα από αυτόν τον σωλήνα να περνάει οπτικές ίνες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και επειδή καταγγέλθηκε…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Και έγινε καταγγελία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Από ποιον έγινε η καταγγελία σας ρώτησα.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αυτό τώρα δεν το θυμάμαι απέξω. Θα το δω αύριο και θα σας πω.  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ότι έπρεπε να μας πληρώσει.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Η παρατήρηση είναι σημαντική,  θα το δω αύριο και θα σας 

ενημερώσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να κάνω και εγώ μια διευκρίνιση. Το δεύτερο όνομα από τ ην πρώτη 

λίστα δεν ανήκει στην οικογένειά μου, είναι από την Θεσσαλονίκη, 

ειδάλλως θα είχα βγει  έξω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι το θέμα;  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  Αριθμός Απόφασης: 172/2016)  

…………………… .  

 

Ομοίως και των κ.  Κ. Μουρατίδη Κοσμά, Παπαβασιλείου Μαρίας  

κλπ. λόγω λανθασμένης εγγραφής ως προς το πρόσωπό τους.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  Αριθμός Απόφασης: 173/2016)  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό θέμα.  

 

Θέμα 30 ο  :  
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Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ.  Δημάρχου  

 κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  Αριθμός Απόφασης: 174/2016)  

…………………… .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό πρώτο.  

 

Θέμα 31 ο  :  

Έγκριση καταβολής εξόδων κ ίνησης εκτός έδρας του κ.  Δημάρχου  

 και του αντιδημάρχου κ.  Γρηγοριάδη Παναγιώτη για το μήνα  

Φεβρουάριο και του εντεταλμένου Δημ. Συμβούλου κ.  Καρπουχτσή  

Κων/νου για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

  Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ.  

Δημάρχου  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  Αριθμός Απόφασης: 175/2016)  

 

  Ομοίως και του αντιδημάρχου κ.  Γρηγοριάδη Παναγιώτη  

για το μήνα Φεβρουάριο  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  Αριθμός Απόφασης: 176/2016)  

 

  Ομοίως και του εντεταλμένου Δημ. Συμβούλου κ.  Καρπουχτσή 

Κων/νου  

για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  Αριθμός Απόφασης: 177/2016)  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό δεύτερο.  

 

Θέμα 32 ο  :  

Επέκταση –συμπλήρωση δικτύου ΦΟΠ. Στην Τ.Κ.   

Βαμβακιάς του Δήμου Σερρών.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να μας εξηγήσει,  κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γκότση να εξηγήσετε.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εάν διαβάσατε τις  εισηγήσεις εί ναι στην Δ.Ε. Λευκώνα το δεύτερο, 

είναι η Δ.Κ. Σκουτάρεως,  είναι αιτήσεις που γίνονται.  Πώς εξετάζουμε 

τις  αιτήσεις;  Τα λεφτά είναι περιορισμένα. Εξετάζουμε από τις  

παλαιότερες.  Δηλαδή αυτά εδώ που βάλαμε είναι από τα πιο παλαιά 

χρόνια που έχουν κάνει  αιτήσεις οι  άνθρωποι που θέλουν μια κολώνα ή 

μια μετακίνηση και τα λοιπά. Είναι μέσα στους οικισμούς.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αναφέρονται νομίζω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αναφέρεται ο οικισμός.  Εγώ είπα μήπως γνωρίζεις  …  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το σημείο,  ακριβώς δηλαδή που είναι;  Εγώ σας λέω ότι  είναι μέσα 

στον οικισμό. Σε ποιο σημείο,  όσα είναι αυτά,  επειδή έχουμε το 

αυτοκίνητο να πάω να δω …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αυτό που σας είπα.  Όμως είναι οι  αιτήσεις,  άμα πας στην κυρία. . .όπως 

είναι από αιτήσεις,  από τις  κάτω αιτήσεις. . . .τρία,  τέσσερα χρόνια,  

πέντε.   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εμείς κρατάμε αυτό που είπατε,  κύριε εισηγητά, ότι  είναι εντός 

οικισμού.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αυτά που είναι εκτός επειδή έχουμε πάρει…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Απόφαση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Έχουμε πάρει απόφαση, αυτά είναι εντός.  Αυτά είναι εντός.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και τηρείται με θρησκευτική ευλάβεια.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τώρα εάν δείτε εσείς  κάτι  παράξενο….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγη ησυχία σας παρακαλώ. Δεν τελειώσαμε.  Ένα λεπτό ακόμη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  Αριθμός Απόφασης: 178/2016)  

……………………… . .  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

5 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 16 Η Σ  ΜΑΡΤΙΟΥ 2016  

 

  Έγκριση τοποθέτησης δυο (2) φωτιστικών σωμάτων  

στην οδό Πολυτεχνείου 4 του Δήμου Σερρών.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  Αριθμός Απόφασης: 179/2016)  

……………………… . .  

 

Έγκριση μετατόπισης του δικτύου ΦΟΠ στην Δ.Κ. Σκουτάρεως  

 του Δήμου Σερρών.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  Αριθμός Απόφασης: 180/2016)  

……………………… . .  

 

Έγκριση επεκτάσεως του δικτύου ΦΟΠ στην Τ. Κ. Ορεινής  

 του Δήμου Σερρών.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  Αριθμός Απόφασης: 181/2016)  

……………………… . .  

 

Έγκριση επεκτάσεως του δικτύου ΦΟΠ στην Δ. Κ. Λευκώνα.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  Αριθμός Απόφασης: 182/2016)  

……………………… . .  

 

Έγκριση επεκτάσεως του δικτύου ΦΟΠ στην Δ. Κ. Λ ευκώνα.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  Αριθμός Απόφασης: 183/2016)  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

5 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 16 Η Σ  ΜΑΡΤΙΟΥ 2016  

……………………… . .  

 

Ομοίως στην οδό Φηκρίνης του Δήμου Σερρών.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  Αριθμός Απόφασης: 184/2016)  

……………………… . .  

 

Ομοίως στην οδό Γ. Ρίτσου 19 του Δήμου Σερρών.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  Αριθμός Απόφασης: 185/2016)  

……………………… . .  

 

Ομοίως στην Τ.Κ. Βαμβακούσσας  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(  Αριθμός Απόφασης: 186/2016)  

……………………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό τρίτο.  

 

Θέμα 33 ο  :  

Έγκριση έκδοση άδειας λειτουργία υπηρεσιών διαδικτύου:  

Α) στον κ.  Κωστόπουλο Αλέξανδρο του Λαζάρο υ και  

Β) στον Κ. Γιαμουρίδη Τηλέμαχο του Σταύρου στην πόλη των 

Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

5 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 16 Η Σ  ΜΑΡΤΙΟΥ 2016  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε κάτι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κάτι θέλω να αναφέρω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;  Κατά πλειοψηφία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Παρών. Σε όλα αυτά, παρών.  

 

Έγκριση έκδοση άδειας λειτουργία υπηρεσιών διαδικτύου:  

Α) στον κ.  Κωστόπουλο Αλέξανδρο του Λαζάρου και  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(  Αριθμός Απόφασης: 187/2016)  

……………………… . .  

 

Β) στον Κ. Γιαμουρίδη Τηλέμαχο του Σταύρου στην πόλη των 

Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(  Αριθμός Απόφασης: 188/2016)  

……………………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλει κάτι  η κυρία Καλώτα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Λίγο ησυχία να ακούμε παιδιά.   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

5 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 16 Η Σ  ΜΑΡΤΙΟΥ 2016  

Επειδή στα μέσα κυκλοφορούν φωτογραφίες με κόψιμο κάποιων 

δέντρων στην  πλατεία …μου εξήγησε ο κ.  Δούκας,  . .απλά σας λέω ότι  

περιφέρονται αυτές οι  φωτογραφίες …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.  Κυκλοφορούν κάποιες φωτογραφίες 

και παραπονιούνται πολίτες,  σημερινές φωτογραφίες.  Τώρα  εγώ δεν 

ξέρω . .Εσείς έχετε ως Δήμος ή η δημοτική αρχή κάποιο,  εντάξει  

ξέραμε το κτήριο ο χώρος του που ανήκει και τα λοιπά, αλλά νομίζω 

ότι  θα πρέπει ο Δήμος να έχει  συμμετοχή, όσον αφορά για την 

διατήρηση του πρασίνου, του χώρου, την διαμόρφωση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το μεσημέρι που πέρασα…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Μου είπε ο κ.  Δούκας δεν είναι τα μεγάλα, κάτι  άλλο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

. .από τους πολίτες ότι  κόβονται δέντρα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κυρία Καλώτα για να κοπεί ένα δέντρο που είναι σε ιδιωτικό χώρο  

πρέπει να βγάλει άδεια …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λήξη της συνεδρίασης.  Καλό βράδυ.  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

5 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 16 Η Σ  ΜΑΡΤΙΟΥ 2016  

 

 

ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

…………………………  

 

      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 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ      ……………..  

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ      ……………..  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

5 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 16 Η Σ  ΜΑΡΤΙΟΥ 2016  

 

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ               

 ……………..  

 

  

 

ΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ        ……………..  

 

 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ                                      ……………..  

 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ……………..  

 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ    ……………..  

 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ       ……………..  

 

ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ       ……………..  

 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ……………..  

 

ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ       ……………..  

 

ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ……………..  

 

ΧΑΡΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ        ……………..  

 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      ……………..  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

5 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 16 Η Σ  ΜΑΡΤΙΟΥ 2016  

 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ    ……………..  

 

ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ       ……………..  

 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ       ……………..  

 

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ        ……………..  

 

ΙΛΑΝΙΔΟΥ -  ΒΙΛΛΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ     ……………..  

 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      ……………..  

 

ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ       ……………..  

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ      ……………..  

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ       ……………..  

 

ΚΑΛΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ       ……………..  

 

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ      ……………..  

 

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ      ……………..  

 

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ……………..  

 



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

5 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 16 Η Σ  ΜΑΡΤΙΟΥ 2016  

ΚΑΡΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ……………..  

………………………… .  

……………… . .  


