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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  

   

  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

  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  

    

  ΚΑΛΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  

  ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ  

    

  ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ  

  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

  ΚΑΡΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
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ΑΠΟΝΤΕΣ:  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  ΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΑΛΑΞΑΝΔΡΟΣ  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗ  ΣΟΥΖΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ  

 

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δ ημοτικών Κοινοτήτων, 

κλήθηκαν σύμφωνα με τ ις  διατάξεις της παρ.  8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 

και παρόντες δεν ήταν κανείς.     

………………………… .  

……………… . .  

 

 

 



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13 Η Σ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016  

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

 

1.  Ονοματοδοσία οδού και πλατείας μετά από γνωμοδότηση της 

Επιτροπής Ονοματοδοσίας Οδών και Πλατειών του άρθρου 8 του 

Ν3463/2006 σύμφωνα με το πρακτικό 1/2015  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

2.  Έναρξη διαδικασίας κατάρτισης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής 

Ανάπτυξης στο Δήμο Σερρών στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κεντρικής 

Μακεδονίας 2014 -2020. Έγκριση παροχής υπηρεσιών 

επιστημονικής υποστήριξης και τεχνικής υποστήριξης.   

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  Καρπουχτσής Κ.  

 

3.  Έγκριση διοργάνωσης επιστημονικής διημερίδας με θέμα: Η 

Λόγια Περιφέρεια.  Γραφή, διάδοση και διαφύλαξη της Γνώσ ης 

στην Μακεδονία και στις  Σέρρες κατά την Βυζαντινή περίοδο.  

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κ.  Μπιτζίδου Σ.   

 

4.  Έγκριση σύναψης σύμβασης παροχής κτηνιατρικών υπηρεσιών 

για τις  ανάγκες του Κυνοκομείου.   

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  Γρηγοριάδης Χ  

 

5.  Έγκριση διαγραφής επαγγελματία πωλητή λαικών αγορών.  

Εισηγητής:  Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

6.  Έγκριση αμοιβαίας αλλαγής θέσης στη λαϊκή αγορά των Σερρών.  

Εισηγητής:  Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  
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7.  Χορήγηση θέσεων στάσιμου εμπορίου σε παραγωγούς μ ε άδεια 

υπαίθριου εμπορίου τύπου Α΄.  

Εισηγητής:  Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

8.  Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού έτους 2015 

κληροδοτήματος Ι .  Αποστολίδη.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.    

 

9.  Έγκριση παραχώρησης σχολικών χώρων για την ίδρυση ΚΔ ΑΠ 

στον Δήμο Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΠΕ κ.  Μερετούδης Δ.  

 

10.  Έγκριση διενέργειας προμήθειας:  

Α) Φαρμάκων και ειδών για το Κυνοκομείο του Δήμου μας έτους 

2016 

Β) τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για τις  

ανάγκες του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. του Δήμου Σερρών, γάλακτος για το 

εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Σερρών και ειδών για την 

κοινωνική κουζίνα του Δήμου Σερρών έτους 2016 -2017. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.    

Γ) Εξοπλισμός λειτουργίας σιντριβανιών  

Δ) υλικών σήμανσης και οδικής ασφάλειας ΔΕ Σερρών έτους 

2016. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  
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11.  Έγκριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής για την 

προμήθεια εξοπλισμού των Ειδικών Σχολείων και τμημάτων 

ένταξης του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.    

 

12.  Έγκριση  και διάθεση πίστωσης τρόπος εκτέλεσης και 

ανάθεση προμήθειας διαφόρων εφαρμογών και σύμβασης 

παροχής βελτιωμένων εκδόσεων των παλαιών εφαρμογών 

(realeases)  του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.    

 

13.  Έγκριση διενέργειας παροχής υπηρεσιώ ν για την επισκευή 

εργαλείων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

14.  Έγκριση μελετών παροχής υπηρεσιών:  

Α) Αποκομιδή απορριμμάτων ΔΕ Σερρών του Δήμου Σερρών για 

τα έτη 2017 -2019 και  

Β) αποκομιδή απορριμμάτων ΔΕ Κ . Μητρούση και Λευκώνα του 

Δήμου Σερρών για τα έτη 2017 -2019 

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

 

15.  Έγκριση μελετών παροχής υπηρεσιών με τίτλο: 

Ευπρεπισμός –συντήρηση –καθαριότητα των δημοτικών 

κοιμητηρίων:  

Α) της ΔΕ Κ. Μητρουσίου  

Β) της ΔΕ Λευκώνα  
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Γ) της ΔΕ Σκουτάρεως  

Δ) της ΤΚ Ελαιώνα –Οινούσας –Επταμύλων και  

Ε) των ΤΚ Ορεινής –Βροντούς του Καλλικρατικού Δήμου 

Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.    

 

16.  Έγκριση αναπαραγωγής υλικού προβολής του Δήμου 

Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

17.  Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2016 από την Οικονομική Υπηρεσία του 

Δήμου.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.    

 

18.  Αποχαρακτηρισμός τμημάτων του επαρχιακού οδικού 

δικτύου εντός του εγκεκρ ιμένου ΓΠΣ της πόλης των Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.   

 

19.  Έγκριση πρακτικού για την συντήρηση και επισκευή των 

μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων του Δήμου Σερρών.  

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

Δημ. Σύμβουλος Κ. Χαρίτος Χ.  

 

20.  Τροποποίηση της υπ΄ αριθμόν 78572015 ΑΔΣ Καθορισμός 

τιμής ζώνης κτισμάτων εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού για 

τον υπολογισμό του ΤΑΠ.  
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Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.    

 

21.  Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας δημοτικού ακινήτου 

τμήματος του με αρ.  ΚΑΕΚ 44121 ΕΚ 012212 ως χώρου 

αναψυκτηρίου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.    

 

22.  Αποδοχή των όρων εκμίσθωσης τμήματος του υπ΄ αριθμόν 

62 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Βύσσιανης της ΔΚ Λευκώνα 

για την εγκατάσταση δανειοθαλάμου αδραν ών υλικών στην Κ7Ξ 

ΤΕΡΝΑ ΑΕ –ΑΕΓΕΚ –  Κατασκευαστική ΑΕ που καθορίστηκαν 

με την υπ΄ αριθμόν 142/2016 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.    

 

23.  Καθορισμός τιμών μονάδος για προσκυρώσεις και 

αποζημιώσεις των ιδιωτών προς τον Δήμο και αντιστρόφως στην 

πόλη των Σερρών για το έτος 2016.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.   

 

24.  Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας:  

Α) στους κ.  κ.  Ματσαρόκη Νικόλαο και Ματσαρόκη Χρυσούλα 

στην περιοχή Ιμαρέτ –Άνω Καμενίκια.  

Β) στην  κ. Μήλτσιου Πηνελόπη στην περιοχή Άγιοι  Ανάργυροι 

και  

Γ) στον κ.  Γιαγτζόγλου Αναστάσιο στην περιοχή Σιγής –Κηφισιά.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.   
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25.  Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016, τροποποίηση 

τεχνικού προγράμματος και ψήφιση της απα ιτούμενης πίστωσης 

του έργου: Διαμόρφωση του χώρου της εισόδου του δημοτικού 

λαχανόκηπου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.   

 

26.  Έγκριση εκπόνησης της μελέτης:  Επικαιροποίηση της 

αρχιτεκτονικής μελέτης του Κεντρικού Πάρκου της πόλης των 

Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.   

 

27.  Έγκριση μελετών των έργων:  

Α) συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δήμου Σερρών έτους 2016.  

Β) συντήρηση και βελτίωση οριζόντιας και κάθετης σήμανσης 

οδικού δικτύου έτους 2016.  

Γ) Εργασίες συντήρησης φωτεινής σηματοδότησης έτο υς 2016.  

Δ) κατεδάφιση ρυμοτομούμενων κτισμάτων στις  οδούς Προύσσης 

και Πτολεμαίων.  

Ε) συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Σερρώνέτους 2016.  

Στ.)  Ασφαλτοστρώσεις ΔΕ Σκουτάρεως έτους 2016.  

Ζ) Παρεμβάσεις στα δημοτικά κτήρια της ΔΕ Καπετάν Μητρούση 

έτους 2016.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.   
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28.  Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: 

Εργασίες  στατικής επάρκειας κερκίδας νοτίου πετάλου 

Δημοτικού Γηπέδου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.   

 

29.  Έγκριση διαγραφής οφειλετών από βεβαιωτικ ούς 

καταλόγους.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.    

 

30.  Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του αντιδημάρχου κ.  

Στεργίου Γαλάνη κατά το μήνα Απρίλιο.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.    

 

31.  Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του 

αντιδημάρχου κ.  Γρηγοριάδη Παναγιώτη για τον μήνα Δεκέμβριο 

2015 και του Δημάρχου για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο του 

2016. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.    

 

32.  Επέκταση –συμπλήρωση δικτύου ΦΟΠ.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.   

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  

 

1.  Έγκριση ίδρυσης τεσσάρων (4) τμημάτων ένταξης και χορήγησης 

βεβαίωσης δέσμευσης δαπάνης ποσού 2.000 ευρώ σε τρία 

Δημοτικά Σχολεία και ένα Νηπιαγωγείο του Δήμου Σερρών. 
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Ομοίως ενός τμήματος ένταλμα στο 1 ο  Γυμνάσιο του Δήμου 

Σερρών και χορήγηση βεβαίωσης δέσμευσης δαπάνης ποσού 

1.000 ευρώ.  

 

2.  Έγκριση πραγματοποίησης τελετής ανακήρυξης του προέδρου της 

Σερβικής Δημοκρατίας κ.  Tomislav Nicolic   ως επίτιμου δημότη 

του Δήμου Σερρών. Παράδοση σ’ αυτόν του χρυσού κλειδιού της 

πόλης και ψήφιση σχετικής πίστωσης.  6449 19 -4-2016 

 

3.  Ορισμός εκπροσώπου και του αναπληρωτή του στο Συμβούλιο 

Κοινωνικού Ελέγχου Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας της 

ΕΡΤ 3.  

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Δ.Σ  

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  

 

************   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  καλησπέρα σας.  Θα ξεκινή σουμε με μια απάντηση 

στην ερώτηση του κυρίου Μηλίδη.  

 

Επερώτηση της δημοτικής παράταξης Εποχή Δημιουργίας  

Θεόδωρος Μηλίδης σχετικά με τη τιμολογιακή πολιτική της  

Δ.Ε.Υ.Α.Σ. στις  Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες.  

(Πρακτικό 1 -7-2016)  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προς τον Πρόεδρο  της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. απευθυνόμενη η ερώτηση.  

Σε προηγηθείσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ. κατά πλειοψηφία.  Λαμβάνοντας υπόψη όσα ελέχθησαν 

διαπιστώνεται ότι  υπάρχει  μεγάλη απόκλιση από την πραγματικότητα, 

όπως έχει  αποτυπωθεί στους  λογαριασμούς.  Υπάρχει τεράστια 

διαφορά, π.χ.  η αύξηση του πάγιου είναι το τετραπλάσιο.    

Τίθενται τα εξής ερωτήματα.  Πρώτον,  κατά πόσο..  πολιτική 

είναι  ηθική ή όχι  και για έναν πλέον λόγο,  τον οποίο εσείς  στο 

εισηγητικό σας δηλώνεται ότι  δηλαδή ο κόσμος  χειμάζεται οικονομικά.  

Δεύτερον,   δεδομένου ότι  η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. είναι μονοπωλιακή 

εταιρεία και ανταποδοτική σε ποιες εταιρείες  προέβη η διοίκηση της  

Δ.Ε.Υ.Α.Σ. για να μειώσει το λειτουργικό κόστος που έγινε από τις  

αυξήσεις;  

 Τρίτον,  πώς θα τιμολογηθεί το  καταναλωθέν  νερό  εφόσον όλοι 

οι  λογαριασμοί στις  δημοτικές κοινότητες και Τοπικές Κοινότητες 

είναι έναντι  και η μέτρηση γίνεται μια φορά στο έτος;   

 Η παράταξη του κ….  
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Ο λόγος σε σας κ.  Πρόεδρε της Δ.Ε.Υ.Α.Σ..   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  

Κύριε Πρόεδρε,  πρ ιν απαντήσω στην επερώτηση θέλω να κάνω μια 

ανακοίνωση. Είχαμε ένα περιστατικό σήμερα στην παλαιά κοινότητα 

Μητρουσίου.  Πήραμε και καθορίσαμε τα φίλτρα, έστω και αυτό που 

δεν πίνουνε το νερό  να βελτιώσουμε την κατάσταση λειτουργίας του 

διυλιστηρίου και προέκυψε μια κακοσμία σε όλο το δίκτυο. Ήδη το 

αντιμετωπίζουμε.  Συνεργεία της υπηρεσίας μας είναι αυτή τη στιγμή 

στους δύο οικισμούς στον . .  του δικτύου.  Αυτό ήθελα να  

ανακοινώσω.  

 Τώρα για την απάντηση. Τα ερωτήματα, κύριε Πρόεδρε,  

απευθύνομαι σε σας,  όχι  στον κ.  Μηλίδη. Τα ερωτήματα είναι χρήσιμα 

διότι  μας δίνεται η δυνατότητα να επαναλάβω για μια ακόμη φορά τους 

λόγους για τους οποίους η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. προχώρησε σε αύξηση του 

τιμολογίου της στα χωριά του νέου Καλλικρατικού Δήμου Σερρών.  

 Όμως θέλω να επισημάνω εξαρχής ότι  είναι αναληθές να λέτε ότι  

υπάρχει  μεγάλη απόκλιση ανάμεσα στην πραγματικότητα, όπως έχει  

αποτυπωθεί στους λογαριασμούς και όσα ελέχθησαν στο Δημοτικό 

Συμβούλιο όταν πέρασε η  τιμολογιακή πολιτική της επιχείρησης.  

 Αυτό δεν ισχύει ,  επομένως θέμα ηθικής τάξεως δεν υφίσταται.  

Από την άλλη η αύξηση που επέβαλε η Δ.Ε.Υ.Α.Σ.,  η οποία να 

υπενθυμίσω ότι  λειτουργεί  ανταποδοτικά, ήταν η έσχατη λύση για να 

κρατηθεί σε λειτουργία καθώς προέκυψαν νέες ανελαστικές δαπάνες,  

όπως φόροι και η μεταφορά της κυρίως του βιολογικού και άλλες.   

  Η διοίκηση της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ζυμώνεται  καθημερινά με την 

κοινωνία και βιώνει καλύτερα από όλους τα προβλήματά της.  Όμως 

οφείλει ,  πάση θυσία,  να φέρει εις  πέρας την αποστολή της.  Πόσιμο 



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13 Η Σ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016  

νερό στις  βρύσες των δημοτών, διασφάλισ η της ποιότητας ζωής και 

προστασία του περιβάλλοντος.  

 Και πέρα τούτου κ.  Μηλίδη να υπογραμμίσω ότι  η νέα 

τιμολογιακή πολιτική  προσθέτει  ηθική καθώς είναι δικαιότερη από 

την προηγούμενη, διότι  φέρνει  το τιμολόγιο των χωριών λίγο πιο κοντά 

σε αυτό της πόλης.  Το οποίο υπενθυμίζω ότι  μέχρι πρότινος ήταν πέντε 

φορές υψηλότερο.  

 Συνοψίζω λοιπόν λέγοντας ότι   η νέα τιμολογιακή πολιτική της  

Δ.Ε.Υ.Α.Σ. διασφαλίζει  τη βιωσιμότητα της.  Ανήθικο θα ήταν εάν θα 

αφήναμε την επιχείρηση να καταρρεύσει.  Κινείται προς το δ ικαιότερο 

και γι '  αυτό  και παράγει ηθική.  

 Για . .ερωτήματα.  

 Η Δ.Ε.Υ.Α. εκ του  νόμου είναι ανταποδοτικές επιχειρήσεις  και 

όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 25,   «τα . .  των 

υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης έξοδα πρέπει  υποχρεωτικά να 

καλύπτουν τ ις  αναγκαίες δαπάνες του προσωπικού,  της λειτουργίας και 

συντήρησης των δικτύων, τ ις  αποσβέσεις παγίων εγκαταστάσεων και 

τοκοχρεολυσίων των συναφθέντων ταμείων».   

  Ουσιαστικά δηλαδή η Δ.Ε.Υ.Α. και συνακόλουθα και η 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ.,  οφείλει  να καλύπτει  τι ς  λειτουργικές της δαπάνες από τα 

αντίστοιχα έσοδα ύδρευσης και αποχέτευσης.  

 Στο πλαίσιο αυτό η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. Σερρών από το έτος 2008, έτος 

που άρχισε η κρίση, εφαρμόζει  πολιτική συμπίεσης του κόστους 

λειτουργίας της,  με αποτέλεσμα το σύνολο των λειτουργικών  της 

εξόδων να είναι μειωμένο στο έτος 2014 σε 7.362.550 ευρώ με 47.000 

καταναλωτές,  κατά 10%  σε σχέση με το έτος 2008 που ήταν 8.194.844 

ευρώ.  
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 Το στοιχείο αυτό γίνεται ακόμα πιο ισχυρό  εάν αναλογιστούμε 

ότι . .  η 2011 η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. Σερρών δεν είχε παραλά βει . .  Τοπικές  

Κοινότητες των πρώην Δήμων Λευκώνα, Καπετάν Μητρούση, 

Σκουτάρεως και των Κοινοτήτων Ορεινής και Άνω Βροντούς.   

 Βασικό στοιχείο που πρέπει να αναφερθεί επίσης είναι το 

γεγονός ότι  το 92% των λειτουργικών μας εξόδων, της επιχείρησης,  

αποτελούν ανελαστικές δαπάνες.  Είναι μισθοδοσία,  οι  εισφορές,  οι  

φόροι,  η Δ.Ε.Η.,  οι  αποσβέσεις.  Γεγονός που δείχνει  ότι  η συμπίεση 

των δαπανών αφορά ένα πολύ μικρό τμήμα των δαπανών στο οποίο η 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ. εφαρμόζει  όλες τις  παραδεκτές μεθόδους για συμπίεση …  

  Συγχρόνως η Δ.Ε.Υ.Α.Σ.  Σερρών για το σύνολο των εργολαβιών 

είτε έργων, είτε συντηρήσεων, είτε προμηθειών προβαίνει  σε 

ανοικτούς μειοδοτικούς διαγωνισμούς με αποτέλεσμα να μεγιστοποιεί  

τα οφέλη από τις  αυξημένες εκπτώσεις που λαμβάνει.   

  Τέλος,  κάθε δαπάνη  της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. περνάει από το Δ.Σ. της 

επιχείρησης,  ελέγχεται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, το 

Ελεγκτικό Συνέδριο,  αλλά και τους ορκωτούς ελεγκτές με αποτέλεσμα 

να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια και συνεχής συμπίεση του κόστους,  

όπου αυτό είναι εφικτό.   

  Ως  προς τον τρόπο τιμολόγησης στις  νέες δημοτικές και Τοπικές 

Κοινότητες,  αυτή γίνεται σε ετήσια βάση με έκπτωση ενδιάμεσα έναντι  

των λογαριασμών.  

 Ως γνωστόν η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. Σερρών εκδίδει  λογαριασμούς σε 

δίμηνη βάση, για μεν τον πρώην Καποδιστριακό Δήμο η εκ καθάριση 

γίνεται ανά τετράμηνο, δηλαδή ο ένας είναι έναντι  και ο δεύτερος 

είναι εκκαθαριστικός με ενδιάμεσο. Για τις  δε  Καλλικρατικές  

Δημοτικές και  Τοπικές  Κοινότητες  η  εκκαθάριση  γίνεται   μία   
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φορά το χρόνο. Αυτό το κάναμε για να συμπιέσουμε το λ ειτουργικό 

μας κόστος.  Και πέντε λογαριασμοί είναι έναντι .  Στον έκτο 

λογαριασμό λαμβάνεται υπόψη η κατανάλωση  του προηγούμενου 

έτους και διαιρείται δύο έξι  περιόδους.  Π.χ. ,  εάν ένας δημότης πήγε 

180 κυβικά κατανάλωση την προηγούμενη χρονιά,  αυτό διαιρείτα ι δια 

έξι  και έχουμε 30 κυβικά ανά δίμηνο που εκδίδουμε λογαριασμό.  

 Στην συνέχεια στην εκκαθάριση λαμβάνεται υπόψη η πραγματική 

ένδειξη και εφόσον αυτή είναι κάτω της ένδειξης του προηγούμενου 

έτους,  ο καθοριστικός λογαριασμός θα είναι μικρότερος ή θα έχ ει  και 

επιστροφή…πιστωτικού.  

  Τέλος,  η κλίμακα για τις  εν λόγω Καλλικρατικές  Δημοτικές και 

Τοπικές Κοινότητες πολλαπλασιάζεται επί  3 σε σχέση με αυτή της 

πόλης μας,  λόγω του γεγονότος ότι  στην πόλη διενεργούνται τρεις  

μετρήσεις στο έτος,  ενώ στις  Καλλικρ ατικές  Δημοτικές και Τοπικές 

Κοινότητες μια.   

 Π.χ.  για να γίνει  κατανοητό,  η πρώτη κλίμακα στην πόλη είναι 

από 0 έως 30 κυβικά. Στις  Τοπικές Κοινότητες είναι από 0 έως 90 

κυβικά. Ακριβώς λαμβάνουμε υπόψη ότι . . . .  μία φορά τον χρόνο. Και 

αντίστοιχα από 30 ως 60 γίνεται  από 91 έως 180 κυβικά. Με δεδομένο 

ότι  η νέα τιμολογιακή πολιτική εγκρίθηκε στο τέλος του 2015 η 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ. Σερρών ολοκλήρωσε τις  μετρήσεις  στις  δημοτικές και 

Τοπικές Κοινότητες τον Νοέμβριο του ΄15,  εξέδωσε εκκαθαριστικούς 

λογαριασμούς  εντός Νοεμβρίου-  Δεκεμβρίου του ΄15 με τις  παλαιές 

τιμές . . .  Δεκεμβρίου -  Ιανουαρίου εκδόθηκε με τις  παλαιές τιμές παρά 

το γεγονός ότι  έχει  ήδη ψηφιστεί  η νέα τιμολογιακή πολιτική και μόνο 

από το λογαριασμό Φεβρουαρίου -  Μαρτίου του ΄16 ξεκίνησε η 

εφαρμογή του  νέου τιμολογίου.   
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 Στο τέλος του έτους θα γίνει  η εκκαθάριση, θα ληφθούν στο 

σύνολό τους οι  έναντι  λογαριασμοί,  η εκκαθάριση θα γίνει  με τον 

τιμολόγιο με εξαίρεση την πρώτη έκπτωση  λογαριασμού Δεκεμβρίου 

΄15-  Ιανουαρίου ΄16 που εκδόθηκε με τις  παλιές  τι μές  

 Τελειώνοντας θέλω να επαναλάβω ότι  εφαρμόζουμε στην πράξη 

την τιμολογιακή πολιτική που ψηφίσαμε και ότι  οι  κάτοικοι των 

χωριών, που δεν έχουν αποχέτευση, θα πληρώσουν από 120 πλέον 208 

€ για καταναλώσεις μέχρι 350 κυβικά ετησίως.  … Καταγραφές που 

εμείς  κάνουμε ετησίως στα χωριά μας για τις  καταναλώσεις;  Η μέση 

κατανάλωση δεν υπάρχει οικισμός στα χωριά,  δεν υπάρχει χωριό… 

κατανάλωση πάνω από 200 κυβικά. Δεν υπάρχει.  Όλα τα χωριά μας η 

μέτρηση της κατανάλωσης είναι μέχρι 200 κυβικά. Ετησίως.  Αυτό το 

νούμερο των 208 αντιστοιχεί  σε μια κατανάλωση 350 που καλύπτει  

ακόμα και τις  υπερβολικές καταναλώσεις στα χωριά μας.   

  Εκεί που έχουμε αποχέτευση είπαμε ότι  . .  θα φτάσει στην τιμή 

της πόλης.   

 Θέλω να επισημάνω εδώ ότι  στον πρώην Καποδιστριακό Δήμο 

για τις  αντίστοιχες καταναλώσεις οι  τιμές ξεκινάνε από 152  ευρώ και 

φθάνουν στα 600 €.  Υπολείπονται  ακόμη πάρα πολύ τα χωριά μας.  Σε 

ό,τι  έχει  σχέση με το τιμολόγιο.  

 Αυτά τα επισημαίνω, κύριε Πρόεδρε,  γιατί  κάποιοι  απελπισμένοι 

γυρολόγοι του λαϊκισμού και της συκοφαντίας έχουν πει  και σε 

κάποιες εκπομπές ότι  τα 350 κυβικά  το τα πληρώνουν 1.100 €.  Από 

πού απορρέει  αυτό το αποτέλεσμα δεν το γνωρίζω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Δεν πρόλαβα να τον σταματήσω.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έκανα ερώτηση, τι  υπαινίχθηκε στο τέλος ο κ.  Χασαπίδης δεν 

κατάλαβα; Έκανα μια ερώτηση συγκεκριμένη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Διαγράψτε το.  Δεν είναι μέσα στην απάντησή σας.  Η απάντησή σας…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Διαγράφεται το τελευταίο κομμάτι του κ.  Χασαπίδη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  δεν λέτε τίποτα.  Δώσατε,  προσέξτε εδώ λειτουργούμε με μια 

διαδικασία.  Δώσατε απάντηση στα ερωτήματα τα συγκεκριμένα του κ.  

Μηλίδη. Τελεία και παύλα. Δεν γίνεται άλλη συζήτη ση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  

Να το διευκρινίσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν χρειάζεται τίποτα.  Σας παρακαλώ πολύ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό που σας έδωσε εγγράφως ισχύει  κ.  Μηλίδη, τίποτα περισσότερο.  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτά τα οποία διάβασε ο κ.  Χασαπίδης προφανώς μπορούμε να τα 

πάρουμε ως αντίγραφο, έτσι;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αύριο τα θέλουμε όπως ακριβώς τα διάβασε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και τώρα. Τώρα. Τώρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν υπάρχουν αντίγραφα να δοθούν σε όλους.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και το ηχητικό παρακαλώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και θα έχω και εγώ, κύριε Φωτιάδη. Ζητήσατε νομίζω, συγνώμη που 

πάω λίγο πιο πίσω, εάν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις,  επερωτήσεις ή 

ανακοινώσεις από κάποιους επικεφαλής παρατάξεων ή δημοτικούς 

συμβούλους παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτό με την σειρά.  Ο γραμματέας θα σημειώνει.  Ποιος θέλει  να 

κάνει…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια ερώτηση εγώ θέλω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ερώτηση ο κ.  Φωτιάδης.  Ο κ.  Γιαννακίδης.  Ο κ.  Αντώνης 

Αναστασιάδης.  Ο κ.  Μηλίδης και  ο κ.  Μοσχολιός.  Ξεκινάμε από εσάς 

κ.  Φωτιάδη .  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε και άλλη φορά πέρυσι τέτοια περίοδο μας απασχόλησε 

ένα θέμα το οποίο εμείς  θεωρήσαμε ότι  πρέπει να αντιμετωπιστεί .  

Αφορά η προετοιμασία της αρδευτικής περιόδου για όλα τα χωριά.  

Επισημαίνουμε και ερωτούμε εάν τα έργα τα οποία υποστηρίζουν τα 

τοπικά δίκτυα έχουν συντηρηθεί;  Ένα παράδειγμα συγκεκριμένο,  ο 

ταμιευτήρας ο χωμάτινος στον Λευκώνα, στο ύψος της περιφερειακής 

και με τον χείμαρρο, τέτοιο χείμαρρο στην περιφερειακή κάτω, είναι 

κενός.  Ο χωμάτινοι ταμιευτήρες δεν πρέπει να μένουν κενοί γιατί  

κάνουν ρωγμές.   

 Η ερώτησή μου είναι,  έχουμε δει ,  έπρεπε ήδη να ήμασταν έτοιμοι 

διότι  ο καιρός θα αλλάξει,  το έχουμε δει;  Εάν το είδαμε τι  προτιθέμεθα 

να κάνουμε άμεσα; Για όλα τα αρδευτικά δίκτυα τα τοπικά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Μηλίδης.   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε η ερώτηση απευθύνεται στον Δήμαρχο και στον κ.  

Δούκα. Σε πρόσφατο δημοσίευμα το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος 

Ανατολικής Μακεδονίας έκανε μια ανακοίνωση σε σχέση με την 

κλάδευση και αποκλάδωση των μεγάλων δέντρων  του Δήμου μας.  Ε κεί 

λοιπόν εκφράζει  την αντίθεσή του γι΄ αυτή την μαζική αποκλάδωση 

που έγινε στον Δήμο μας και μάλιστα επισημαίνει  τους λόγους και το 

τεκμηριώνει με εισηγήσεις,  με βιβλία από το Πανεπιστήμιο όπως ο κ.  

Γάγκας λέει  σε κάποιο σημείο του βιβλίου του ότι  η κλά δευση των 
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δέντρων και η αποκλάδωση των μεγάλων πρέπει να είναι ορθολογική 

και δεν είναι ο κανόνας.  Διαφορετικά αποτελεί  εγκληματική πράξη και 

μάλιστα επί πληρωμή.  

 Μάλιστα το . .αναπληρωτής Μακεδονίας λέει… η ομορφιά,  η 

αισθητική, η ελκυστικότητα της πόλης ,  οι  οικονομικές επιπτώσεις,  

διότι  όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ένα μέσο δέντρο δροσίζει  όσο 

πέντε κλιματιστικά.   

 Αυτά είναι τεκμηριωμένα από επίσημο . .ρωτούμε λοιπόν τον κ.  

Δήμαρχο ως γενικό εποπτεύοντα του Δήμου και τον κύριο… 

τεκμηριωμένη πρόταση από την αρμόδια υπηρεσία για μια τέτοια 

μαζική και κατά την γνώμη μου ακρωτηριαστική αποκλάδωση και εάν 

ναι από ποιον;  

 Δεύτερον.  Η πρόταση αυτή …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ μην μιλάτε μεταξύ σας.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Δεύτερον,  η πρόταση αυτή ήταν γραπτή; Ποιος ειδικός επιστήμονας 

την υπογράφει;  Ζητούμε αντίγραφο. Τρίτον.  Ο κ.  Δήμαρχος,  ο κ.  

Αγγελίδης είχε πλήρη επίγνωση του σοβαρού αυτού θέματος και 

επέβλεπε των εργασιών ως όφειλε;   

 Εν κατακλείδι  δεν όφειλε ο Δήμαρχος να είναι περισσότερ ο 

ευαίσθητος σε θέματα περιβάλλοντος που άπτονται της υγείας των 

δημοτών, της αισθητικής,  της ελκυστικότητας της πόλης,  καθώς και 

της…  
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 Παρακαλώ να έχουμε και εδώ γραπτή απάντηση. Καταθέτω στην 

γραμματεία την ερώτηση.  

Αυτό βέβαια αυτό,  κύριε Πρόεδρε,  το τ ονίζω, ότι  το δημοσίευμα 

που είδε το φως πριν από λίγες ημέρες έγινε κατόπιν παρατηρήσεων 

που έγιναν,  παραπόνων και δημοσιευμάτων στον τύπο και έτσι η 

. .έδωσε αυτή την τεκμηριωμένη απάντηση.  

Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ τον κ.  Δήμαρχο εφόσον θέλετε  να απαντήσετε άμεσα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Μηλίδη . .  που έχουν γίνει  σχετικά με τα κλαδέματα των 

δέντρων, γίνονται μετά από υποδείξεις  των επιστημόνων του τμήματος 

Πρασίνου του Δήμου Σερρών. Υποδείξεις   προς τον Δήμαρχο.  

 Όσον αφορά την επίβλεψη εργασιών που λ έτε,  είναι δυνατόν ο 

Δήμαρχος να επιβλέπει όλες τις  εργασίες καρέ –καρέ; Υπάρχουν 

επιβλέποντες υπάλληλοι,  υπάλληλοι προβλέποντας  στα έργα και τα 

πολιτικά πρόσωπα ασφαλώς ελέγχουν το όλο έργο,  ενημερώνονται και 

ελέγχουν.  

 Άρα τα κλαδέματα  των δέντρων έγιν αν με υπόδειξη  των 

επιστημόνων του τμήματος Πρασίνου.  

 Τώρα, εάν υπάρχουν έγγραφα ή όχι   δεν το ξέρω, μπορούμε να το 

δούμε εάν υπάρχουν έγγραφα αλλά όταν δημιουργήθηκαν κάποιες 

διαμαρτυρίες των πολιτών εγώ κάλεσα αμέσως την υπηρεσία 

Πρασίνου, τους ειδήμονες της υπηρεσίας Πρασίνου και μου είπαν ότι  

αυτά όλα γίνονται με δική τους υπόδειξη.  Δεν ξέρω αν υπάρχουν τα 

έγγραφα, γιατί  όχι  θα ρωτήσω και θα δούμε.  
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 Όσον αφορά το έγγραφο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.  το είδα και εγώ.  Το 

ΓΕΩΤ.Ε.Ε.,  όπως θα είδατε τώρα δεν έχω το έγ γραφο, εκφράζει ,  

καταθέτει  κάποιες απόψεις  όσον αφορά τα κλαδέματα,  για τα 

πλατάνια κυρίως και μάλιστα έχει  φωτογραφίες και από την Καβάλα, 

εάν δεν κάνω λάθος και από την… στις Σέρρες,  στην Καβάλα νομίζω 

τα κλαδέψανε έτσι κατ’ αυτόν τον τρόπο….  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ :  

Έχει κύριε Δήμαρχε και από την πόλη μας.  Εδώ το πάρκο ….  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτό δεν λέω; Έχει από την Καβάλα, έχει  από τις  Σέρρες και λέει  ότι  

καλά θα ήταν τα κλαδέματα να μην γίνονται τόσο βαθιά.  Να είναι πιο,  

πιο κοντά να τα κόβουμε.  Και ότι  αυτά,  αυτό δηλαδή το κλάδεμα το 

βαθύ σίγουρα δημιουργεί  προβλήματα όσον αφορά την . . ,  όσον αφορά 

την αισθητική, χωρίς να λέει  ότι  δημιουργούνται τεράστια 

προβλήματα, διότι  αυτά τα δέντρα, όπως ξέρετε και θα το δείτε στην 

πράξη, μετά από ένα,  δυο χρόνια θα βγάλουν και κλαδιά ,  θα βγάλουν 

και φύλλα, θα γίνουν πιο δυνατά τα δέντρα αυτά και μάλιστα στο 

τέλος η ανακοίνωση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. καταλήγει ότι  κατανοούμε ότι  οι  

Δήμοι το κάνουν αυτό για οικονομικούς λόγους,  επειδή δεν έχουν 

χρήματα και πράγματι,  ο λόγος είναι αυτός.  Δεν είναι  δυνατόν το 

πλατάνι να το κλαδεύουμε  κάθε χρόνο, διότι  δεν είναι ένα μικρό 

δεντράκι ούτε τριανταφυλλιά.  Γίνεται για οικονομικούς λόγους και 

άλλωστε με το ζόρι τα πήραμε τα χρήματα αυτά για να κλαδέψουμε τα 

πλατάνια,  διότι  τίθεται και θέμα ασφάλειας.   

Το τι  διαμαρτυρίες,  το τι  καταγγελίες είχαμε και έχουμε συνεχώς 

από πολίτες και για άλλα πλατάνια τα οποία δεν τα κλαδέψαμε, διότι  

δεν φτάνανε τα χρήματα και μας λένε ότι  ελάτε να τα κλαδέψετε διότι  
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σε μια κακοκαιρία μπορεί να θρηνήσουμε θύματα. Μπορεί να πέσε ι  

κανένα κλαδί δέντρων από ένα πλατάνι,  να σκοτώσει κάποιον πολίτη 

και μετά θα μας κατηγορείτε γιατί  δεν τα κλαδέψαμε πιο βαθιά ή δεν 

τα κόψαμε από την ρίζα.   

Λοιπόν,  αυτή είναι όλη η αλήθεια.  Δεν πρέπει να υπάρχει 

κανένας λόγος ανησυχίας.  Όλα γίνονται με υπόδειξη των επιστημόνων 

. .και νομίζω ότι  πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στους επιστήμονες του 

Δήμου, αλλά να είστε βέβαιοι  ότι  αυτά τα δέντρα θα βγάλουν και 

κλαδιά θα βγάλουν και φύλλα σύντομα. Του χρόνου τέτοιο καιρό θα 

δείτε ότι  θα έχουν μεγαλώσει.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Φουντώσει.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Θα παρακαλούσα η απάντηση να είναι γραπτή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εφόσον την απαιτεί  εγγράφως;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Έδωσα απάντηση. Εάν θέλετε έγγραφα ελά τε στην υπηρεσία να σας τα 

δώσουν ότι  θέλετε.  Απάντηση έδωσα. Εάν θέλετε έγραφα οι υπηρεσίες 

είναι ανοικτές για όλους.  Δεν χρειάζεται ούτε αίτηση να κάνετε.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  
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Δηλαδή, κύριε Δήμαρχε,  τις  υπηρεσίες τις  σέβομαι απόλυτα, …αυτά τα 

σοβαρά που αναφέρουν οι  καθηγητές. .έδρα Δασοκομία της πόλεως.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Μηλίδη τα είδατε.  Η απάντηση είναι αυτή που σας έδωσα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε διάλογο.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ελάτε αύριο στο τμήμα Πρασίνου και πάρτε ότι  έγγραφα θέλετε.  

Μιλήστε και με τους επιστήμονες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γιαννακίδη έχετε τον λόγο εσείς .   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Καλησπέρα. Αξιότιμε Πρόεδρε δυο ερωτήσεις θα ήθελα να θέσω. Η 

πρώτη είναι στον κ.  Ραμπότα, τον Πρόεδρο της ΚΕ.ΔΗ.Σ..  

. .δημοσίευμα..την προηγούμενη εβδομάδα σχετικά με το Ψηφιακό 

Μουσείο Τύπου. Καταρχάς να πούμε ότι  εμείς  Πρόεδρε στηρίζουμε το 

επιχείρημα. Θεωρούμε ότι  πρέπει να υπάρχει ένα τέτοιο μουσείο.  Το 

θεωρούμε αναγκαίο για την πόλη. Ο λόγος που δημοσιοποιήσαμε όμως 

το θέμα είναι ότι  θεωρούμε η διοίκηση, ο Πρόεδρος της ΚΕ.ΔΗ.Σ. δεν 

ελέγχει  το παραγόμενο έργο σύμφωνα με την σύμβαση που έχει  

υπογραφεί για τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά.   

 Εάν μπει κανείς  σήμερα στην ιστοσελίδα του Ψηφιακού 

Μουσείου Τύπου θα διαπιστώσει ότι  έχει  δυο επιλογές.  Στην πρώτη 

επιλογή που υποτίθεται διαβάζει  κάποια πρ ωτοσέλιδα από τον 

καθημερινό…θα διαπιστώσει λοιπόν ότι  υπάρχουν πολλά κενά. Δεν 

υπάρχει συνέχεια.  Απουσιάζουν μέρες,  απουσιάζουν εβδομάδες,  

απουσιάζουν ολόκληροι μήνες.   
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 Πέραν αυτού η συγκεκριμένη ιστοσελίδα δεν είναι καθόλου 

λειτουργική. Θέλει κάποιος να  κάνει κλικ σε συγκεκριμένα 

πρωτοσέλιδα,  να τα μεγεθύνει  και να τα διαβάσει.  Άρα αναρωτιέμαι 

ποιος λόγος της ύπαρξης που έχουν αυτά τα πρωτοσέλιδα;  

 Στην δεύτερη επιλογή που εκεί  είναι,  υπάρχουν κάποια 

αφιερώματα, . .  ήθελα να επισημάνω όπως και οι  αναρτήσ εις για τα 

πρωτοσέλιδα είναι λίγες,  γιατί  να μην ξεχνάμε ότι  . .η σύμβαση με τον 

συγκεκριμένο δημοσιογράφο υπάρχει από το ΄14,  είναι πάρα πολύ 

λίγα.  Είναι περίπου στα 100. Πολλά δε από αυτά τα αφιερώματα βίντεο 

είναι άσχετα με την τοπική επικαιρότητα. Για π αράδειγμα ένα βιντεάκι 

που αφορά την προβολή . .ένα άλλο για την γέννηση του Πρίγκιπα 

Τζωρτζ,  ένα πρωτοσέλιδο από μια αγγλική εφημερίδα.  Επίσης …είναι 

. .αφιερώματα στην σειρά χωρίς καμία ανάγνωση, καμία θεματολογία,  

δεν αντιλαμβάνεται κανείς  περί τίνος πρόκ ειται.   Ας πούμε μου λέει  

εκπομπή από το τάδε κανάλι από εκείνη την ημέρα. Ποιο είναι το θέμα 

του; Τίποτα.  

 Πέρα από αυτό Πρόεδρε,  στην απάντηση που στείλατε στο δικό 

σας δελτίο τύπου αναφέρεται ότι  . .αλλά βρίσκεται ακόμα σε μια πρώτη 

φάση πιλοτικής εφαρμογής.  Έχουν περάσει δυο χρόνια και ακόμα είναι 

σε φάση πιλοτικής εφαρμογής;  

 Ένα δεύτερο που θα ήθελα να τονίσουμε είναι ότι  αναφέρεται 

στο ίδιο δελτίο τύπου ότι  οι  Σερραίοι  δημοσιογράφοι που συμμετέχουν 

είναι σε . .βάσει χωρίς καμία σχέση εργασίας.  Η σύμβ αση που έχει  

υπογραφεί με τον συγκεκριμένο δημοσιογράφο 22 Φεβρουαρίου 2016, 

η τελευταία σύμβαση γιατί  έχουν προηγηθεί πολλές άλλες,  με αριθμό 

πρωτοκόλλου 521 προβλέπει ότι  για το εξάμηνο ο συγκεκριμένος 

δημοσιογράφος θα αμειφθεί με το ποσό των 1.450 ευρώ.  Άρα 
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αντιλαμβάνεστε ότι  υπάρχει  σύμβαση εργασίας.  Το αντικείμενο 

μάλιστα της σύμβασης λέει  ότι  ορίζεται  ως υπεύθυνος για την 

λειτουργία του Ψηφιακού Μουσείου Τύπου της ΚΕ.ΔΗ.Σ. και προσοχή 

παρακαλώ, την δημοσιογραφική τεχνολογικά υποστήριξη της  

επικαιρότητας της επιχείρησης.   

 Δημοσιογραφική τεχνολογικά υποστήριξη της επικαιρότητας της 

επιχείρησης.  Τι σημαίνει  αυτό; Το ένα που μπορούμε να σκεφτούμε 

είναι ότι  είναι υπεύθυνος για την ιστοσελίδα τους ΚΕ.ΔΗ.Σ. Μα εάν 

μπει κανείς  στην ΚΕ.ΔΗ.Σ.,  στην ιστοσελίδα  της ΚΕ.ΔΗ.Σ. και εάν 

έχει  μπει  εδώ και κάποιους μήνες θα διαπιστώσει ότι  δεν υφίσταται,  

δεν υπάρχει.  Βγάζει  την ένδειξη ότι  είναι σε διαδικασία αναβάθμισης 

εδώ και αρκετούς μήνες.   

 Άρα αναρωτιέμαι,  αυτή η σύμβαση, αυτά τα χρήματα για ποιον 

λόγο δίνονται;  Από την στιγμή που το Ψηφιακό Μουσείο Τύπου δεν 

έχει  τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που θα έπρεπε να έχει ,  δεν έχει  τα . .ο 

τρόπος με τον οποίο είναι . . ,και δεύτερον,  δεν υφίσταται η ιστοσελίδα.   

 Ο δημοσιογράφος ισχυρίζεται ότι  είναι εκπρόσωπος…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γιαννακίδη λίγο …  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Τελειώνω. Ερώτηση. Ο δημοσιογράφος ισχυρίζεται ότι  είναι 

εκπρόσωπος τύπου της Κ.Ε.ΔΗ.Σ..  Ισχύει;  Θα ήθελα να μας απαντήσει 

ο Πρόεδρος.  . .Δήμαρχε και σε σας τώρα, έχετε εκπρόσωπο τύπου στον 

Δήμο, έχει  εκπρόσωπο τύπου στην Δ.Ε.Υ.Α.Σ.,  έχετε εκπρόσωπο τύπου 

στην Κ.Ε.ΔΗ.Σ.,  δηλαδή σε όλα τα νομικά πρόσωπα έχετε 

εκπροσώπους τύπου. Δεν σας φτάνει  ένας;  Δεν θα μπορούσε να 
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καλύψει τις  ανάγκες;  Τόσος φόρτος εργασίας;  Σε κάθε νομικό 

πρόσωπο υπάρχει ένας εκπρόσωπος τύπου;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  

Και η δεύτερη;  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Η δεύτερη θα τεθεί  σε άλλο δημοτικό σύμβουλο.  Να περιμένουμε να 

απαντήσει ο κ.  Ραμπότας;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήστε αλλά πολύ σύντομα σας παρακαλώ.  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Θα είμαι σύντομος,  κύριε Πρόεδρε.  Κύριε Γιαννακίδη γραπτώς 

απάντηση επί της όλης αυτής της προσπάθειας,  είναι ευκαιρία όμως 

τώρα, μου δίνεται η ευκαιρία γιατί  το θέμα, θα το πω έτσι,  της 

ηλεκτρονικής ενημέρωσης . .της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.,  είναι σε νηπιακή βάση.  

Δεν υπάρχει κέντρο πληροφόρησης.  …Γνωρίζω ότι  γίνεται μια 

προσπάθεια  ενοποίησης όλων, να το πω έτσι,  των ενδιαφερόντων..  

ώστε να μπουν σε μια ενιαία βάση δεδομένων ιστοσελίδας …γιατί  όλα 

αυτά ήταν περίπου σκόρπια.   

 Στο συγκεκριμένο θέμα για το Ψηφιακό Μουσείο για το οποίο 

γίνεται λόγος,  ξεκίνησε πέρυσι σε μια πιλοτική εφα ρμογή.. .εξάμηνης 

απασχόλησης του συγκεκριμένου δημοσιογράφου, η οποία σταμάτησε 

ένα χρονικό διάστημα και ψηφίστηκε…πάνω σε εξάμηνη βάση.  

 Για ποιο λόγο γίνεται αυτό; Γιατί  στο αρχείο της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.,  στο 

αρχείο το ηχητικό που λέμε δεν υπάρχει κανένα γεγονός ,  καμία 

καταγραφή . .έχουν απασχολήσει την ιστορία της πόλης και του Νομού 

και στοχεύσαμε σε αυτή την προσπάθεια ώστε να υλοποιήσουμε αυτή 

την,  να ψηφιοποιήσουμε,  να πούμε,  τα γεγονότα και ξεκίνησε ο 
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Γολγοθάς του να βρούμε αυτά τα γεγονότα, γιατί  γνωρίζετε πολύ καλά 

ότι  . .καλύψεις γεγονότων της πόλης και έχουν αμειφθεί από την πρώην 

. .και την σημερινή Κ.Ε.ΔΗ.Σ.,  δεν είχαν αφήσει πίσω το υλικό για το 

οποίο έγιναν οι  αμοιβές τους.  Και σήμερα βρισκόμαστε στο στάδιο στο 

να συγκεντρώσουμε αυτό και να επιλεχθεί  το  κατάλληλο προκειμένου 

να το αναρτήσουμε.  

 Άρα είναι πολύ νωρίς,  γιατί  να το πω έτσι,  εξάμηνης διάρκειας η 

απασχόληση του δημοσιογράφου και γίνεται σε ένα . .  λείπουν κάποια 

στοιχεία που έχουν σχέση με ονοματολογίες …τα έχουμε επισημάνει 

αυτά και προσπαθούμε τώρα να βρούμε ένα σοβαρό, να γίνει  ένα 

μεγάλο κομμάτι υλικού, όπου να μπει,  να …αλλά είναι πολύ νωρίς 

όμως.  

 Εξάλλου η αμοιβή αυτή είναι 1.600 ευρώ σε εξάμηνη βάση…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

1.750.  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Και ξέρετε ότι  αυτές οι  αμοιβές είναι με μικτές αποδοχέ ς.  Μικρή 

αμοιβή.  

 Άρα δεν υπάρχει ούτε . .ούτε τίποτα,  απλώς γίνεται μια 

προσπάθεια η οποία δεν είναι και εύκολο να συγκεντρωθεί,  γιατί  

πρέπει να βρεθεί  το υλικό,  να αξιολογηθεί,  να εγκριθεί  το κατάλληλο 

και μετά να αναρτηθεί σε αυτό το πρόχειρο σάιτ.  Είνα ι πρόχειρο το 

σάιτ.   

Αυτό που έχουμε δώσει μεγάλη βάση είναι και πιστεύω ότι  στο 

επόμενο διάστημα των δυο μηνών θα λειτουργήσει η ιστοσελίδα της 

Κ.Ε.ΔΗ.Σ. με όλα τα εικονίδια που αφορούν… στον Δήμο Σερρών, στο 

σάιτ του Δήμου. Γιατί  ήταν αρκετά πράγματα..κα ι ότι  αφορά πολιτεία,  
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οικογένεια και ότι  να κάνει  με τα . .δρώμενα, το Ψηφιακό Μουσείο όλα 

αυτά θα μπουν σε μια . .βάση δεδομένων της ιστοσελίδας της 

Κ.Ε.ΔΗ.Σ.,  η οποία θα είναι με συγκεκριμένο τομέα …από εδώ και από 

εκεί ,  να μπαίνει  ο οποιοσδήποτε και να γρ άφει ότι  θέλει . .   

Αυτό που έχει  μεγάλη σημασία,  κύριε Πρόεδρε,  είναι ότι  όλα τα 

γεγονότα σταδιακά θα ενσωματωθούν αυτά τα οποία . .η Κ.Ε.ΔΗ.Σ.,  

του προέδρου και του Δ.Σ. να αναρτώνται  σε μια υπεύθυνη ιστοσελίδα 

που θα έχει  την ονοματολογία της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. κα ι Δήμου Σερρών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Και για το δεύτερο;  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Συγνώμη Δήμαρχε λίγο.  Αυτό που λέμε …μόνο με την σύμβαση 

εργασίας μόνο ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος και οι  υπόλοιποι που 

συμμετείχαν ήταν σε επίπεδο εθελοντικής προσπάθειας.  Το εάν . .ο 

άλλος να αξιολογήσει το τάδε υλικό,  ώστε να μπορέσουμε να 

φτιάξουμε μια . .ψηφιοποιημένη που να είναι και…και φέρει  την 

επωνυμία . .κοινωφελούς επιχείρησης.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Δήμαρχε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Γιαννακίδη για το θέμα της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. σας απάντησε ο κ.  

Ραμπότας και για το συγκεκριμένο έργο που επιτελεί  ο συγκεκριμένος 

δημοσιογράφος.   

 Όσον αφορά τον Δήμο, όπως όλοι οι  Δήμαρχοι έτσι και εγώ 

έχουμε πάρει κάποιους ειδικούς συνεργάτες.  Όπως, επαναλαμβάνω, 

όλοι οι  Δήμαρχοι του Δήμου Σερρών και όχι  μόνο του Δήμου Σε ρρών. 

Ο ένας από τους ειδικούς συνεργάτες που είναι στο Γραφείο Τύπου 
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πρέπει να σας πω λόγω του ότι  έχει  μειωθεί το προσωπικό ελάχιστα 

ασχολείται με θέματα τύπου και περισσότερο τον έχω, όπως και το 

ξέρετε πολύ καλά, έξω από το γραφείο μου για να μπορεί να  

διεκπεραιώνει διάφορες υποθέσεις με τους πολίτες λόγω του ότι  δεν 

υπάρχει προσωπικό.  

 Άρα περισσότερο ασχολείται με άλλα θέματα παρά με θέματα 

τύπου ο ειδικός συνεργάτης.  Ελάχιστα μάλιστα θα έλεγα θέματα 

τύπου.  

 Και στην Δ.Ε.Υ.Α.Σ. πάντα υπήρχε εκπρόσωπ ος τύπου. Πάντα 

υπήρχε δημοσιογράφος στην Δ.Ε.Υ.Α.Σ.,  διότι  είναι ένας τεράστιος 

οργανισμός και δεν μπορεί ένας άνθρωπος να έχει  και ολόκληρο Δήμο 

και την Δ.Ε.Υ.Α.Σ..  Δεν κάναμε κάτι  το διαφορετικό,  ακολουθήσαμε,  

κάναμε αυτό που αναγκαστικά έπρεπε να κάνου με για να 

λειτουργήσουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γιαννακίδη το δεύτερο που θέλετε να ρωτήσετε;  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Το δεύτερο ερώτημα απευθύνεται στην αντιδήμαρχο την κυρία 

Μπιτζίδου.  Θα ήθελα να ρωτήσω ότι  την Δευτέρα που πέρασε,  11 

Απριλίου,  έλαβε χώρα μια εκδήλω ση της ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. με σκοπό να 

συγκεντρωθούν χρήματα, συγνώμη τρόφιμα, για την Κοινωνική 

Κουζίνα.  Αυτό που θα ήθελα να σας ρωτήσω κυρία Μπιτζίδου είναι,  

καταρχάς να επισημάνω ότι  δεν αμφισβητούμε τις  καλές σας 

προθέσεις,  τον καλό σκοπό της εκδήλωσης.  Θέλω να  ρωτήσω κάτι 

όμως, ότι  από την στιγμή που το κόστος αυτής της εκδήλωσης είναι 

3.000 ευρώ, εάν θα έχετε μεγαλύτερο όφελος από τα τρόφιμα που 

τελικά θα συγκεντρωθούν; Να το πω αλλιώς,  εάν ήσασταν ιδιώτης,  το 
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ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ήταν μια ιδιωτική επιχείρηση, θα παίρνατ ε ποτέ κάποιον 

καλλιτέχνη που θα κόστιζε 3.000 ευρώ, ενώ εκ των προτέρων θα 

γνωρίζατε,  ας πούμε,  ότι  το όφελός σας θα είναι 1.000 ευρώ ή 2.000; 

Δεν νομίζω ότι  θα το κάνατε ποτέ.   

 Το ερώτημά μου λοιπόν είναι γιατί  δεν δώσατε τα χρήματα 

απευθείας;  Επειδή είχαμε μεταξύ μας μια επικοινωνία μου απαντήσατε 

ότι  δεν υπάρχει αντίστοιχος κωδικός.  Ωραία.  Γιατί  δεν 

συνεννοηθήκατε με τον Δήμο, έτσι και αλλιώς ο Δήμος δίνει  χρήματα 

στην Κοινωνική Κουζίνα,  . .επιπλέον ποσό . .αφού σε τελική ανάλυση 

πάλι ο Δήμος τα έδωσε, γ ιατί  ο Δήμος σας επιχορηγεί;   Και τα 

χρήματα τα έχει  δώσει στην πραγματικότητα ο Δήμος.   

 Εγώ όμως θα το ξεπεράσω αυτό και αυτό και θα πω ότι  ο σκοπός 

ήταν να ευαισθητοποιήσετε την κοινή γνώμη. Το ερώτημα που τίθεται,  

γιατί  δεν αναλάβατε εσείς  την παραγωγή  και όταν λέω παραγωγή τι  

εννοώ; Δυο πράγματα είναι τα κόστη. Τα ηχητικά και η διαφήμιση. 

Όταν μιλάμε για ηχητικά συστήματα και ενοικίαση, μιλάμε για ένα 

κόστος της τάξεως 300, 400 ευρώ το πολύ. Τα έξοδα της διαφήμισης 

«διαγράφονται»,  εντός εισαγωγικών, γι ατί  υπήρχαν χορηγοί 

επικοινωνίας,  άρα θα μπορούσατε να πραγματοποιήσετε αυτή την 

εκδήλωση μόνο με 300 ή 400 ευρώ.  

Τι κάνατε εσείς;  Αντί  να επιλέξετε αυτόν τον δρόμο επιλέξατε να 

φωνάξετε απευθείας ανάθεση έναν καλλιτέχνη ο οποίος,  εγώ ξέρω σε 

φιλανθρωπικές εκδηλώσεις οι  καλλιτέχνες κανονικά πρέπει να 

συμμετάσχουν αφιλοκερδώς, του δώσατε 3.000 και του είπατε ότι  

κάλυψε τα ηχητικά, κάλυψε την διαφήμιση, ενώ υπάρχουν χορηγοί 

επικοινωνίας και ότι  σου περισσέψει σου μένει  στην τσέπη.  
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Στο δια ταύτα δηλαδή έγινε  μια εκδήλωση που τελικά ένας 

ιδιώτης βγήκε πιο κερδισμένος από τους ανθρώπους,  εννοώ της 

Κοινωνικής Κουζίνας,  για τον λόγο που έγινε η εκδήλωση.  

Θεωρώ ότι  ο τρόπος που οργανώθηκε αυτή η φιλανθρωπική 

εκδήλωση είναι εντελώς ανορθόδοξη. Δεν θα ήθελα να προσ θέσω, να 

κάνω πιο βαρύ χαρακτηρισμό.  

Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Μπιτζίδου.   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Ναι κύριε Γιαννακίδη,  το έχουμε συζητήσει και κατ’ ιδίαν,  το 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. κάνει  κάθε χρόνο εκδηλώσεις.  Θεατρικές παραστάσεις και 

μουσικές εκδηλώσεις οι  οποίες μπορεί ν α είναι ανταποδοτικού ή όχι  

χαρακτήρα. Όπως …ο πολιτισμός δεν παράγει κέρδος.  Είναι γεγονός 

ότι  και αυτή η εκδήλωση ήταν στα πλαίσια των ως σύνηθες 

εκδηλώσεων οι  οποίες έχουν απήχηση στον κόσμο και από ότι  είδαμε 

και διαπιστώσαμε, γιατί  ο κ.  . .είναι πολύ γ νωστός μέσα στην πόλη, 

ήταν κατάμεστη η αίθουσα, ο κόσμος ενθουσιασμένος και φυσικά τους 

. .από τον κόσμο και θα ήθελα να τους ευχαριστήσουμε,  να τους 

ευχαριστήσω και εγώ προσωπικά όλους όσους ανταποκρίθηκαν.  

 Από εκεί  και πέρα ο τρόπος αμοιβής,  σίγουρα υπ ήρχε αμοιβή. 

Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αλλά αυτό το ποσό το οποίο . .  είναι μικρό ή 

μεγάλο, είναι στα πλαίσια των αμοιβών ενός καλλιτέχνη. Εμείς για να 

λειτουργήσουμε σαν ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. θα πρέπει να προσλάβουμε τους 

ηθοποιούς και να τους βάλουμε,  να τους κάνουμε πρόσ ληψη, να τους 

βάλουμε ένσημα, θα πρέπει να προσλάβουμε τους μουσικούς ή θα 

πρέπει οι  μουσικοί να μας κόψουν ένα μπλοκάκι με ένδειξη δαπάνης.   
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 Αυτή η εκδήλωση η συγκεκριμένη, με το συγκεκριμένο κόστος 

αξιολογήθηκε από το Δ.Σ. σαν μια εκδήλωση που θα μπορού σε,  επειδή 

θα έχει  μεγάλη απήχηση να γίνει  για φιλανθρωπικό χαρακτήρα ή να 

βάζαμε αντίτιμο,  ας πούμε 5 ευρώ είσοδο. Αυτά τα 5 ευρώ που θα 

εισέπραττε το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και θα ήταν,  δεν θα ήταν ανταποδοτικού 

χαρακτήρα, γιατί  δεν θα μπορούσαμε να βάλουμε παραπάνω εισιτήριο,  

θεωρήσαμε ότι  θα είναι πολύ χρήσιμο αυτά τα λεφτά να διατεθούν,  

μάλλον να διατεθούν στην εκδήλωση, να πληρωθεί ο μουσικός,  ο 

οποίος ήταν υποχρεωμένος να κάνει  και όλες τις  δαπάνες.   

Ενδεχομένως να ήταν αυτά τα ποσά που λέτε αλλά ίσως και 

περισσότερα, γιατί  ξέρω ότι  και εκτυπωτικά και μπάνερς και αφίσες,  

έκανε ότι  έκανε,  τώρα εάν έκανε και άλλου είδους προβολή είναι δικό 

του θέμα, το θέμα ότι  εμείς  σαν πακέτο που αξιολογήθηκε είχα σαν 

τελικό αποτέλεσμα να ενταχθεί  στις  εκδηλώσεις και ένας δεύτερος  

λόγος ήταν να υποστηρίξουμε τους τοπικούς μουσικούς,  γιατί  κατά 

καιρούς προσλαμβάνουμε μουσικούς από τον τόπο, κάνουν μουσικές 

εκδηλώσεις . .  μερικές είναι ανταποδοτικού αλλά οι  περισσότερες δεν 

είναι ανταποδοτικού.  

 Πάντοτε με γνώμονα το όφελος των δημοτ ών βάζουμε το χαμηλό 

εισιτήριο,  γι΄ αυτό και τα χαμηλά εισιτήρια δεν επιφέρουν…  

 . .το να δώσουμε τα προϊόντα κατευθείαν στην Κοινωνική 

Κουζίνα δεν μπορούσαμε εμείς  να δώσουμε τα λεφτά, το να μην 

επιχορηγηθούμε ήταν μετρημένα κουκιά,  οι  χορηγήσεις μας είνα ι 

συγκεκριμένες βάσει προγραμματικής,  βάσει υπουργείου Πολιτισμού 

και βάζει  διαφορών εισόδων σύμφωνα με την εισηγητική, για να 

μπορέσουμε να καλύψουμε και να κλείσουμε όλα τα παλαιά χρέη, άρα 

το να λέγαμε τρία χιλιάρικα Δήμαρχε μην μας στέλνεις  και δώσε τα  
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στην Κοινωνική Κουζίνα,  θα είχαμε πρόβλημα με την προγραμματική. 

Άρα δεν μπαίνουμε σ αυτές τις  λογικές και ούτε . .σωστό. Είπαμε με το 

Δ.Σ. ότι  διαθέτουμε ένα ποσό για παραστάσεις και ένα ποσό για 

μουσικές εκδηλώσεις.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Μπιτζίδου να είστε σύντομη σας παρακαλώ.  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

. .και για να στηρίξουμε τους τοπικούς μουσικούς.  Άνετα ο κ.  . .θα 

μπορούσε να είναι κάποιος άλλος.  Εκείνο που διαπιστώσαμε, κλείνω 

Πρόεδρε,  ότι  είχε πολύ μεγάλη απήχηση και πολύ μεγάλη επιτυχία.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Πρόεδρε δεν σας τρώω τον χρόνο. Αν κατάλαβα καλά η κυρία 

Μπιτζίδου λέει  ότι  θα μπορούσα να κάνω την εκδήλωση με 300 ευρώ 

αλλά προτίμησα να διαθέσω 3.000, δηλαδή …  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Είπα ότι  αμείφθηκε ο καλλιτέχνης με το ποσό το οποίο περίσσεψε από 

…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πρόεδρε να συμπληρώσω και να πω το εξής:  κύριε Γιαννακίδη η 

εκδήλωση αυτή ήταν προγραμματισμένη να γίνει .  Στο πλαίσιο των 

εκδηλώσεων που κάνει  ο Δήμος και το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ήταν να γίνει  και 

αυτή η εκδήλωση. Και σκεφτήκαμε μετά,  αφού θα γίνει  που θα γίνει  

αυτή η εκδήλωση και ο στόχος μας και η φιλοσοφία μας,  ως γνωρίζετε 

είναι να αναδεικνύουμε,  όσο μπορούμε,  το ντόπιο καλλιτεχνικό 

δυναμικό,  αφού ήταν προγραμματισμένη, θα γινόταν που θα γινόταν 

αυτή η  εκδήλωση, να πούμε στον κόσμο, να ευαισθητοποιήσουμε τον 
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κόσμο και να πούμε,  από την στιγμή που δεν έχει  εισιτήριο,  να φέρουν 

τρόφιμα.  

 Υπήρξε πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Ήρθαν πολλά τρόφιμα 

και βοηθιέται έτσι η Κοινωνική Κουζίνα.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Δήμαρχε έξυπνος άνθρωπος είσαι,  . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ πάρα πολύ όχι  διάλογο. Το θέμα έκλεισε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όπως σας το λέω είναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η απάντηση δόθηκε.  Κύριε Αναστασιάδη Αντώνη έχετε τον λόγο.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  έχει  φύγει  μια ώρα και είμαστε ακόμα στις  ερωτήσεις.  

Γιατί  δεν κάνετε ένα συμβούλιο ξεχωριστό για ερωτήσεις;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι μέσα στα πλαίσια των διαδικασιών του Δημοτικό Συμβούλιο.  

Παρακαλώ πείτε το ερώτημά σας.  Το μικρόφωνο ανοίξτε κ.  

Αναστασιάδη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Το ερώτημά μου είναι το εξής,  κύριε Πρόεδρε,  για ποιο λόγο δεν 

περιορίζεται η  Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και ότι  έχει  γίνει  είναι . .Ντροπή βάζει  

υδρόμετρα σε πάρκα αναψυχής.  Το πράσινο,  χωρίς πράσινο δεν 

υπάρχει ζωή. Παρακαλώ, κύριε Δήμαρχε,  να το περιορίσεις .  Είναι 

ντροπή αυτό που γίνεται.  Τίποτα άλλο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μοσχολιέ.  
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Κος ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  εάν γίνεται να αλλάξουμε την ώρα της . .από 19:00΄  

να πάει 20:00΄.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως τώρα που καλοκαιριάζει  τον Μάιο θα πάμε στις  20:00΄.  Τώρα 

που καλοκαιριάζει ,  κύριε Μοσχολιέ,  είναι αποδεκτό το αίτημά σας να 

πάμε στις  20:00΄.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε μήπως μπορούμε να βάλουμε και κάποια άλλη μέρα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το ξέρω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν θα έπρεπε να έχουμε μια κυλιόμενη…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν αντιδράσεις πάρα πολλές από τους ελεύθερους 

επαγγελματίες.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μετά το κλείσιμο της αγοράς.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κοιτάξτε,  έχει  καταλαγιάσει αυτή η μέρα του Δημοτικού Συμβουλίου 

σε πάρα πολλούς.  Εγώ καταλαβαίνω τον . .  ο οποίος,  κάνει  ένα σχολείο 

προς τιμήν του αλλά . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το ξέρω. Ας το προσπεράσουμε όμως αυτό.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μπορεί να μην ταιριάζει  σε κάποιον άλλο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρέπει να προχωρήσουμε.  Κύριε Γκότση στοπ, ως εδώ. Έχουμε τρία 

θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι.   

 Το πρώτο θέμα: ίδρυση τεσσάρων τμημάτων ένταξης σε τέσσερα 

Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Σερρών και η ίδρυση ενός τμήματος 

ένταξης στο 1 ο  Γυμνάσιο του Δήμου Σερρών. Εισηγητής ο κ.  Τερζής 

Βασίλειος.   

Γιατί  το φέρνω κατεπειγόντως το θέμα; Εξαιτίας της . .αποστολής 

από το Υπουργείο Παιδείας . .και ότι  θα πρέπει σε . .στις  8 του μηνός,  

μετά την έκδοση της ημερήσιας διάταξης και ότι  θα πρέπει την 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να την στείλουμε . .Εκπαίδευσης 

μέχρι την Παρασκευή 15 Απριλίου.   

 

Θέμα 1 ο  :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης  

Έγκριση ίδρυσης τεσσάρων (4) τμημάτων ένταξης  
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 και χορήγησης βεβαίωσης δέσμευσης δαπάνης ποσού 2.000 ευρώ  

σε τρία Δημοτικά Σχολεία και ένα Νηπιαγωγείο του Δήμου Σερρών.  

 

Θέμα 1Α ο  :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης  

Ομοίως ενός τμήματος ένταλμα στο 1 ο  Γυμνάσιο του  

 Δήμου Σερρών και χορήγηση βεβαίωσης δέσμευσης  

δαπάνης ποσού 1.000 ευρώ.  

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε για την διαδικασία μπορώ να πάρω τον λόγο μια 

στιγμή;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί του θέματος;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να βοηθήσω, ναι.  Κύριοι  συνάδελφοι το θέμα είναι βατό και μπράβο 

και είναι θετική η εξέλιξη,  για να μην ταλαιπωρήσουμε το σώμα γιατί  

το έχουμε ήδη ταλαιπωρήσει.  Νομίζω ότι  θα πρέπει να προχωρήσουμε.  

Μακάρι να γινόντουσαν σε κάθε σχολειό τέτοια τμήματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Ευχαριστώ για την παρέμβαση. Υπάρχει διαφωνία από κάποιον; 

Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.   
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Έγκριση ίδρυσης τεσσάρων (4) τμημάτων ένταξης  

και χορήγησης βεβαίωσης δέσμευσης δαπάνης ποσού 2.000 ευρώ  

σε τρία Δημοτικά Σχολεία και ένα Νηπιαγωγείο του Δήμου Σερρών.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφασης 297/2016)  

……………………… . .  

 

Ομοίως ενός τμήματος ένταλμα στο 1 ο  Γυμνάσιο του  

Δήμου Σερρών και χορήγηση βεβαίωσης δέσμευσης  

δαπάνης ποσού 1.000 ευρώ.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφασης 2982016)  

……………………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεύτερο θέμα εκτός ημερήσιας.  Έγκριση πραγματοποίησης τελετής 

ανακήρυξης του προέδρου της Σερβικής Δημοκρατίας κ.  Tomislav 

Nicolic  ως επίτιμου δημότη του Δήμου Σερρών. Παράδοση σ’ αυτόν 

του χρυσού κλειδιού της πόλης και ψήφιση σχετικής πίστωσης.   

6449 19-4-2016 Εισηγητής ο κ.  Δήμαρχος.  

Γιατί  κατεπειγόντως έρχεται το θέμα σήμερα; Ενώ υπήρχε η 

ετοιμότητα από την πλευρά της δημοτικής αρχής,  καθυστέρησε το 

επίσημο έγγραφο από την πρεσβεία της Σερβίας,  το οποίο θέλ ει  αριθμό 

πρωτοκόλλου 357 -7/2016 και ένταξη στον Δήμο μας 8 -4-2016, το 

οποίο σας απέστειλα κιόλας.   

 Ομόφωνα ναι να συζητηθεί το θέμα;  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συμφωνούμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και το τρίτο θέμα, θα συζητήσουμε το δεύτερο θέμα, εισηγητής ο κ.  

Δήμαρχος,  διαδικαστικά όμως αναφέρω και το τρίτο θέμα, το οποίο 

αφορά: Ορισμός εκπροσώπου και του αναπληρωτή του στο Συμβούλιο 

Κοινωνικού Ελέγχου Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας της ΕΡΤ 3.  

Εδώ καταπιεστικά μας στέλνουν χθες το έγγραφο αυτό,  να 

στείλουμε εκπροσώπους έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό μέλος.   

 Επί της διαδικασίας ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να συζητηθεί.  Πάμε στο δεύτερο θέμα όπου εισηγητής είναι ο κ.  

Δήμαρχος.   

 

 

Θέμα 2 ο  :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης  

Έγκριση πραγματοποίησης τελετής ανακήρυξης του  

Προέδρου της Σερβικής Δημοκρατίας κ.  Tomislav Nicolic   

ως επίτιμου δημότη του Δήμου Σερρών.  

Παράδοση σ΄αυτόν του χρυσού κλειδιού της πόλης και  

ψήφιση σχετικής πίστωσης.  

6449 19-4-2016  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Έχετε τον λόγο.  Σύντομος,  σας παρακαλώ, κύριε Δήμαρχε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πολύ σύντομος.  Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  σύμβουλοι  την 

Τρίτη 19 Απριλίου του 2016 θα υποδεχθούμε όλοι μας με χαρά και 

ικανοποίηση τον Πρόεδρο της Σερβικής Δημοκρατίας κ.  TomiSlav 

Ν icolic στην πόλη μας.   

  Αυτό αποτελεί  μεγάλη τιμή για την πό λη και για τους Σερραίους 

κατοίκους.   

  Όπως γνωρίζετε ο Πρόεδρος της Σερβικής Δημοκρατίας 

επισκέπτεται την πόλη των Σερρών μετά από πρόσκληση που του 

έδωσα στις  10 Δεκεμβρίου του 2014, όταν επισκεφθήκαμε τον Πρόεδρο 

της Δημοκρατίας στο Βελιγράδι,  μας υποδ έχτηκε στο Προεδρικό 

Μέγαρο με τον αντιδήμαρχο Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης τον 

κ.  Γρηγοριάδη Παναγιώτη, στα πλαίσια της φιλοσοφίας και της 

προσπάθειας της δημοτικής αρχής και γενικότερα του Δήμου Σερρών 

για την ενίσχυση και καλλιέργεια το δεσμών φιλί ας με τους Δήμους 

γειτονικών χωρών.  

 Ο Πρόεδρος απάντησε θετικά στην πρόσκλησή μας,  έρχεται την 

Τρίτη.  Θα ήθελα εδώ να μην το ξεχάσω, να ευχαριστήσω για μια ακόμη 

φορά τον αντιδήμαρχο Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης τον κ.  

Γρηγοριάδη Παναγιώτη για τις  όλες ενέργειες που έκανε και για τον 

πρωταγωνιστικό ρόλο που είχε συνεργαζόμενος με το προξενείο της 

Σερβίας στη Θεσσαλονίκη, με το οποίο φυσικά ετοιμάστηκε η όλη αυτή 

επίσκεψη.  

 Τώρα, ο Πρόεδρος θα έρθει  την Τρίτη,  όπως σας είπα,  στην πόλη 

των Σερρών στις  11:00΄ το πρωί.  Θα έρθει  εδώ στο Διοικητήριο,  στην 

αίθουσα που συνεδριάζουμε,   θα γίνει  μια σεμνή και γρήγορη τελετή 
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όπου θα τον ανακηρύξουμε επίτιμο δημότη, θα του δώσουμε το χρυσό 

κλειδί  και μια τιμητική πλακέτα σύμφωνα με την απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου.   

Εν συνεχεία θα μεταβούμε στον ιερό ναό των Αγίων Θεοδώρων 

που όπου θα γίνει  μια δοξολογία προεξάρχοντος του Μητροπολίτη 

Σερρών και … κ. Θεολόγου.  

 Από εκεί  πάμε στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου και εν 

συνεχεία στον πύργο του Ορέστη, στην ακρόπολη τω ν Σερρών,  όπου 

θα του παραθέσουμε και γεύμα.  Μετά το γεύμα θα φύγει  κατευθείαν 

για το Άγιο Όρος.   

 Η όλη δαπάνη είναι 5.500. Αναλυτικά  γράφουμε στην εισήγηση 

ποια είναι η κάθε δαπάνη. Εγώ αυτό που σας παρακαλώ είναι ότι  όλοι 

θα πρέπει  να είμαστε παρόντες στην υποδοχή  του προέδρου της 

σερβικής δημοκρατίας και θα παρακαλέσω επίσης 10:45΄ όλοι οι  

δημοτικοί σύμβουλοι,  φυσικά το γράφουμε και στις  προσκλήσεις,  

άπαντες,  όσοι λάβουν πρόσκληση και θα έρθουν,  10:45΄ θα πρέπει να 

είναι όλοι εδώ, διότι  δεν μπορεί να έρθει  ο Πρόεδρος μιας ξένης χώρας 

ή και της δικής μας χώρας και να περιμένει  εμάς.  Εμείς θα τον 

περιμένουμε.  

Αυτά είχα να σας πω. Εάν έχετε κάποια ερώτηση να μου κάνετε 

ευχαρίστως είμαι στην διάθεσή σας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν υπάρχουν ερωτήσεις;  Ο κ.  Αντώνης Α ναστασιάδης μόνο. 

Παρακαλώ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Τοποθέτηση θέλει  να κάνει  μάλλον ο κ.  Φωτιάδης.    

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ναι,  τοποθέτηση θέλω να κάνω εγώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση έχετε κ.  Αναστασιάδη εσείς .  Παρακαλώ.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Δήμαρχε βλέπω ότι  στοχεύετε ορισμένα σημεία που θα πάει.  Για 

ποιο λόγο,  το ξέρετε;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Βεβαίως.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) Αυτά είχα να πω, κύριε Δήμαρχε,  απλώς 

παρακαλώ λόγια παραινετικά . .παραινετικά να είμαστε πι ο 

προσεκτικοί.  Τίποτα άλλο. Δεν κάνω καμία παρατήρηση, απλώς λέω να 

είμαστε προσεκτικοί,  διότι  βλέπω στοχεύετε …  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη ασφαλώς θα είμαστε προσεκτικοί.  Όπως ξέρετε τις  

βαθιές ρίζες της σχέσης μεταξύ της πόλης των Σερρών και της 

Σερβίας.  Υπάρχουν κοινά ιστορικά μνημεία,  κοινοί ιστορικοί δεσμοί.  

Τώρα δεν θέλω να αναφερθώ σε ιστορικά γεγονότα. . .βοήθησε πάρα 

πολύ την Ιερά Μονή …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να μην κάνουμε διάλογο όμως. Να είμαστε,  κύριε Αναστασι άδη, σας 

παρακαλώ πολύ…  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Δεν είπα εγώ αρνητικά πράγματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν είναι κακό αυτό.  Παρακαλώ ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις συναδέλφων. Ο κ.  Φωτιάδης,  η κυρία Ιλανίδου, ο κ.  

Μηλίδης.  Αυτοί.  Κύριε Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  σίγουρα η έλευση του Προέδρου της 

Σερβίας στον Δήμο μας είναι ένα μεγάλο γεγονός και μπράβο σε όσους 

δουλέψανε γι΄ αυτή την επιτυχία.   

 Σήμερα όμως, κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  αισθανόμαστε ότι  

πρέπει να  πούμε και να καλωσορίσατε την δημοτική αρχή στον 

ρεαλισμό. Όταν είχε έρθει  το θέμα, θυμάστε ήρθε και με ένα άλλο 

σκέλος και είχαμε πει  ότι  αυτό δεν είναι . .και είχαμε ζητήσει και 

είχατε πικραθεί να μας διευκρινίσετε εάν είχατε κάνει  τις  δέουσες 

διατυπώσεις,  επαφές,  αδειοδοτήσεις και τα λοιπά και είπαμε ότι  το 

εγχείρημα προφανώς και είναι χαμηλού προφίλ,  είναι μια ιδιωτική 

επίσκεψη ή μάλλον διέλευση για το Άγιο Όρος,  παρόλα αυτά είναι ένα 

μεγάλο γεγονός.   

 Αισθανόμαστε δικαιωμένοι ως παράταξη και ως αντιπολ ίτευση 

διότι  και άλλοι συνάδελφοι είχαμε βάλει τα στοιχεία αυτά  του 

ρεαλισμού. Δεν θα πω πολλά διότι ,  όπως είπα,  είναι μια μεγάλη στιγμή 

και θα είμαστε,  νομίζω, όλοι παρόντες.  Νομίζω όμως ότι  αυτή η 

προσπάθεια ξεκίνησε από πολύ παλαιά,  έχει  πολύ δουλειά,  δεν 

χρειάζεται να πω ποιος ήταν ο πατέρας αυτής της προσπάθειας,  όμως 
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είχαμε βάλει στόχους και καλά συνεχίζουμε αυτούς τους στόχους,  δεν 

είδαμε να έχουν όμως καρποφορήσει αυτοί οι  στόχοι.   

Οι προτροπές του κ.  Αναστασιάδη είναι νομίζω λογικές.  Εκείνο 

που θα  θέλαμε να βάλουμε εμείς  είναι το εξής:  Ευχαριστούμε την 

πρόσκληση ως παράταξη αλλά νομίζω ότι  μέρες που είναι και εδώ που 

έφτασε και συνεχώς μιλούμε για αδυναμία οικονομικών, νομίζω, κύριε 

Πρόεδρε,  θα κάνουμε μια πρόταση, εμείς  ευχαριστούμε για την 

πρόσκληση στο τραπέζι ,  δεν θα έρθουμε και ίσως θα μπορούσαμε να 

μειώσουμε,  πρόταση κάνουμε και μην μας πείτε για λαϊκισμό, με πολύ 

καλοπροαίρετη το λέμε,  μήπως είναι οι  συνοδοί και το επιτελείο του 

προέδρου; Δηλαδή πόσοι θα είναι,  ας είναι αντίστοιχα τόσοι και α πό 

την πόλη σε συνδυασμό με την Εκκλησία  για να μειώσουμε το κόστος 

και προς Θεού νομίζω ότι  τα 35 ευρώ για το κάθε άτομο είναι πάρα 

πολλά. Να κάνουμε μια καλή διαπραγμάτευση διότι  όταν μιλούμε ότι  

δεν έχουμε 1.000 ευρώ, ότι  δεν έχουμε 2.000 ευρώ για να κ άνουμε 

κάποιες παρεμβάσεις,   μπορούμε και με άλλο τρόπο, πιο σεμνά να 

διαχειριστούμε το όλο θέμα της ελεύσεως.  

Κατά τα λοιπά θα κλείσω με ένα μπράβο. Έχουμε πολύ δουλειά 

όμως να κεφαλαιοποιήσουμε την έλευση του προέδρου . .γιατί  ο στόχος 

είναι οι  εμπορικές ,  οι  κοινωνικές και γενικότερα πολιτιστικές και θα 

μπορούσαμε να βάλουμε πολλά ακόμη με διαζευκτικά, πολλά ή 

διαζευκτικά κανείς  και,  και μάλλον, . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συμπλεκτικά.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πώς.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Συμπλεκτικά.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Συμπλεκτικά, σωστά. Και δ ιαζευκτικά ή,  ή αλλά εν πάση περιπτώσει,  

το όλο θέμα νομίζω ότι  θα το διαχειριστούμε όλοι με την ίδια διάθεση 

και μπράβο αλλά νομίζω ότι  θα πρέπει να αφήσουμε τις  μεγάλες 

κουβέντες όταν πρέπει να διαχειριστούμε θέματα τα οποία βγάζουν την 

πόλη, βγάζουν τον  Δήμο προς τα έξω με εξωστρέφεια.   

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  κύριε Δήμαρχε πολύ 

σύντομος θα είμαι.  Νομίζω ότι  είναι πραγματικά μεγάλη στιγμή το να 

τιμήσει την πόλη μας,  τον Δήμο μας ένας  Πρόεδρος Δημοκρατίας γι΄ 

αυτό και η δική μας παράταξη από την αρχή είχε πει  ότι  θα πρέπει να 

αποδοθούν όλες οι  τιμές.  Δεν μπορεί σε έναν Πρόεδρο Δημοκρατίας,  

σε έναν αρχηγό κράτους οι  τιμές να είναι με έκπτωση. Δεν γίνεται.  

Πρέπει να γίνουν όλες.   

 Από εκεί  και πέρα, νομίζω ότι  αξίζουν πράγματι συγχαρητήρια.  

Πρέπει να τα λέμε όλα εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο,  στον Δήμαρχο, 

σε όποιους μπόρεσαν και κατάφεραν να γίνει  αυτή η επίσκεψη. Εκείνο 

που θέλω να πω είναι το εξής:  στα δείπνα και στα γεύματα στις  

περισσότερες φορές λύνονται πιο πολλά προβλήματα από ότι  στις  

συζητήσεις.  Λέω λοιπόν ότι  θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε την 

ευκαιρία,  εντός εισαγωγικών, για την προβολή του Δήμου μας,  της 

πόλης μας,  των αξιοθέατων, γιατί  δεν είναι μακριά η Σερβία,  είναι 
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κοντά. Και έχουμε και μια ιστορία.  Εγώ θυμάμαι τα πολύ παλαιά 

χρόνια όλοι Σέρβοι…  

 Άρα λοιπόν,  μας δίνεται μια ευκαιρία,  εγώ δεν έχω να πω τίποτα 

άλλο… δεν πρέπει εδώ να μεμψιμοιρούμε σε τέτοια θέματα. Άρα 

λοιπόν μπράβο, συγχαρητήρια,  εμείς  θα τιμήσουμε.   

 Τώρα σε αυτά που ανέφερε ο κ.  Φωτιάδης,  είπε . .γνωρίζω ότι  

είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα. Να βρούμε τώρα μαγαζιά ή να 

αλλάξουμε κάτι  νομίζω ότι  είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τώρα για τα 

άτομα που λέει  και εγώ όταν το είδα,  κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  

είπα μήπως είναι πολλά για λόγους . .Αλλά θεωρώ ότι  η εξωστρέφεια 

είναι το παν και η εικόνα. Αυτή η εικόνα θα παίξει  σε όλη, πιστεύω σε 

όλη την Ελλάδα. . .ωραίο να φαίνεται ότι  τον Πρόεδρο μιας μεγάλης 

Δημοκρατίας τον συνοδεύουν δέκα άτομα και είναι άλλοι δέκα του 

. .δεν  είναι ωραίο σαν εικόνα. Αυτό είναι.  Το οικονομικό το 

αντιλαμβάνομαι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ. Ο κ.  Καρύδας έχει  τον λόγο.   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  την θέση μας για το συγκεκριμένο θέμα νομίζω την 

είχαμε κάνει  πολύ ξεκάθαρη όταν είχε έρθει  σαν τακτικό θέμ α στο 

Δημοτικό Συμβούλιο.  Από εκεί  και πέρα η γνώμη μας είναι ότι   η φιλία 

μεταξύ λαών δεν δυναμώνει με τέτοιου είδους τυπικές επισκέψεις.  

Είναι κάτι  πιο βαθύ. Προφανώς γίνεται για να τονίσει  και να δείξει  

. .στον τύπο και να κάνει  και μια αίσθηση λίγο στην  Ελλάδα. 

Κατανοητοί οι  λόγοι αυτής της επίσκεψης.  Από την μεριά της 

δημοτικής αρχής προφανώς …  
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 Τώρα δεν έχει  να προσθέσει κάτι  παραπάνω όσον αφορά το δικό 

μας σκεπτικό στην λογική ότι  καλούμε και τιμούμε έναν τίτλο και όχι  

τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Δεν ξέρω κατά πόσο πιστεύω ότι  λαός της 

Σερβίας …  

 Καταλήγοντας εγώ λόγω της επαγγελματικής μου ενασχόλησης τα 

πρωινά δεν θα μπορέσω, κύριε Δήμαρχε,  το δηλώνω από τώρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σεβαστό. Η κυρία Ιλανίδου.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Εγώ ήθελα να επισημάνω, βάσει αυτού του εγ γράφου που μας στείλατε 

e-mail ,  στα αγγλικά ήταν το έγγραφο ότι  ο Πρόεδρος της Σερβικής 

Δημοκρατίας θα βρίσκεται στην Ελλάδα από τις  17 μέχρι τις  20 

Απριλίου και θα επισκεφτεί ,  την Αθήνα, την Θεσσαλονίκη, την Σέρρες,  

την  Κέρκυρα και το Άγιο Όρος με την ευ καιρία,  την αφορμή των 100 η  

επέτειο του σέρβικου στρατού στα νησιά του Ιονίου,  την Κέρκυρα και 

την …κατά τον 1 ο  Παγκόσμιο Πόλεμο. Γι΄ αυτό έρχεται.  Δεν έρχεται 

κατόπιν πρόσκλησης,  όπως είπατε προηγουμένως από τον Δήμαρχο. 

Τις Σέρρες μπορεί να την επισκέπτε ται γι΄ αυτό,  αλλά μέσα στο 

πλαίσιο όλο αυτό που θα έρθει  αυτές τις  μέρες στην Ελλάδα νομίζω ότι  

είναι ανεπίσημη εκδήλωση η επίσκεψη στις  Σέρρες,  γιατί  αλλιώς θα 

έπρεπε να είναι και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.  Βέβαια είναι για τις  

Σέρρες τιμή να έρθει  ο Πρόεδρος της Σερβικής Δημοκρατίας.  Το 

μείζον το γεύμα για 100 άτομα είναι πάρα πολλές οι  …χιλιάδες.  Ίσως 

τα άτομα να ήταν λιγότερα.  

Τέλος πάντων εγώ συμφωνώ με αυτό που είπε ο κ.  Αναστασιάδης 

προηγουμένως, συμφωνώ με τον κ.  Αναστασιάδη …  

Στα άλλα συμφωνούμε .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν από τους προλαλήσαντες…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη κύριε….  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριοι  συνάδελφοι,  εκείνο που θέλω να επισημάνω 

είναι ότι   η μεγαλοψυχία και η αναγνώριση μιας επιτυχίας είναι θέμα 

έτσι ανθρώπινης ηθικής και αξιοπρέπειας.  Είναι μεγάλη τιμή και όλοι 

γνωρίζετε ότι  αυτό το θέμα τρέχει  από Σεπτέμβριο,  Οκτώβριο του ΄14.  

Από τότε τρέχει  αυτό το θέμα. Δεν είναι δηλαδή εμβόλιμο, περάσαμε,  

βρήκαμε ανοικτή την πόρτα και ήρθαμε και στις  Σέρρες.  

Προγραμματισμένα έρχεται στις  Σέρρες κατόπιν,  επαναλαμβάνω, τα 

είπε ο Δήμαρχος,  με την επίσκεψη εκεί ,  την πρόσκληση και τα λοιπά.  

 Και το ερώτημα και γιατί  δεν πάει στην Καβάλα; Γιατί  δεν πάει 

στην Βέροια; Γιατί  έρχεται στις  Σέρρες;  

 Είναι ένα γεγονός μεγάλο που θα  το πάρουν και τα πανελλαδικά 

κανάλια,  οπότε η προβολή του  Δήμου μας,  της πόλης μας θα είναι 

πανελλαδική. Δεν αφορά μόνο τα τοπικά μας αλλά όλη την Ελλάδα.  

 Όσον αφορά αυτό ότι  το γεγονός θα μεταδοθεί σε όλη την 

Ελλάδα και όχι  μόνο και στην Σερβία,  δεν π ρέπει να φανούμε πτωχοί 

συγγενείς  ότι  εμείς  στις  Σέρρες έχουμε πείνα και μαζευτήκανε δέκα 

και δέκα, είκοσι άτομα επειδή δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε 

ελάχιστα έξοδα και εν κατακλείδι  αυτοί οι  δημοτικοί σύμβουλοι οι  

οποίοι  δουλεύουν,  έρχονται αφιλοκερδώς,  δεν πληρώνονται σε όλες τις  

συνεδριάσεις που κάνουν πέντε και έξι  ώρες,  δεν δικαιούνται ένα 
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γεύμα; Ένα γεύμα στα τέσσερα χρόνια; Εάν είναι δυνατόν παιδιά να 

λέμε και να λαϊκίζουμε τώρα ότι  να εμείς  δεν θέλουμε αλλά. Είναι 

δυνατόν; Όλοι αυτοί οι  συνάδελφοι  έρχονται πέντε και έξι  ώρες και όχι  

μόνο και σε . .δεν αμείβονται.  Έρχονται και από τα χωριά τους 

ξοδεύουν βενζίνες και θα πιουν ένα κρασάκι.  Σιγά το μεγάλο γεγονός 

και τα έξοδα που θα κάνουμε σε αυτόν τον Δήμο για την προσφορά 

που έχουν.   

 Ευχαριστώ πολύ.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτάκι,  κύριε Αναστασιάδη. Μην ζητάτε ενδιάμεσα τον λόγο,  

σας παρακαλώ. Εδώ να τονίζω, συνάδελφοι,  όχι  μόνο το Δημοτικό 

Συμβούλιο,  οι  δημοτικοί σύμβουλοι είναι προσκεκλημένοι σε αυτό το 

επίσημο γεύμα προς τιμήν του Προέδρου, αλλά και όλοι οι  Πρόεδροι 

των Τοπικών και Δημοτικών μας Κοινοτήτων. Έτσι;  Σε όλες τις  

εκδηλώσεις.  Και εδώ και στους Αγίους Θεοδώρους και στο γεύμα που 

θα παρατεθεί  προς τιμήν του Προέδρου της Σερβικής Δημοκρατίας.   

 Εάν υπάρχει δευτερολογία επί του θέματος από τους 

προλαλήσαντες;  Η κυρία Ιλανίδου και ο κ.  Αναστασιάδης.   

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Προηγουμένως ξέχασα κάτι .  Άποψή μου. Ότι το κλειδί  το χρυσό είναι 

. .ένα σταυρουδάκι 200. 200 ευρώ χρυσό κλειδί  …Νομίζω ότι  είναι για 

έναν Πρόεδρο Δημοκρατίας να δώσουμε το χρυσό κλειδί  μιας πόλης 

νομίζω είναι πάρα …Ξέχασα προηγουμένως να το πω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Ιλανίδου νομίζω εσείς ήσασταν και αντίθετη στην Επιτροπή …  
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Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ τώρα, μην κάνετε κριτική εάν είναι χ ρυσό, ασήμι ή 

επάργυρο. Σας παρακαλώ πολύ.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Άποψή μου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό το ίδιο κλειδί  χαρίσαμε και στον Πατριάρχη που είχε έρθει  και 

σε όλα τα υψηλά ιστάμενα πρόσωπα.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Άποψή μου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό χαρίζουν οι  πάντες για να σας λύσουμε  την απορία σας.   

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα μας δεν είναι αυτό κυρία Ιλανίδου.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη παρακαλώ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Προσωπικά εγώ τιμώ τους Σέρβους…που ήταν αλληλέγγυοι προς σε 

μας.  Οι Αλβανοί,   οι  Σκοπιανοί,  οι  Βούλγαροι …Θέλω να πω ότι  εμείς  
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τιμούμε τους Σέρβους αλλά απλώς ήθελα να πω ότι  και …Αφού 

κάνουμε όλη αυτή την κίνηση …Αυτά ήθελα να πω…τίποτα άλλο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε το θέμα εσείς .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  σύμβουλοι θέλω να συγχαρώ τον κ.  

Μηλίδη, τον κ.  Καρύδα και τον κ.  Γιαννακίδη για την αξιοπρέπεια με 

την οποία πολιτεύονται και για τον πολιτικό τους πολιτισμό και για 

την αξιοπρέπεια με την οποία είδαν το θέμα από την πρώτη στιγμή. 

Δεν το είδαν μικρόψυχα, δεν το είδα με μικροπρέπεια.  Είχαν ψηφίσει 

και το χρυσό κλειδί  και την ανακήρυξη του επίτιμου δημότη. 

Χαίρομαι,  κύριε Ευριπίδη,  που λέτε ότι  βεβαίως πρέπει όλοι να είναι 

στο γεύμα, θα είναι προσβολή για όποιον δεν έρθει  στο γεύμα νομίζω 

εγώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν κωλύεται κάποιος επαγγελματικά.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Η πόλη θα προβληθεί όχι  μόνο πανελλαδικά, θα προβληθεί και στην 

Σερβία.  Θα δούνε στην Σερβία,  ενδεχομένως,  δεν ξέρω τι  θα δείξουν,  

κάτι  θα δείξουν,  θα δουν όμως ότι  υπάρχει  και μια πόλη στην Ελλάδα 

που λέγεται Σέρρες και αυτή η πόλη έχει  κοινούς ιστορικούς δεσμούς 

με την Σερβία.  Και έρχονται πολλοί Σέρβοι στην Ελλάδα το καλοκαίρι.  

Γιατί  όχι  να μην βάλουμε και εμείς  ένα κομμάτι;  Αυτός είναι ο στόχος,  

να τονώσουμε την τοπική μας οικονομία.   
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 Ο Πρόεδρος έρχεται μετά από πρόσκλησή μου στις  Σέρρες.  Γι΄ 

αυτό τον λόγο έρχεται.  Πάει στην Κέρκυρα. Βεβαίως πάει στην 

Κέρκυρα για τα εκατό χρόνια από την αποβίβαση του σέρβικου 

στρατού στην Κέρκυρα και το συνδυάζει  αυτό το γεγον ός και με το 

Άγιο Όρος και με την έλευσή του στην πόλη των Σερρών. Δηλαδή 

έπρεπε να πάει άλλη ημερομηνία στην Κέρκυρα και άλλη ημερομηνία 

στις  Σέρρες;  Και γιατί  δεν πάει στην Θεσσαλονίκη, όπως είπε ο κ.  

Γκότσης; Γιατί  δεν πάει στην Βέροια και στην Δράμα κα ι έρχεται σε 

μας; Έλεος.  Για όνομα του Θεού δηλαδή. Για όνομα του Θεού. 

Λιγότερη μικροπρέπεια.  Λιγότερη μιζέρια.   

 Λοιπόν,  δεν μπορεί την μια να είμαστε αντίθετοι στο χρυσό 

κλειδί ,  να μην το δώσουμε και από την άλλη να λέμε ότι  είναι λίγα τα 

λεφτά για το χρυσό κλειδί .  Δεν είναι δυνατόν να λέμε ότι  οικονομία 

στο γεύμα και στο χρυσό κλειδί  να είμαστε γαλαντόμοι.  Αντιφατικά 

πράγματα. Δεν στέκουν.   

 Η επίσκεψη αυτή δεν είναι χαμηλού προφίλ.  Είναι πολύ μεγάλου 

προφίλ.  Είναι μεγάλο γεγονός το ότι  έρχεται ένας ξέν ος Πρόεδρος μιας 

ξένης χώρας στην πόλη την Σερρών. Για όνομα του Θεού. Και αυτό 

πάμε να το υποβαθμίσουμε το γεγονός και να επικαλούμαστε ότι  είναι 

πατέρες άλλοι αυτής της προσπάθειας;  Πατέρας αυτής της προσπάθειας 

είναι αυτή η δημοτική αρχή και μπράβο, κύρ ιε Μηλίδη, κύριε Καρύδα 

και κύριε Γιαννακίδη που το αναγνωρίζετε αυτό το πράγμα.  

Δεν είναι πολλά. Για όνομα του Θεού, που θα τον πάμε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Δεν διέκοψα εγώ κανέναν.  Λίγο πολιτικός πολιτισμός δεν βλάπτει .  Δεν 

είναι πολλά τα χρήματα για έναν Πρόεδρο Δημοκρατίας.  Θα τον πάμε 

στο καλύτερο μέρος με τα καλύτερα φαγητά και ασφαλώς θα πρέπει να 

είναι όλοι παρόντες εκεί .  Δεν είναι ο λόγος το οικονομικό για να μην 

έρθει  κάποιος.  Άλλοι είναι οι  λόγοι και αυτό το ξέρουν πάρα πολύ 

καλά. Μεγάλες κουβέντες εμείς  δεν είπαμε.   Ίσα –ίσα κρατήσαμε πάρα 

πολύ χαμηλούς τόνους.  Πανηγυρίσαμε; Κάναμε τίποτα;  

 Είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε από το 2014 και 

καρποφόρησε τώρα. Ο Πρόεδρος δεν θα ερχόταν για να εγκαινιάσει το 

επίτιμο προξενείο.  Δεν είπαμε εμείς  ποτέ τέτοιο πράγμα ότι  να έρθει  

για να εγκαινιάσει το επίτιμο προξενείο.  Εμείς είπαμε ότι  το Σέρβικο 

προξενείο έριξε την ιδέα για επίτιμο προξενείο.  Από εκεί  και πέρα το 

εάν θα γίνει  επίτιμο προξενείο ή όχι  είναι σύμφωνα με τον νόμο μι α 

διαδικασία που αφορά τα υπουργεία εξωτερικών της Σερβίας και της 

Ελλάδος.  Το Υπουργείο Εξωτερικών της Σερβίας κάνει  αίτηση στο 

Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος και το Υπουργείο Εξωτερικών της 

Ελλάδος αναλόγως θα πει  το ναι ή το όχι .  Εμείς το θέλουμε και 

δείξαμε την ετοιμότητά μας και είπαμε ότι  εάν θέλετε να κάνετε 

επίτιμο προξενείο είμαστε έτοιμοι,  σας έχουμε έτοιμο γραφείο.  Αυτό 

είπαμε.  Αυτή είναι η όλη αλήθεια και τα πάντα γίνεται ασφαλώς με τις  

ανάλογες αδειοδοτήσεις και με την ενημέρωση που έχει  το Υ πουργείο 

Εξωτερικών. Για τα πάντα ενημερώνεται το τμήμα του Υπουργείου 

Εξωτερικών, ενημερώθηκε και ενημερώνεται το τμήμα του Υπουργείου 

Εξωτερικών και συγκεκριμένα ο κ.  Βικελίδης που έχει  την έδρα του 

στο Υπουργείο Μακεδονίας –Θράκης.  Είναι εις  γνώση των π άντων.  

 Αυτά έχω να πω. Εγώ για μια ακόμη φορά θα πω ότι  πρέπει όλοι 

να είναι,  όλοι οι  δημοτικοί σύμβουλοι.  Εάν τώρα κάποιος έχει  κάποια 
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δουλειά δεν μπορεί να αφήσει την δουλειά του,  το καταλαβαίνουμε 

αυτό.  Πρέπει να είναι και στο . .και στους Αγίους Θεοδώρ ους και στο 

γεύμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Το θέμα ολοκληρώθηκε και μπαίνει  σε ψηφοφορία.  Μιλάμε για 

έγκριση πραγματοποίησης τελετής.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε επί της διαδικασίας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πείτε μου τον λόγο επί της διαδικασίας;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έθεσε μια πρόταση στο σώμα. Παρακαλώ να την θέσετε σε 

ψηφοφορία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Την πρόταση του κ.  Φωτιάδη να μειωθεί ο αριθμός την θέτω σε 

ψηφοφορία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρώτα το θέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Διαδικαστικά πρώτα την εισήγηση και μετά …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι στην εισήγηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ο κύριος Γαλάνης,  ναι,  ναι,  ναι .  Κύριε Μοσχολιέ;  Ναι.  Ο κ.  

Μηλίδης,  ναι.  Ο  κ.  Καρύδας και ο κ.  Φωκάς,  ναι.  Κύριε Αναστασιάδη; 

Ναι.  Κύριε Γιαννακίδη; Ναι.  Κυρία Γεωργούλα ναι.  Εσείς την πρότασή 

σας φυσικά.  
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Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Άρα όχι σε αυτή την πρόταση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στην δική του πρόταση ο κύριος …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ο γραμματέας,  ναι και ο Πρόεδρος.  Προχωράμε …  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε παρακαλώ την πρότασή μας να διατυπωθεί και να τεθεί  

προς ψήφιση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μα την πρότασή σας την ψηφίζει  η παράταξή σας.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να διατυπωθεί,  να ακουστεί  για τα πρακτικά. Πείτε την.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ξανά πείτε την πρότασή σας για να …  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Η πρότασή μας είναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν είμαι γραμματέας κ.  Φωτιάδη. Η γραμματέας σημειώνει.  Γι΄ αυτό 

υπάρχει …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Έχει καταγραφεί,  θα διατυπωθεί όπως ακριβώς την είπατε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Την διαφωνία μας,  εάν θέλετε,  για να ακουστεί  και να μην 

ταλαιπωρείστε,  είναι η διαφοροποίησή μας ως προς το γεύμα το οπο ίο 

θεωρούμε ότι  αυτή την εποχή δεν χρειάζεται.  Θα παρακολουθήσουμε 

όλο το τελετουργικό,  όλες οι  εικόνες που θα πάνε παντού και σωστά 

θα είναι από τις  άλλες παρουσίες του αξιότιμου προέδρου, 

βεβαίως…αυτό το γεύμα εικόνα, δεν την χρειαζόμαστε αυτή την 

εικόνα. Λέμε εκεί  να είναι μικρό …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία,  έχει  καταγραφεί αυτό.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν χρειάζεται να πάμε να ταΐζουμε τους ταϊσμένους.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πολύ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι αλλά είπατε όχι  σε όλα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ πολύ το θέμα έχει  τελειώσει και προχωράμε.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(Αριθμός Απόφασης 299/2016 ΚΑΤ)  

……………………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τρίτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.   
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Θέμα 3 ο  :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης  

Ορισμός εκπροσώπου και του αναπληρωτή του στο  

Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου Περιφέρειας  

Κεντρικής Μακεδονίας της ΕΡΤ 3.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ως τακτικό μέλος ο κ.  Στεργίου Νικόλαος.  Ως αναπληρωματικό μέλος 

ο κ.  Χασαπίδης Κωνσταντίνος.  Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εμείς,  κύριε Πρόεδρε,  για το τακτικό συμφωνούμε,  για τον 

αναπληρωματικό όχι .  Άλλο πρόσωπο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να καταγραφεί παρακαλώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και θεωρούμε ότι  θα έπρεπε να είναι από την αντιπολίτευση ο 

αναπληρωτής.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Την πρότασή μας παρακαλώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία,  θα το βάλω σε ψηφοφορία.  Αναπληρωματικό μέλος…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

. .κύριε Πρόεδρε.  Έχω το δικαίωμα να έχω πρόταση. Να τηρηθεί η 

διαδικασία.  Εμείς προτείνουμε την κυρία …  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Ναι στην εισήγηση. Ναι στην εισήγηση. Ναι,  ναι.  Ω ς έχει  η 

εισήγηση. Ναι,  ναι.  Κύριε Δούκα; Ως έχει  η εισήγηση και ο κ.  

Μοσχολιός.  Η κυρία Καλώτα. Ο κ.  Μηλίδης όπως έχει  και η εισήγηση. 

Ο κ.  Καρύδας;  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Με βάση . .πρέπει να είναι . .  ή προβλέπει κάτι  άλλο;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν μπορώ να απαντήσω τώρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν προβλέπεται τίποτα.  Αναφέρει ένα τακτικό και ένα 

αναπληρωματικό μέλος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και συνεδριάζει  μια φορά τον χρόνο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και συνεδριάζει  μια φορά τον χρόνο. Ναι ή όχι;  Κύριε Καρύδα;  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Ναι με την αντιπολίτευση. Δεν το ήξερα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Κύριε Αναστασιάδη;  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι στον τακτικό θέλετε να πείτε.   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Με αναπληρωματικό την κυρία …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ωραία,  καταγράφηκε.  Κύριε Γιαννακίδη;  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σεβαστό. Η κυρία Γεωργούλα.  

Κα ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ:  

Ναι,  το ίδιο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Την πρόταση του κ.  Φωτιάδη. Εσείς το ίδιο.  Ως η εισήγηση, η 

εισήγηση, η εισήγηση και ο γραμματέας και ο Πρόεδρος ως έχει  η 

εισήγηση.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(Αριθμός Απόφασης 300/16 ΚΑΤ)  

……………………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης.   

 

Θέμα 1 ο  :  

Ονοματοδοσία οδού και πλατείας μετά από γνωμοδότηση της  

 Επιτροπής Ονοματοδοσίας Οδών και Πλατειών του  

άρθρου 8 του Ν3463/2006 σύμφωνα με το πρακτικό 1 /2015  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Εισηγητής ο κ.  Γκότσης.  Παρακαλώ. Κύριε Γκότση έχετε τον λόγο.  

Κλείστε τα κινητά σας.  Απενεργοποιήστε το σας παρακαλώ. 

Δημιουργεί  πρόβλημα.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δυο θέματα έχουμε.  Ένα αφορά ονοματοδοσία της  πλατείας 

Σκουτάρεως.  Μετά από γνωμοδότηση του Τοπικού Συμβουλίου της 

Δημοτικής Ενότητας Σκουτάρεως και η οποία πρόταση αυτή να 

ονομαστεί  η πλατεία Σκουτάρεως,  η κεντρική πλατεία…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ομόφωνη;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ομόφωνη. Πλατεία Τατούδη Παναγιώτη, η πρότ αση αυτή έφυγε στην 

10μελή Επιτροπή, η οποία εδρεύει  στην Περιφερειακή Διοίκηση  . .και 

η 5μελής Επιτροπή γνωμοδότησε θετικά με την ονοματοδοσία της 

πλατείας Τατούδη Παναγιώτη και έρχεται τώρα, γνωμοδοτικός είναι ο 

χαρακτήρας και του Τοπικού Συμβουλίου αλλά  και της 5μελούς 

Επιτροπής και έρχεται λοιπόν εδώ επίσης να πάρουμε την τελική 

απόφαση.  

Αυτό είναι το πρώτο και θα περάσουμε στο δεύτερο μετά.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τώρα. Εισήγηση ολοκληρωμένη κ.  Γκότση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το δεύτερο θέμα αφορά μια παλαιά μετονομασία.  Εδώ  έχουμε 

μετονομασία.   Ήταν η οδός Ομήρων, η οποία μετά από ιστορικά 

γεγονότα που έφεραν οι  συμπολίτες μας και οι  ειδικοί επάνω σε αυτό 

το θέμα, το Δημοτικό Συμβούλιο και η Επιτροπή τότε και τα λοιπά, 
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όλα αυτά που σας είπα,  όλη η διαδικασία έγινε μετονομασί α της οδού 

Ομήρων σε οδό Αιχμαλώτων 2016 -2018.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

1916-1918 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εδώ τώρα, το ΄13 έγινε αυτό,  το ΄13 είχαμε …μια έτσι,  μια ας το πω σε 

ξαφνικά μάχη μεταξύ των υποστηρικτών Ομήρων και Αιχμαλώτων, με 

διάφορα έγραφα, με διάφορα ιστορικά γεγονότα και τα λοιπά. Τελικά 

ξανά ήρθε το θέμα στο Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας 

Σερρών, η οποία αποφάσισε,  μάλλον γνωμοδότησε να ξαναπάρει το 

παλαιό όνομα, Ομήρων. Πήγε στην …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα το οποίο θα λήξει  σε ένα λεπτό.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μετά από πρωτοβουλία του προέδρου έπιασε τις  δυο πλευρές και 

ήρθαν σε συνεννόηση να μείνει  οδός Αιχμαλώτων και μέσα σε 

παρένθεση Πρώην Ομήρων. Αυτό είναι το θέμα μας.  Εφόσον 

συμφώνησαν και οι  δυο πλευρές.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα ήθελα για ένα λεπτό,  μου το ζήτησε ο κ.  Κατσαμάνης ένα λεπτό 

παρακαλώ όμως τον λόγο.  Ελάτε δίπλα σε ένα μικρόφωνο για να 
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καταγράφεται αυτό το οποίο θα πείτε.  Μην ξεπεράσετε το λεπτό κύριε 

καθηγητά.  

Κος ΚΑΤΣΑΜΑΝΗΣ:  

Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε γ ια την ευκαιρία που μου δίνετε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ λίγη ησυχία.   

Κος ΚΑΤΣΑΜΑΝΗΣ:  

Θα ήθελα για ένα λεπτό να απασχολήσω το Δημοτικό Συμβούλιο με 

μια λιτή δήλωση. Η Ιστορική και . .Εταιρεία Σερρών …, την οποία 

εκπροσωπώ ως μέλος της,  . .συζήτηση για την οδ ό Αιχμαλώτων 1916 -

1918, δηλώνει ότι  εφόσον, άκουσα πριν με πολύ ενδιαφέρον και 

προσοχή την εισήγηση του κ.  Γκότση Ηλία,  εφόσον λοιπόν …εφόσον 

παραμένει  η ονοματοδοσία της οδού, όπως ειπώθηκε πριν,  Αιχμαλώτων 

2016-2018, δεν θα έχει  αντίρρηση να προστεθεί  κά τω από την φράση 

που αναφέρθηκε η φράση σε παρένθεση μέσα, . .Ομήρων.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και εγώ σας παρακαλώ για τελευταία φορά, κλείστε το κινητό σας.  

Αμάν με το κινητό.  Εγώ σας ευχαριστώ κύριε Κατσαμάνη. Θέλω να 

ευχαριστήσω και τις  δυο πλευρές και τον κ.  Κατσαμάνη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνάδελφοι μπορείτε να σταματήσετε τις  συζητήσεις μεταξύ σας; Εάν 

έχετε απορίες και τοποθετήσεις,  να τοποθετηθείτε.  Όχι μεταξύ σας.  

Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και τις  δυο πλευρές.  Από την μια πλευρά 
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τον κ.  Κατσαμάνη, ο οποίος έκανε την προσπάθειά του αυτή, 

συναίνεσε να μπει και οδός Ομήρων, Πρώην Ομήρων και από την άλλη 

πλευρά τον εκπρόσωπο της οδού Ομήρων, τον κ.  Γεωργιτσίκη 

Αθανάσιο συνάδελφό μου . .γιατρό, ο οποίος συναίν εσε σε αυτή την 

προσπάθεια.  Τους ευχαριστώ προσωπικά.  

 Παρακαλώ συνάδελφοι εάν θέλετε να τοποθετηθείτε επί  των δυο 

θεμάτων…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις βεβαίως.  Ποιος θέλει  να υποβάλλει ερώτηση;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να ρωτήσω κάτι;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι.  Η κυρία Καλώτα, ο κ.  Αντώνης Αναστασιάδης ερώτηση και ο κ.  

Χαρίτος Χρήστος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ τοποθέτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία Καλώτα και ο κ.  Αντώνιος Αναστασιάδης ερωτήσεις.   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Θέλω να ρωτήσω, συγχωρέστε με εάν δεν κατάλαβα κάτι ,  γιατί  . .και 

από κάτω Πρώην Ομήρων.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ήταν η προηγούμενη ονομασία.   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  
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Ναι,  το κατάλαβα. Κατάλαβα αλλά γιατί;  Όχι,  να μας πείτε γιατί .  Γιατί  

θέλουν να υπάρχει …16 -18 Νο 5 και από κάτω Πρώην Ομήρων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  να απαντήσω μονολεκτικά,  για  να διευκολύνουμε τους 

επαγγελματίες της οδού, διότι  το ταχυδρομείο βραχυκυκλώνεται με την 

οδό την συγκεκριμένη. Θα μου πείτε,  μα δεν μπορεί επιτέλους να 

καταλήξει;  Σήμερα η οδός που μένω σήμερα ήταν οδός Μιαούλη και 

μετετράπη σε Ανδρέα Κάλβου.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Για ισχύει  για όλες τις  υπόλοιπες αλλαγές στους δρόμους αυτό; Γιατί  

υπάρχει ,  εγώ …το σπίτι  μου με …έχω κάνει όλα τα χαρτιά της 

Εφορίας,  τα πάντα, όλα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Καλώτα από την στιγμή που υπάρχει απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου και μπαίνει  στην ταμπέλα αυτή η οδός Αιχμαλώτων 1916 -

1918, όπως είναι σήμερα γραμμένη και από κάτω βάζουμε Πρώην 

Ομήρων, έτσι θα παραμείνει  και υπάρχουν πάρα πολλές οδοί στην 

Ελλάδα σε πολλές πόλεις που αναφέρονται έτσι ακριβώς όπως σας το 

λέω.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κύριε Αντώνη Αναστασιάδη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ερώτηση ….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση.  
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Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Θα παρακαλέσω πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε,  το θέμα να μην το 

συζητήσουμε διότι  είναι γνωστές οι  απόψεις.  . .Κάνετε ότι  

καταλαβαίνετε αλλά μην μας προ καλείται.  Κανείς δεν έχει  …Τελείωσε.  

Μην μιλάει κανένας.  Κανένας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις;  Ο κ.  Χαρίτος νομίζω ζήτησε τον λόγο για τοποθέτηση. 

Παρακαλώ κύριε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθέτηση ο κ.  Χαρίτος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε ποια συζητάμε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και τα δυο.  Και το πρώτο και το δεύτερο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Χαρίτο έχετε τον λόγο για τοποθέτηση.  

Κος ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε συμφωνώ με την πρόταση, απλώς θα ήθελα να 

απευθυνθώ στον κ.  καθηγητή , τον κ.  Κατσαμάνη, κανονικά έπρεπε να 

λέγονται τα …διότι  και ο παππούς μου ο Χρήστος ο Χαρίτος. .  τρία 

χρόνια στην . .  στην Φιλιππούπολη και κουβαλούσε τσουβάλια στα 

πλοία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13 Η Σ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΑΡΙΤΟΣ:  

1916.Υπάρχουν τα σχετικά βιβλία.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε και αγαπητοί συνάδελφοι,  έχουμε δυο 

θέματα να συζητήσουμε.  Για το δεύτερο σε ότι  έχει  σχέση με την 

αλλαγής της ονοματοδοσίας,  δεν θα αναφερθώ. Από ότι  θυμάμαι 

ήμουνα εναντίον της πρώτης αλλαγής κυρίως για πρακτικούς λόγους.  

Νομίζω ότι  αυτό που προτείνουμε τώρα, εάν είναι και στα δημόσια 

έγγραφα έτσι,  σε Εφορία ή οτιδήποτε,  εάν είναι μόνο στην πινακίδα 

διευκολύνει την αλληλογραφία κυρίως.  Εάν είναι όμως και στα 

δημόσια έγγραφα θα είναι λίγο πολύπλοκο.  

 Για το πρώτο θέμα όμως, ότι  έχει  σχέση με την ονοματοδοσία της 

πλατείας της Σκουτάρεως,  εκεί  θέλω να εκφράσω κάπως τους 

προβληματισμούς μου, όχι  ότι  θα ψηφίσω κατά, δεν θα ψηφίσω κατά, 

το λέω εκ προοιμίου,  αλλά νομίζω ότι  επειδή επιχείρησα να δω την 

αιτιολογία και του Τοπικού Συμβουλίου και της Επιτροπής γιατί  να 

κάνουμε αυτή την ύψιστη τιμή, εγώ θεωρώ ότι  είναι ύψιστη τιμή, 

μήπως δηλαδή κάθε φορά που θα έχουμε ένα αίτημα από μια Τοπική 

Κοινότητα επειδή απεβίωσε κάποιος πρώην Πρόεδρε,  εμείς  οφε ίλουμε 

να πάρουμε αυτή την απόφαση; Νομίζω είναι ύψιστη τιμή για τον 

οποιονδήποτε νεκρό θέλουμε να τιμήσουμε με αυτόν τον τρόπο και 

πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτές τις  αποφάσεις μας.   
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 Εγώ προσπάθησα να δω για ποιο λόγο πρέπει να τιμήσουμε τον 

συγκεκριμένο συνάδελφο που έφυγε πρόωρα από την ζωή με αυτή την 

ύψιστη τιμή και δεν μπόρεσα να βρω τον λόγο.  Δηλαδή εάν αύριο 

πεθάνει κάποιος άλλος ή χρημάτισε Πρόεδρος ή Δήμαρχος σε κάποια 

άλλη περιοχή εμείς  υποχρεωτικά θα πρέπει να τον τιμήσουμε;  Πρέπει  

να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτές τις  αποφάσεις.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα είμαι πολύ σύντομος.  Όπως πρέπει να απομείνουμε τα εύσημα στον 

κ.  Δήμαρχο και στον κ.  Αντιδήμαρχο …για την επίσκεψη του προέδρου 

της Σερβικής Δημοκρατίας την επόμενη εβδομάδα, με τον ίδιο τρόπο 

θεωρώ ότι  είναι πάρα πολύ σωστό και μπράβο και σε σας και σε όσους 

άλλους συντέλεσαν να μπορέσει να επιτευχθεί  αυτή η συμφωνία.  

Συγχαίρω και τις  δυο πλευρές και τον κ.  . .  και τον Κατσαμάνη, οι  

οποίοι  είναι σήμερα εδώ για την …και τον γιατρό που εκπρο σωπεί 

τους κατοίκους και τους επαγγελματίες…υπήρξε πολύ καλός φίλος και 

. .γ ιατρός στην περιοχή της πρώην Ομήρων.  

 Πράγματι το αληθές είναι και όπως αποδεικνύεται με τα έγγραφα 

από το Υπουργείο Εξωτερικών το Αιχμαλώτων 1916 -1918, όμως για 

λόγους …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  

Ιστορική αλήθεια.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτή είναι η ιστορική αλήθεια που αποδεικνύεται από την ιστορική 

έρευνα. Όμως πολύ σωστά, γιατί  ο νόμος δίνει  την δυνατότητα στο 

Κοινοτικό Συμβούλιο να λάβει υπόψη του και τις  ανάγκες τις  

καθημερινές,  τις  . .και ότι  άλλο απορ ρέει  από αυτές,  να δοθεί  αυτή η 
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δυνατότητα, πρόκειται για έναν συμβιβασμό πολύ λογικό και νομίζω 

ότι  είμαστε στην σωστή κατεύθυνση.  

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε,  δημόσια και τον κύριο . .  που είχαν 

την ευγενή καλοσύνη να στείλει  αυτά τα στοιχεία και σε σας κα ι στον 

υποφαινόμενο και σε πολλούς άλλους συναδέλφους.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην δέχεστε καμία πρόκληση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μην μας προκαλείτε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε εκ παραδρομής . .  ήθελα να πω δυο λόγια,  εάν μου 

επιτρέπετε κατ’ εξαίρεση για ένα λεπτό μόνο. Για το πρώτο θέμα, για 

την πλατεία Σκουτάρεως.   

 Ήθελα λοιπόν να πω ότι  πράγματι είναι μεγάλη τιμή, όμως 

πιστεύω ότι  . .άξιζε αυτή η τιμή γιατί  ήταν από τους πρωτεργάτες και 

στυλοβάτης της τοπικής αυτοδιοίκησης.  Πρώτον.  Δεύτερον,  τι μήθηκε 

πάρα πολλές φορές ως Κοινοτάρχης,  ως Δήμαρχος. . .Ήταν ιδιαίτερα 

αγαπητός.  Πέτυχε γι΄ αυτή την πλατεία πραγματικά το είχε όραμα 

ζωής,  είχε έρθει  σε ρήξεις ,  συγκρούσεις,  παρακάλεσε,  πίεσε και εν 

πάση περιπτώσει είναι και μια απόφαση του Τοπικού Συμβουλ ίου και 

της Επιτροπής και εκτός αυτού κατά γενική ομολογία είναι και μια 

απαίτηση της τοπικής κοινωνίας.  Άρα λοιπόν νομίζω ότι  αξίζει  αυτής 

της τιμής…, ώστε να τον θυμάται και για τον τόσο άδικο χαμό του.   

 Εγώ και . .σε τόση νέα ηλικία είχε προσφέρει πάρα πολλά, για 

μένα προσωπικά ήταν ιδιαίτερη τιμή γιατί  με τίμησε με το ψηφοδέλτιό 
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του και με . .παράταξή μας και είναι . .Πιστεύω ότι  και εδώ το Δημοτικό 

Συμβούλιο πρέπει να δείξει  μεγαλοψυχία και να αποδώσει . .που του 

αξίζουν.  Δεν πρέπει όλα να τα μηδενίζουμε.  

 Ευχαριστώ πάρα πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα …  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και εγώ θεωρώ ότι  η τιμή πρέπει να αποδοθεί στον εκλιπόντα. Θεωρώ 

ότι  ήταν μια μορφή της αυτοδιοίκησης που λειτούργησε μεγάλα 

διαστήματα και η άποψή μου είναι ότι  όταν το Τοπ ικό Συμβούλιο 

ομόφωνα εκπροσωπώντας την τοπική κοινωνία μας φέρνει  μια 

πρόταση, η οποία,  επειδή ξέρουμε ότι  ήταν η επιθυμία του και το 

πάλεψε το όλο θέμα, δεν χρειάζεται εμείς  να είμαστε ούτε με . .ούτε 

με. . . .Θα πρέπει να δεχθούμε  ότι  και να είμαστε μεγαλό ψυχοι,  διότι  

μακάρι να έχουμε πρόσωπα να τα δείξουμε ως στοιχεία προς 

παραδειγματισμό σε μια κοινωνία και νομίζω το έχει  ανάγκη η 

κοινωνία ιδιαίτερα στις  μέρες μας.   

 Ο Παναγιώτης ήταν ένας αγωνιστής της ζωής,  το ανέδειξε και 

νομίζω ότι  και ο τρόπος του,  όπως έφυγε τόσο άδικα και τόσο νωρίς 

δεν έχουμε κανέναν λόγο να μείνουμε,  αντιθέτως πρέπει να πούμε ένα 

μεγάλο ναι όλοι και γιατί  όχι  κάποια στιγμή, κύριε Πρόεδρε,  ίσως να 

τιμήσουμε και κάποιους οι  οποίοι  πρόσφεραν στην αυτοδιοίκηση και 

είναι εν ζωή. . .  

 Ας  είμαστε δηλαδή σε αυτά τα θέματα λίγο μεγαλόψυχοι.   



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13 Η Σ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχει τελειώσει.  Δεν σας το . .  κύριε Αναστασιάδη. Και λίγο εγκρατείς  

να είστε.  Να είστε λίγο εγκρατείς .  Το θέμα έχει  ολοκληρωθεί.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα έχει  ολοκληρωθεί.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μιλάτε περί τιμών και επαίνων. Το θέμα δεν είναι αυτό εδώ περί τιμών 

και επαίνων . .  θα τιμήσουμε εμείς  …Δεν δίνονται έτσι οι  τίτλοι 

παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Σε παρακαλώ, όχι  δεν είναι έτσι.  Δεν τιμάμε τον οποιονδήποτε.  Αφού 

το πάτε έτσι περί τιμών και επαίνων, …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για τον εκλιπόντα τουλάχιστον ….  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι,  δεν είναι έτσι η τιμή και ο έπαινος.  Σε παρακα λώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα ολοκληρώθηκε συνάδελφοι.  Μπαίνει  σε ψηφοφορία και για το 

Α και για το Β. Εάν κάποιος έχει  την διαφωνία του,  θα καταγραφεί.   

 Ναι,  ναι,  κύριε Γρηγοριάδη ναι,  ναι κύριε Αραμπατζή. Ναι,  ναι,  

ναι .  Στο βάθος εκεί  ο κ.  Γρηγοριάδης Χρήστος,  ναι.  ο κ.  Δούκας ναι.  
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Ναι η παράταξη του . .Ναι,  ο κ.  Αντώνης Αναστασιάδης.  Ναι η 

παράταξη του κ.  Γιαννακίδη.  Ναι.  Ομόφωνα ναι λοιπόν.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφασης 241/2016)  

……………………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δεύτερο.  

 

Θέμα 2 ο  :  

Έναρξη διαδικασίας κατάρτ ισης Στρατηγικής Βιώσιμης  

Αστικής Ανάπτυξης στο Δήμο Σερρών στο πλαίσιο του  

 ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014 -2020. Έγκριση παροχής  

υπηρεσιών επιστημονικής υποστήριξης και τεχνικής υποστήριξης.  

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  Καρπουχτσής Κ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε τον λόγο.   

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  σύμβουλοι…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δυνατά όμως. Αυξήστε λίγο τα ντεσιμπέλ σας.   

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Σύμφωνα . .  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας…  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  κύριε Καρπουχτσή έχετε τον λόγο.  Λίγη ησυχία από το σώμα.  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Στο ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας προβλέπονται ολοκληρωμένες 

δράσεις για την βιώσιμη αστική ανάπτυξη και . .της Θεσσαλονίκης 

αλλά και για άλλα αστικά κέντρα της Περιφέρ ειας Κεντρικής 

Μακεδονίας.  Στις  περιοχές αυτές η βιώσιμη αστική ανάπτυξη θα 

εφαρμοστεί  μέσω των ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων και η 

χρηματοδότηση θα γίνει  από τις  ενιαίες ολοκληρωμένες στρατηγικές 

…αστικής ανάπτυξης.  Η έγκριση για χρηματοδότηση των στρα τηγικών 

αυτών θα γίνει  από την ειδική υπηρεσία διαχείρισης του ΠΕΠ 

Κεντρικής Μακεδονίας.   

 Στο ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας προβλέπονται όπως έχει  βγει  το 

πρόγραμμα ένα 10%, 19 εκατομμύρια ευρώ περίπου για δράσεις της 

βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.  Ένα μέρος αυτώ ν . .προβλέπονται ήδη για 

την . .Θεσσαλονίκης.  Έχουν ήδη υπάρξει δημοσιεύματα τον τελευταίο 

καιρό,  έχουν συντάξει  . .Θεσσαλονίκης και διεκδικούν τα 25 

εκατομμύρια.  Τα υπόλοιπα από τα 80 θα μοιραστούν σε σχέδια 

στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης υπολοίπων μεγάλων αστικών 

κέντρων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.   

 Η διαδικασία η οποία θα ακολουθηθεί για την επιλογή αυτών των 

σχεδίων είναι μια . .διαδικασία,  όπως ορίζεται από το Περιφερειακό 

Πρόγραμμα. Η υποβολή ουσιαστικά μιας συγκεκριμένης στρατηγικής 

βιώσιμης ανάπτυξης απαιτεί  ένα συγκεκριμένο όγκο εργασιών που 

συνοδεύεται από συγκεκριμένες τεχνικές περιγραφές και σχέδια.  Είναι 

μια διαδικασία που . .το σύνολο των φορέων..  του συνόλου των 

τοπικών φορέων. . .Φορείς πολιτών, Δήμος και τα λοιπά.  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13 Η Σ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016  

 Η ειδική υπηρεσία διαχείρισης της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας έχει  ήδη εδώ και ένα επτάμηνο περίπου αναθέσει σε 

εξωτερικό συνεργάτη την εκπόνηση του οδηγού εφαρμογής των 

σχεδίων . .στην Περιφέρεια . .Κεντρικής Μακεδονίας και σύμφωνα με 

πληροφορίες εντός των ερχόμενων δυο εβδομάδων η εταιρεία αυτή θα 

είναι έτοιμη να βγάλει τον οδηγό σύμφωνα με τον οποίο θα ζητηθούν 

τα σχέδια από τους Δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας.   

 Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη τα στενά χρονικά περιθώρια 

θεωρούμε ότι  είναι πολύ σημαντικό για μας τους Δήμους να 

ετοιμαστούμε μέσω των…Ουσιαστικά με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο 

μπορούμε για την επόμενη πενταετία να διεκδικήσουμε έως 25 

εκατομμύρια ευρώ για ολοκληρωμένες δράσεις του Δήμου και να μην 

περιμένουμε πρόσκληση –πρόσκληση που θα βγάζει  η Περιφέρεια να 

πάμε και να στεκόμαστε στην ουρά.  

 Αυτή την στιγμή υπάρχει η βούληση από την Περιφέρεια εκτός 

της μητροπολιτικής να χρηματοδοτήσει δυο έως τρία άλλα στην 

περιφέρεια.  Ήδη έχουν αρχίσει  και ετοιμάζονται.  Η Περιφέρεια 

Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης είναι πολύ πιο μπροστά και ήδη έχει  

. .και θεωρούμε ότι  και εμείς  ως Δήμος πρέπει να μπούμε στην σειρά 

και να προετοιμαστούμε εγκαίρως.   

 Μέσα στην εισήγηση αναφέρονται  τον τρόπο υλοποίησης 

παροχής υπηρεσιών και ειδικά παίρνουμε κομμάτια από αντίστοιχες 

εργασίες οι  οποίες έχουν γίνει  σε άλλους Δήμους περιφερειών που 

είναι πιο μπροστά από εμάς.  Ουσιαστικά προβλέπεται . .  του πλαισίου 

. .στην υποστήριξη της κατάργησης της στρατηγικής και στην 

συμπλήρωση όλων των . .  υποστήριξη τόσο κατά την διάρκεια της 

αξιολόγησης . .όσο και στην μετέπειτα περίοδο.   
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 Γι΄ αυτό λοιπόν ζητούμε να εγκρίνεται την . .  την έγκριση της 

ανάθεσης των εργασιών μέσω του άρθρου 209 του 3463 . .Διαύγεια. .και 

την σχετική αναμόρφωση … του προϋπολογισμού του 2016.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το όνομα δεν θα μας το πείτε;   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Ορίστε;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το όνομα.  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Ποιο;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις επί  του θέματος.  Ο κ.  Καρύδας,  ο κ.  Χρυσανθίδης,  ο κ.  

Μηλίδης.  Οι τρεις .  Ξεκινώ από εσάς κ.  Χρυσανθίδη.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ήθελα να ρωτήσω τον κ.  εισηγητή, πρώτον,  εάν οι  υπηρεσίες μας 

έχουν την δυνατότητα να συντάξουν…Μια δεύτερη ερώτηση, κατά 

πόσο.. .αυτή η μελέτη…και το ποσοστό συμμετοχής θα έχει  ο Δήμος; 

Όπως επίσης βλέπουμε…, θέλω να μου πείτε,  λέτε ότι  το ποσό είναι 

…παρακάτω λέτε  ότι. . .θα καλυφθεί από τον Κωδικό Εξόδων: Παροχή 

Υπηρεσιών Συμβούλου . .Μπορείτε να μου πείτε τι  ποσό έχει  γραφτεί  

στον προϋπολογισμό και τι  πρέπει να αναμορφωθεί;  Και μια τέταρτη 

ερώτηση. Μιλάτε για ανάθεση, δηλαδή πιο μπροστά, πριν μας,  πριν . .  

στην έκθεσή μας ήδη  αναφέρεται  ότι  θα  κάνει  απευθείας ανάθεση. 

Το ότι  λέτε ότι  θα δημοσιευτεί  στον Δήμο, στην ιστοσελίδα του 
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Δήμου…και έτσι λοιπόν. .και λέτε παρακάτω τον τρόπο ανάθεσης.  Μα 

ήδη τον έχετε.  Μας έχετε προκαταβάλει ήδη.  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Να απαντήσω λίγο ένα –ένα στα ερωτήματα. Πρώτον,  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγο πιο δυνατά για να σας ακούμε.   

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Εάν  η υπηρεσία έχει  την δυνατότητα να το κάνει .  Σας λέω ότι  δεν έχει  

γιατί  το κομμάτι της στρατηγικής βιώσιμης αστικής 

ανάπτυξης. . .απαιτεί  έναν συντονισμό  ενεργειών και ειδικοτήτων, όπως 

αναφέρονται μέσα.,  παραδείγματος χάρη, χωροταξικός σχεδιασμός,  

όπως προβλέπονται από το ίδιο το ΠΕΠ. Ένα το κρατούμενο.  

 Αυτό που έχω να τονίσω είναι ότι  το συγκεκριμένο,  η 

συγκεκριμένη διαδικασία είναι αντίστοιχη με αυτή που είχε τρέξει  την 

περίοδο του 2008 -2011 με τα ολοκληρωμένα αστικά προγράμματα, τις  

ολοκληρωμένες αστικές παρεμβάσεις τις  οποίες το 2008 -2011 ο Δήμος 

Σερρών, όπως και αρκετοί Δήμοι,  δεν είχαν συμμετάσχει ποτέ λόγω 

έλλειψης εμπειρίας.  Είχαν αφήσει άλλους Δ ήμους να το 

εκμεταλλευτούν.  Νομίζω η Βέροια και η Έδεσσα.  

 Η εμπειρία σε αυτό το κομμάτι δεν υπάρχει.  Είναι κάτι  τελείως 

καινούργιο και για την ίδια την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,   η 

οποία σχεδιάζει  για πρώτη φορά και είναι στα πρότυπα της 4 η ς  

Προγραμματικής Περιόδου.  

 Δεύτερον.  Πόσο σίγουρο είναι;  Σίγουρο δεν μπορεί να είναι σε 

καμία των περιπτώσεων και ο πρώτος που το λέει  είμαι εγώ, αλλά αυτό 

δεν σημαίνει  ότι  δεν θα μπούμε και δεν θα …Δεν ξέρω εάν σας 

κάλυψα.  
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 Τρίτον.  Τα 10 χιλιάρικα που αναφέροντ αι στον προϋπολογισμό 

από το κομμάτι Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου Σερρών. Σε 

προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο,  όταν ξεκίνησε η κατάρτιση του 

προγράμματος του Δήμου Σερρών, είχαν προβλεφθεί 20.000 ευρώ για 

σύμβουλο που θα έκανε το επιχειρησιακό, όπως προβ λέπεται από την 

Υπουργείο Εσωτερικών, με την ίδια διαδικασία.   

Με την ίδια διαδικασία λοιπόν…στις 20.000 ευρώ υπήρξε ένα 

υπόλοιπο 10.000 ευρώ του προϋπολογισμού εκείνου.  Χρησιμοποιούμε 

τα 10.000 από εκείνο τον προϋπολογισμό ο οποίος είχε περισσέψει 

μέσω των προσφορών που πήραμε και αντιστοίχως τα υπόλοιπα 

10.000,  14.000,  πρέπει  να γίνει  . .1.000 ευρώ από Προμήθεια γάλακτος,  

4.050 από τον κωδικό που είναι για την οργάνωση συνεδρίων και 

συναντήσεων, 1.139 ευρώ από αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 

και 8.400 ευρώ από . .  

Τώρα, όσον αφορά το τέταρτο,  η ανάθεση προφανώς και θα γίνει  

και τέθηκε σε αυτό γι΄ αυτό θα επανέλθω σε είναι αυτό το θέμα με την 

προϋπόθεση φυσικά ότι  εγκρίνετε και την  διαδικασία,  την ένταξης της 

διαδικασίας της κατάθεσης.  Για να γίνει  όμως η διαδικασία απαιτείται 

και αυτό γιατί  από τον ίδιο τον Δήμο με ίδιους πόρους σας 

διαβεβαιώνω ότι  δεν μπορείς να ….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Μηλίδης.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  …είναι ένα σεβαστό ποσό για τον Δήμο μας.  Εγώ 

είμαι υπέρ της καινοτομίας,  υπέρ του . .αλ λά …έχουμε βάσιμες ελπίδες 

να προχωρήσουμε σε κάτι  τέτοιο ή θα πρέπει να κυνηγάμε κάτι  πιο 

σίγουρο; Γιατί  το είδα λίγο,  όπως το διάβασα, ότι  …  
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Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Θα σας πω από την εμπειρία που έχω από την Περιφέρεια της 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που τ ο έχω δει  πρακτικά…Όλοι οι  

Δήμοι,  οι  μεγάλοι Δήμοι άνω των 50.000 κατοίκων μιας περιφέρειας 

έχουν το δικαίωμα συμμετοχής σε αυτό το πρόγραμμα. Είναι μια . .  

Πρέπει να μπούμε …  

 . .Ένας πολύς καλός συντονισμός και σε πολιτικό επίπεδο στην 

Περιφέρεια.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν μας είπατε τι  είναι αστική κινητικότητα.  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Όχι,  είπα βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Είναι βιώσιμη αστική ανάπτυξη. 

Έτσι ορίζεται αυτό στο οποίο επιλέγουμε μια …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι είναι δηλαδή;  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Πλέον στο ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονί ας και στον . .Σχεδιασμό, 

παραδείγματος χάρη δεν μπορούμε να εντάξουμε σχέδια αναπλάσεων. 

Έργα πεζοδρόμησης.  Έργα τα οποία είναι μεμονωμένα. Βάσει αυτού 

του σχεδίου . .αναπλάσεις,  ερχόμαστε και . .μια σειρά από δράσεις του 

Δήμου με ένα πολλαπλασιαστικό όφελος  που μπορεί να υπάρξει στην 

κοινωνία,  στην αγορά εργασίας,  στην μείωση της ανεργίας με 

εξειδικευμένα …Ότι δράση εντάσσεται στο ΠΕΠ, …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  
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Εξοικονόμηση ενέργειας,  έργα αναπλάσεων, από έργα σχολείων, από 

έργα  δημοσιότητας,  από έργα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας,  

παραδείγματος χάρη μέσα στο κομμάτι αυτό υπάρχει και η δυνατότητα 

να κάνει  ο Δήμος και κάποιες …Είναι τεράστιο το πλέγμα των 

δραστηριοτήτων που μπορεί να επιλέξει  και με βάση το εγκεκριμένο 

πλέγμα του ΠΕΠ εντάσσεται . .και αξιολόγησης.  Θα πρέπει να 

ελέγξουμε δράσεις οι  οποίες θα μας δώσουν . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ανταγωνιστικές.   

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Μεταξύ των δήμων άνω των 50.000 κατοίκων.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ανταγωνιστικές.   

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Ανταγωνιστικές.  Εκτός . .μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης,  το οποίο . .  

έχουν ήδη επιλεχθεί  οι  δράσεις.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Από τα 80 εκατομμύρια τα 25 είναι ήδη για την Θεσσαλονίκη. Γι΄ αυτό 

είπα ότι  τα χρήματα είναι για δυο με τρεις  μάξιμουμ Δήμους της 

περιφέρειας.  Τα υπόλοιπα των 80 δηλαδή.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Καρύδα έχετε τον λόγο.  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  
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. .του κυρίου Φωτιάδη, απλά θέλω και εγώ μια επιπλέον.  Επειδή το 

κείμενο γράφει πολλά αλλά λέει  λίγα,  με δυο λόγια,  γιατί  να δώ σω 

25.000 για . .και πρακτικά, εάν μπορούμε να το πούμε,  γιατί  από ότι  

κατάλαβα αυτά είναι πολύ, σε εμβρυακή κατάσταση ακόμα, τι  θέλει  να 

μας δώσει;  Πρακτικά. Με δυο λόγια.  Γιατί  εν μέρει  καλύφθηκα.  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Εγώ λέω ότι  δεν μας συμφέρει να μην τα δ ώσουμε,  γιατί  έτσι χάνουμε 

την οποιαδήποτε ευκαιρία να διεκδικήσουμε ….Πρακτικά θα μας 

δώσει,  εάν εγκριθεί ,  θα μας δώσει χρηματοδότηση.  

 Δεύτερον,  σε περίπτωση που δεν εγκριθεί ,  γιατί  αυτό ξέχασα να 

το αναφέρω, όλες οι  δράσεις που χρηματοδοτούνται από τα 

επιχειρησιακά προγράμματα . .περιβάλλοντος και τα λοιπά, οι  δράσεις 

που θα πάρουν . .του περιβάλλοντος,  παραδείγματος χάρη, . .εάν έχουν 

ήδη περιγραφεί σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο και υποβάλλονται στην 

Περιφέρεια τυγχάνουν καλύτερης βαθμολογίας.  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις επί  του θέματος; Ο κ.  Χρυσανθίδης,  ο κ.  Χράπας.  Άλλος 

κανείς;  Παρακαλώ κύριε Χρυσανθίδη.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Θα είμαι σύντομος.  Ωραία αυτά που μας είπατε κ.  Καρπουχτσή είμαστε 

θετικοί στην . .όμως γεννάται το εξής ερώτημα. Πάμε συνεχώς στο 

24.600 ακριβώς το όριο που ήταν των απευθείας αναθέσεων και πάμε 

για την απευθείας ανάθεση, η οποία μελέτη θα γίνει  με πρόσκληση 

ενδιαφέροντος και έχει  σημασία η πρόσκληση ενδιαφέροντος γιατί  

είναι πρόσκληση ενδιαφέροντος,  όπως το λέω, όχι ,  θα προσκαλέσουμε 

δηλαδή. Και δεν πηγαίνει  στο ποσό, παραδείγματος χάρη, των 25.000, 

27.000,  18.000 και πάει  ακριβώς στο όριο αυτό,  το οποίο πως 
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προκύπτει  το ποσό αυτό; Από πού προκύπτει  το 24.600; Στην 

απάντησή μας να μου δώσετε…  

 Βλέπω ότι  γίνεται μια προσπάθεια για να βρεθεί  τ ο ποσό αυτό 

και θα αναφερθώ και παρακάτω στις  αναμορφώσεις,…Δηλαδή 

βλέπουμε μια προχειρότητα την οποία θα την δούμε και παρακάτω. 

Δηλαδή έχουμε λογιστές με πτυχία,  με διδακτορικά και δεν ξέρουν 

πόση είναι η εισφορά στο Ταμείο και παίρνουν λεφτά από εκεί  κα ι τα 

πάνε εκεί;  Κάτι μου δημιουργεί  πρόβλημα . .του προϋπολογισμού.  Για 

τις  αναμορφώσεις θα πω παρακάτω.  

 Τώρα, επίσης δεν ξέρουμε ποιοι  άλλοι φορείς συμμετέχουν.  

Συμμετέχουν μόνο Δήμοι;  Οι περιφέρειες είναι απέξω στο κομμάτι 

αυτό;  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Η Περιφέρεια μας αξιολογεί .   Η Περιφέρεια μας δίνει  τα χρήματα 

μέσω του ΠΕΠ της.  Μας αξιολογεί; .  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ορθά, σωστή η εισήγησή σας,  να είναι ο Δήμος έτοιμος να 

διεκδικήσουμε και έτσι πρέπει να είναι,  όμως μας προβληματίζει  πολύ 

και πάει  συνεχώς και είμαστε καλοπροαίρετοι,  καλοπροαίρετοι το λέω 

. .να βοηθήσουμε και να…όμως συνεχώς πηγαίνετε στις  απευθείας 

αναθέσεις και στο 24.600. Αυτό εάν διασφαλιστεί  και υπάρξει μια 

πρόσκληση ενδιαφέροντος και πλέον ο Δήμος μας θα έχει  την ανάλογη 

έκπτωση, γιατί  προηγουμένως αναφερθήκατε σε εκπτώσεις που πήραμε 

από άλλα αυτά, θα είναι ότι  καλύτερο. Εάν λοιπόν πάει σε απευθείας 

ανάθεση το συγκεκριμένο εμείς   δεν θα το ψηφίσουμε.  Έτσι και αλλιώς 

δεν θα το ψηφίζαμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ο κύριος…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πριν από ενάμιση μήνα περίπου ψηφίσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο 

έναν εξωτερικό συνεργάτη να μας ολοκληρώσει το τοπικό σχέδιο 

διαχείρισης απορριμμάτων, αποβλήτων για να ενταχθεί  στο 

περιφερειακό, …Το ποσό που ψηφίσαμε ήταν 15.000 ευρώ. Η ανάθεση 

με προσφορές προέκυψε 7.000. Κάπως παρό μοια θα γίνει  και αυτό το 

απευθείας με πρόσκληση. Δηλαδή ναι μεν το ποσό είναι το αρχικό που 

ψηφίζουμε αυτό αλλά σίγουρα θα υπάρχουν εκπτώσεις.  Το ύψος των 

εκπτώσεων δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε από τώρα.  

 Ευχαριστώ πολύ.  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Να ξαναπώ μια φορά ότι  η Περιφέρεια εμπλέκεται με έννοια ότι  αυτοί 

μας αξιολογούν.  Όσον αφορά το κομμάτι το διαδικαστικό για τον 

προϋπολογισμό, όπως είπατε και εσείς…δεν το ξέρω. Τρίτον,  όσο 

αφορά το ποσό, εάν ρωτάτε εμένα η διαδικασία θα έπρεπε να 

προβλέπει και πολύ μεγαλύτερο ποσό γιατί  ο όγκος της δουλειάς και η 

σημασία που έχει  αυτό το θέμα είναι πολύ μεγαλύτερη. Εάν μπλέξουμε 

όμως σε διαδικασίες και . .αυτή την στιγμή θα χάσουμε,  όχι  την 

προθεσμία,  η προθεσμία θα ανοίξει  και θα κλείσει  πολύ σύντομα, θα 

μας δημιουργήσει όμως αρκετά θέματα γραφειοκρατικά.  

Η ανάθεση η οποία προβλέπεται σε κάθε περίπτωση θα 

διασφαλίσει  τα συμφέροντα του Δήμου, θα είναι . .όπως το κάναμε 

. .όπως είπε ο κ.  Χράπας,  όπως αντίστοιχα έγινε και με το . .και δεν θα 

πάρουμε προσφορά μόνο από έναν.  . .θα περιλαμβάνονται τα 

χαρακτηριστικά τα οποία αναφέρονται εδώ πέρα μέσα που 

προβλέπονται και από το ίδιο το ΠΕΠ της Κεντρικής Μακεδονίας.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν υπάρχει δευτερολογία; Όχι,  το θέμα ολοκληρώθηκε.  Μπαίνει  σε 

ψηφοφορία.  Ναι,  ναι,  ναι .  Κύριε Καρύδα;  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Ήθελα να πάρω τον λόγο,  συγνώμη κιόλας,  θα ψηφίσω παρών πρώτον,  

για την απευθείας ανάθεση. Δεύτερον,  για το ότι  η Ε.Ε. μας βάζει  να 

φαγωθούμε μεταξύ μας.  . .ο ένας με τον άλλο. Είμαστε υπέρ του να 

πάρουμε ευρωπαϊκά προγράμματα . .αλλά . .  μας περι ορίζει .  Δεν είναι 

χρήματα αυτά να τα κάνουμε εμείς  ότι  θέλουμε,  θα μας πουν αυτοί τι  

θα τα κάνουμε.  Και η . .  της Ε.Ε… Αυτό. Παρών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γιαννακίδης ναι,  η κυρία Γεωργούλα, ναι.  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εμείς είπαμε ναι όσον αφορά …την διαδικασία της ανάθεση ς.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Καλώτα; Ναι,  ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(Αριθμός Απόφασης 242/2016)  

……………………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο τρίτο θέμα.  

 

Θέμα 3 ο  :  

Έγκριση διοργάνωσης επιστημονικής διημερίδας με θέμα:  

Η Λόγια Περιφέρεια.   

Γραφή, διάδοση και διαφύλαξη τ ης Γνώσης στην Μακεδονία  
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και στις Σέρρες κατά την Βυζαντινή περίοδο.  

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κ.  Μπιτζίδου Σ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κυρία Σοφία Μπιτζίδου.  Έχετε τον λόγο.  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  σύμβο υλοι ο Δήμος 

Σερρών είναι φορέας …πολιτιστικής κληρονομιάς …  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια ερώτηση. Στο προηγούμενο θέμα …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το αποσύραμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μισό λεπτό,  μην βιάζεστε.  Ο Δήμος Σερρών…στο εισηγητικό δεν 

υπάρχει συνεργασία.  Συνέβη τίποτα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το αναλαμβάνει μόνος του ο Δήμος.   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Το αναλαμβάνει μόνος του.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία Καλώτα.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Καλώτα λίγο το μικρόφωνο σας παρακαλώ.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Επικεφαλής θα είναι κάποιος ….Είναι σε ένα Ινστιτούτο στην Γαλλία.  

Δεν υπάρχει ένας άλλος επιστήμονας για να διοργανώσει αυτή την 

συνάντηση; Το επιστημονικό πρόγραμμα;  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Εδώ έχουμε και Έλληνες και ξένους φοιτητές.  Ο κύριος . .έχει  

ασχοληθεί με το θέμα διεξοδικά και συνέχεια βρίσκεται σε επικοινωνία 

και μια συνεχή προσπάθεια για να μπορέσει και καινούργιες 

πληροφορίες να φέρει αλλά και αποτελέσματα. Οπότε . .  έχει  την 

δυνατότητα να οργανώσει την ομάδα των καθηγητών με την οποία 

συνεργάζεται και είναι  αποδεκτός από το σύνολο των επιστημόνων και 

στο να μπορεί να διοργανώσει.   

Ο κύριος… μιλάει άπταιστα ελληνικά, είναι παντρεμένος με 

ελληνίδα και είναι συνεχώς εδώ, οπότε δεν νομίζω να είναι . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Έρχεται συχνά. Είναι ένας επιστήμονας συνεργάσιμος ο οποίος …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην μιλάτε μεταξύ σας.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  
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. .μια ομάδα επιστημόνων οι  οποίοι  θα παρουσιάσουν το έργο 

…ανοικτή πρόσκληση. Όμως επειδή αυτό ήδη έχει  γίνει  το 

επιστημονικό συνέδριο πρόσφατα, το ΄13 είναι πάρα πολύ μεγάλη 

διοργάνωση, οπότε περιοριζόμαστε σε αυτήν εδώ την μικρή …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια ερώτηση. Εάν τα πρακτικά του τελευταίου συνεδρίου 2013 έχουν 

τυπωθεί;  Η ερώτησή μου έχει  σχέση, συμφωνώ με την συγκεκριμένη 

διημερίδα.  Έχετε τα πρακτικά του τελευταίου…  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι  ψηφιοποιούνται αυτή την 

στιγμή στο τυπογραφείο.  Ξέρετε ότι  αυτό γίνεται με χορηγία και 

στόχος μας είναι να εκτυπωθούν και σε έντυπη μορφή.  Έχουμε βάλει 

ένα χρονικό περιθώριο μέχρι τον Σεπτέμβριο για να ψηφιοποιηθούν 

και μετά,  εφόσον είναι εφικτό,  να προχωρήσουμε και στην έντυπη 

μορφή.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η ερώτησή μου αποσκοπούσε στο να έχουμε τον νου μας,  αυτά τα 

πρακτικά του τελευταίου συνεδρίου κάποια στιγμή να τα τυπώσουμε 

και όχι  μόνο να είναι σε ψηφιακή μορφή. …Εάν δεν πληρώνουμε τις  

παλαιότερες.   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Αυτό είναι ειδικά εξειδικευμένο …γι΄ αυτό γίνεται η διημερίδα μόνο 

γι΄ αυτό.   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και χαίρομαι που δημόσια μας  είπατε ότι  μέχρι τον Σεπτέμβριο θα έχει  

ολοκληρωθεί η ψηφιοποίηση και προχωρούμε στο να γίνει  και 

γραπτώς.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να συμπληρώσω και να πω, κύριε Πρόεδρε,  …κύριε Τερζή πάνω σε 

αυτό,  γι΄ αυτό τον λόγο από τα …τα υπόλοιπα 3,5 θέλουμε,  καλώς 

εχόντων των πραγμάτων, εάν δεν προκύψει κάτι  άλλο, να τα πάμε …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντώνη Αναστασιάδη έχετε τον λόγο.   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Για τον…τον Ιταλό αυτόν Έλληνα καμία αντίρρηση. …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πιο δυνατά λίγο.   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Για τον Πάολο . .δεν έχουμε κανέναν ενδ οιασμό ότι  είναι Έλληνας,  όχι  

μόνο γιατί  η γυναίκα του είναι Ελληνικά αλλά γιατί  απέδειξε ότι  

…Όμως δεν ξέρω τι  θα είναι αυτοί οι  άλλοι που θέλουν να μιλήσουν,  

διότι  σήμερα δεν ξέρουμε κανέναν πλέον.  Εδώ . .το μνημείο . .  ότι  είναι 

Ρωμαϊκό και Τούρκικο.  Παρακαλώ να μάθουμε ποιοι  είναι.  Για τον 

Πάολο.. .καμία αντίρρηση.  

 Θέλω να μας πείτε εάν υπάρχει Σερραίος ο οποίος εκπροσωπεί 

τον Δήμο Σερρών…Δεν έχουμε εμπιστοσύνη…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώσατε; Εντάξει ,  τελειώσατε.  Η κυρία Μπιτζίδου.   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  
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Κύριε Αναστασιάδη δεν υπάρχει Σερραίος ο οποίος έχει  κάνει  έρευνα 

πάνω σε αυτά τα . .Έχει  ασχοληθεί με την συγκεκριμένη…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποιος θα τα κάνει  αυτά λέει .   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Εδώ τώρα η προσπάθεια γίνεται  να γίνει  

διημερίδα …Από εκεί  και πέρα,… .  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Θα μας πείτε ποιοι  θα είναι οι  ομιλητές;   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Αυτή την στιγμή είναι επτά,  νομίζω, από την Ιταλία,  ένας …  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Τα ονόματα είναι ξένοι.  Έξι Ιταλοί,  ένας …  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη ελάτε αύριο να σας τα δείξω.  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Τα ονόματα υπάρχουν.  Άμα θέλετε είναι στην εισήγηση γραμμένα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Νομίζω ότι  ο κ.  Δήμαρχος πολύ σωστά έδωσε την ώθηση σε αυτό το 

ζήτημα, γιατί  ο κύριος  …σε μια άλλη εκδήλωση που είχε διοργανωθεί 

στις  Σέρρες είχε επισκεφτεί  μαζί  με τον κ.  Κατσαρό, ο οποίος είχε 

ασχοληθεί πάρα πολύ με τα γραπτά, περγαμηνές …στα εκατό χρόνια 

από την κλοπή τους και αυτή η διαδικασία,  που είπε η κυρία 
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Αντιδήμαρχος  πολύ καλά…  είναι ουσιαστικά ένας πρόδρομος των . .Θα  

ασχοληθούν,  φαντάζομαι,  επιστημονικά και θα μας παρουσιάσουν 

…Επομένως, είναι . .πιστεύω για την πόλη …  

 Ο κ. Δήμαρχος και φαντάζομαι και όλη η πολιτεία διεκδικεί  αυτά 

τα . .και τα έγγραφα που… Επομένως φαντάζομαι κα ι σε αυτή την 

εκδήλωση, την διημερίδα να γίνεται νύξη και γι΄ αυτό το ζήτημα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφασης 243/2016)  

……………………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο τέταρτο θέμα.  

 

Θέμα 4 ο  :  

Έγκριση σύναψης σύμβασης παροχής κτηνιατρικών  

υπηρεσιών για τις ανάγκες του Κυνοκομείου.  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αφορά έναν κτηνίατρο για ένα έτος.  Υπογραφή της σύμβασης με 

απευθείας ανάθεση. Έτσι δεν είναι κ.  Γρηγοριάδη; 12.000 ε υρώ. 

Ερωτήσεις στον κ.  Γρηγοριάδη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Ομόφωνα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Χρυσανθίδης,  ο κ.  Γιαννακίδης.  Κύριε Χρυσανθίδη έχετε τον 

λόγο.   

Κος ΧΡΥΔΑΝΘΙΔΗΣ:  

…για ένα έτος.  …12.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με Φ.Π.Α..   

Κος ΧΡΥΔΑΝΘΙΔΗΣ:  

Λέω τι  λέει .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  

Με Φ.Π.Α..   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γιαννακίδη.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριε Γρηγοριάδη γιατί  απευθείας ανάθεση; Τι έκτακτο προέκυψε;  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Δεν προέκυψε κάτι  έκτακτο.  Έχουμε ήδη έναν κτηνίατρο εξωτερικό 

εκτός από την μόνιμη κτηνίατρο που έχουμε υπάλληλο του Δήμου, του 

οποίου η σύμβαση . .και επειδή,  όπως γνωρίζετε,  μια κτηνίατρος δεν 

μπορεί να κάνει  όλη την δουλειά,  κανονικά πρέπει να έχουμε δέκα. 

Ανά 50 σκυλιά πρέπει να έχουμε και έναν κτηνίατρο. Εμείς . .  κάνουμε 

σύμβαση με έναν κτηνίατρο …  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  
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. .ρωτάω, γιατί  απευθείας ανάθεση; Γιατί  δεν κάνετε πρόσκληση 

ενδιαφέροντος για κτηνιάτρους; Γι΄ αυτό ρωτάω.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Αυτό, η απευθείας ανάθεση …δεν μπορώ να σας πω γιατί  γίνεται 

απευθείας ανάθεση. Αυτό που πιστεύω εγώ είναι ότι  επειδή έχουμε 

κατά καιρούς,  δεν είναι πολλοί αυτοί που ενδιαφέρονται να αναλάβουν 

αυτή την δουλειά,  δηλαδή του κτηνίατρου και αυτόν που έχουμε τώρα 

στο Κυνοκομείο και αυτόν που έχουμε τώρα δεν θα έλεγα ότι  είναι 

πολύ ευχαριστημένος και …δυο ασχολούνται,  που θέλω να 

ασχοληθούν.  Εν πάση περιπτώσει …  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γιαννακίδη.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Πρόσκληση δεν έχει  γίνει  αλλά ο κ.  Γρηγοριάδης μας λέει  ότι  …  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Και αυτόν που έχουμε τώρα δηλαδή με το ζόρι τον κρατάμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γιαννακίδη θα απαντήσει και ο Δήμαρχος.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όπως  βλέπετε ο υπηρεσιακός παράγοντας κάνει  την εισήγηση για την 

απευθείας ανάθεση. Ξέρετε γιατί;  Διότι  αυτός ο κτηνίατρος,  ο 

εξωτερικός συνεργάτης,  τα πάει  μέχρι τώρα καλά, συνεργάζεται καλά, 

δεν θέλουν να αλλάξουν,  θέλουν να συνεχίσει  αυτός ο ίδιος.  Εν τω 

μεταξύ εάν μπλέξουμε με πρόχειρους διαγωνισμούς και τα λοιπά, 
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μπορεί να καθυστερήσει και να τελειώσει η σύμβασή του και να μην 

έχουμε εξωτερικό συνεργάτη.   

Γι΄ αυτό αιφνιδιάστηκε και ο κ.  Γρηγοριάδης,  διότι  την 

εισηγείται η υπηρεσία την απευθείας ανάθεση διότι  υπάρχει  μια πολύ 

καλή συνεργασία,  είναι ευχαριστημένοι.  Μην νομίζετε ότι  υπάρχει  

ενδιαφέρον από άλλους.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να κάνω ένα σχόλιο έτσι.  Κάποια πράγματα επειδή . .στην 

καθημερινότητα και στην πρακτική, ξέρεις  πολύ καλά ότι  εάν γίνει  

αυτό το πράγμα…και λόγω της ανεργίας,  ποτέ ένσταση επί ενστάσεως 

ω ένσταση του χρόνου τέτοιο καιρό.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάνω ένα σχόλιο καλοπροαίρετο και ενημερωτικό.  Απάντησε ο κ.  

Δήμαρχος.  Κύριε Χρυσανθίδη;  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Σας ψηφίζουμε όμως το λέω για πολλοστή φορά, πολλές φορές 

επιβάλλεται η απευθείας ανάθεση, το έχουμε δει ,  το ξέρουμε,  όμως 

επιτέλους  ο πολιτικός προϊστάμενος ας κάνει  και ορισμένες 

παρατηρήσεις …άμα το διαβάσετε γι΄ αυτό και γι΄ αυτό τον λόγο …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σωστό. Πάει σε ψηφοφορία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  ναι.  Ο κύριος Καρύδας παρών. Ο κ.  Αναστασιάδης; Ναι.  Ο κ.  

Γιαννακίδης,  όχι .  Η κυρία Γεωργούλα Όχι.  Ναι ο κ.  Χρυσανθίδης.  Ναι,  

ναι,  ναι  και ο Πρόεδρος.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(Αριθμός Απόφασης 244/2016)  

……………………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο πέμπτο.   

 

Θέμα 5 ο  :  

Έγκριση διαγραφής επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών.  

Εισηγητής:  Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφασης 245/2016)  

……………………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα έκτο.  

 

Θέμα 6 ο  :  

Έγκριση αμοιβαίας αλλαγής θέσης στη λαϊκή αγορά των Σερρών.  

Εισηγητής:  Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13 Η Σ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφασης 246/2016)  

……………………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα έβδομο.  

 

Θέμα 7 ο  :  

Χορήγηση θέσεων στάσιμου εμπορίου σε παραγωγούς  

με άδεια υπαίθριου εμπορίου τύπου Α΄.  

Εισηγητής:  Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφασης 247/2016)  

……………………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα όγδοο.  

 

Θέμα 8 ο  :  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13 Η Σ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016  

Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού έτους 2015  

κληροδοτήματος Ι.  Αποστολίδη.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα εξηγήσει ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  με πολύ προσοχή κατά 

γράμμα τηρούμε όλες τις  διαδικασίες.  Είναι ο ισολογισμός του ΄15.  

Σας  πληροφορώ ότι  λίγο ως πολύ επειδή και οι  συνάδελφοι . .με πάρα 

πολύ προσοχή. Δεν έχω να πω τίποτα παραπάνω. Με την προσοχή την 

δέουσα, αυτή που πρέπει.  Με λεπτομέρεια.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γι΄ αυτό προσέχουμε περισσότερο από εσάς  για σας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφασης 248/2016)  

……………………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
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Πάμε παρακάτω στο ένατο θέμα.   

 

Θέμα 9 ο  :  

Έγκριση παραχώρησης σχολικών χώρων για την ίδρυση Κ.Δ.Α.Π.  

στον Δήμο Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΠΕ κ. Μερετούδης Δ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφασης 249/2016)  

……………………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δέκατο.  

 

Θέμα 10 ο  :  

Έγκριση διενέργειας προμήθειας:  

Α) Φαρμάκων και ειδών για το Κυνοκομείο του Δήμου μας  

 έτους 2016  

Β) τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου  

για τις ανάγκες του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. του Δήμου Σερρών, γάλακτος  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
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για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Σερρών και ειδών  

για την κοινωνική κουζίνα του  Δήμου Σερρών έτους 2016 -2017.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

Γ) Εξοπλισμός λειτουργίας σιντριβανιών  

Δ) υλικών σήμανσης και οδικής ασφάλειας Δ.Ε. Σερρών  

έτους 2016.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής γι΄ αυτά,  το Α και το Β ο κ.  Γαλάνης.  

 

Έγκριση διενέργειας προμήθειας:  

Α) Φαρμάκων και ειδών για το Κυνοκομείο του Δήμου μας  

έτους 2016  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφασης 250/2016)  

……………………… . .  

 

Β) τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδώ ν παντοπωλείου  

 για τις ανάγκες του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. του Δήμου Σερρών, γάλακτος  

για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Σερρών και ειδών  

για την κοινωνική κουζίνα του Δήμου Σερρών έτους 2016 -2017.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφασης 251/2016)  

……………………… . .  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13 Η Σ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το Γ και Δ εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης.  Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση; Παρακαλώ. Ο κ.  Χρυσανθίδης και ο κ.  Καρύδας.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Θέλω να πιστεύω ότι  για το Γ και το Δ . . φαίνεται τι  υλικά είναι;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.  Κύριε Καρύδα;  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Και εγώ για το Γ και το Δ με ποιο τρόπο θα τα πάρουμε; Γιατί  ακριβώς 

…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η Γνωμοδοτική Επιτροπή. Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

 

Γ) Εξοπλισμός λειτουργίας σιντριβανιών  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφασης 252/2016)  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13 Η Σ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016  

……………………… . .  

 

Δ) υλικών σήμανσης και οδικής ασφάλειας ΔΕ Σερρών  

 έτους 2016.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφασης 253/2016)  

……………………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα ενδέκατο.  

 

Θέμα 11 ο  :  

Έγκριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής για την  

προμήθεια εξοπλισμού των Ειδικών Σχολείων και  

τμημάτων ένταξης του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάν ης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κύριε Χρυσανθίδη.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ποιος είναι ο εισηγητής; Ο κύριος;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
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Γαλάνης.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Διαβάζοντας την εισήγηση αναφέρει,  θέλω να ρωτήσω εάν ξέρει  να 

μου πει  ότι σύμφωνα με το άρθρο 28,  . .ΕΚΠΟΤΑ, γιατί  προβλέπεται η 

προμήθεια να γίνει  οριστική παραλαβή από το Δημοτικό Συμβούλιο; 

Συνέβη καμία ένσταση ή . .από την στιγμή που εμείς ,  το Δημοτικό 

Συμβούλιο,  ορίζουμε την τριμελή Επιτροπή, η οποία είναι και αρμόδια 

για τις  …Για ποιο λόγο; …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εγώ έχω την αίσθηση ότι  οι  υπηρεσίες …των αποφάσεων αυτών 

…Όπως αντιλαμβάνεστε για λόγους διαφάνειας θεωρώ ότι  είναι 

προτιμότερο να έχει  γνώση ένα συλλογικό όργανο του Δημοτικού 

Συμβουλίου . .Έχεις  δίκαιο ότι  μπορεί,  ενδ εχομένως,  με βάση . .αλλά 

θεωρώ ότι  είναι καλά είτε η Οικονομική Επιτροπή είτε το Δημοτικό 

Συμβούλιο να λαμβάνει γνώση αυτών των …  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Θα το δω ξανά το θέμα αυτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφασης 254/2016)  

……………………… . .  

 



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δωδέκατο.  

 

Θέμα 12 ο  :  

Έγκριση και διάθεση πίστωσης τρόπος εκτέλεσης  

και ανάθεση προμήθειας διαφόρων εφαρμογών και σύμβασης  

 παροχής βελτιωμένων εκδόσεων των παλαιών εφαρμογών  

 (realeases)  του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

. .είδα ότι  για παράδειγμα η υπάλληλος . .το ΄14 που ήταν . .το ποσό 

ήταν γύρω στις  11.000 ευρώ. Σήμερα που έχουμε 21 εφαρμογές 

. .είμαστε …Δηλαδή παρακολουθώ και ελέγχω κάποιες φορές …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Καρύδα έχετε τον λόγο.  Ερώτηση.  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Αυτό το μονοπώλιο δεν μπορούσε…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

…για να αλλάξω όλα μας τα προγράμματα στον Δήμο, δηλαδή όλα τα 

πρωτόκολλα αυτά, όλα  τα προγράμματα, εισπράττουμε,  πληρώνουμε,  

όλες οι  υπηρεσίες,  όχι  μόνο οι  οικονομικές,  όχι  μόνο η Διεύθυνση 

Οικονομικών και οι  άλλες υπηρεσίες.  Δεν θέλουμε να βάλουμε σε 



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
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κίνδυνο τις  διαδικασίες που τρέχουν,  δεν ξέρω εάν έχουμε και τα 

περιθώρια και οι  άλλες  Διευθύνσεις,  οπότε με πολύ προσοχή και 

εφόσον υπάρχει η στήριξη αυτών των ανθρώπων όχι  μόνο με . .το 

πρόγραμμα δηλαδή, τα προγράμματα αυτά και με την φυσική τους 

παρουσία.  Γιατί  εδώ . .τους βρήκαμε το ΄11 και είχαν από 

προηγούμενες δημοτικές αρχές και το ΄1 2 βρήκαμε και τα φυσικά 

πρόσωπα τα οποία πλέον τους έχουμε από κοντά, . .και είναι πολύ 

συχνά στον Δήμο και παρέχουν υπηρεσίες.  Ξέρουμε ποιοι  είναι,  

έρχονται,  κατευθύνουν τους υπαλλήλους σωστά, περνιούνται όλα τα 

δεδομένα ηλεκτρονικά. Ο Δήμος μας πριν το ΄1 0 . .Ελάτε να τα δείτε 

από κοντά.  

 Έχετε δίκαιο,  έχω προβληματιστεί  και εγώ αρκετά.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αλλά ουαί και αλίμονο εάν μείνει  ο Δήμος,  ας πούμε δυο, τρεις  μήνες 

περιμένοντας σε ποιο πρόγραμμα …Εγώ συμφωνώ με τον συ νάδελφο. 

Μπορεί να πετύχουμε και κάποιο μικρότερο κόστος,  αλλά το θέμα 

είναι μην βρεθούμε μπροστά σε ένα πρόβλημα το οποίο δεν θα είναι 

αντιμετωπίσιμο.  Φανταστείτε να μην μπορούμε να εισπράξουμε και να 

μην μπορούμε να πληρώσουμε για δυο,  τρεις  μήνες τι  έχε ι  να γίνει;  Τα 

ξέρετε πολύ καλά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το ποσό είναι 3.000 όπως βλέπω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εξάλλου, κ.  Γαλάνη είναι σοβαρό και όλη η νομοθεσία …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη μήπως ξέρετε με ποιες εταιρείες…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Η Singular . .Είναι δυο,  τρεις  εταιρείες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφασης 255/2016)  

……………………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δέκατο τρίτο.   

 

Θέμα 13 ο  :  

Έγκριση διενέργειας παροχής υπηρεσιών για την επισκευή  

εργαλείων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δή μου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποσό 824,10 ευρώ. Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφασης 256/2016)  

……………………… . .  

 



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13 Η Σ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δέκατο τέταρτο.   

 

Θέμα 14 ο  :  

Έγκριση μελετών παροχής υπηρεσιών:  

Α) Αποκομιδή απορριμμάτων ΔΕ Σερρών του Δήμου Σερρών  

 για τα έτη 2017 -2019 και  

Β) αποκομιδή απορριμμάτων ΔΕ Κ. Μητρούση και Λευκώνα  

του Δήμου Σερρών για τα έτη 2017 -2019  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε τον λόγο.   

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Είναι να εγκρίνουμε δυο μελέτες.  Βάζω μαζί τα θέματα. Την 11 του 

2016 και την 13 του 2016 που αφορά τις  αποκομιδές της Δ.Ε. Σερρών, 

η οποία λήγει  9 -5 και την αποκομιδή της Δ.Ε. Μητρουσίου και 

Λευκώνα η οποία λήγει  25 Ιανουαρίου.  Τα έτη στα οποία 

αναφερόμαστε είναι 2017 έως 2019 για 24 μήνες προϋπολογισμού του 

Μητρουσίου και του Λευκώνα στις  955.840 ευρώ και των Σερρών στις  

442.800 ευρώ.  

 Εάν έχετε ερωτήσεις να μου κάνετε;  Εάν χρειάζεστε καμία 

διευκρίνιση στην διάθεσή σας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε λάβει,  συνάδελφοι,  την ορθή επανάληψη της πρώτης εισήγησης.   

Εάν υπάρχουν διευκρινιστικές ερωτήσεις και τα λοιπά ακούω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι πολύ σημαντικό.  Άλλος; Ο κ.  Καρύδας ερώτηση.  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Προφανώς δεν μπορούμε να κάνουμε αλλ ιώς και . .αυτές οι  υποθέσεις 

καθαρά υπόθεση του Δήμου. Μια λίγο γενικότερη ερώτηση εάν και δεν 

είναι του θέματος.  Έχει κάνει  . .ο κ.  Χράπας,  γενικά η δημοτική αρχή 

μια οικονομική μελέτη του εικοσάλεπτου…εάν γι΄ αυτό το διάστημα 

των δυο ετών θα χρειαζόμασταν  700.000 ή θα χρειαζόμασταν λιγότερο; 

Πληροφοριακά …  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

…ελέγχει  κανονικά τους εργολάβους εάν τηρούν τις  συμβατικές 

υποχρεώσεις που έχουν συμφωνήσει.  Όσον αφορά το δεύτερο θέμα, 

αυτή η οικονομική μελέτη,  εάν θέλετε μπορεί να φέρω στο Δημοτικό 

Συμβούλιο ένα ποσό της τάξεως των 25.000, να το ψηφίσουμε,  να το 

δώσουμε σε έναν ιδιώτη να μας κάνει  την μελέτη και να μας πει  τα 

στοιχεία τα πραγματικά που θέλετε και ζητάτε εάν πλέον μας συμφέρει 

. .μόνοι μας ή να την δίνουμε σε εργολαβία.  Εάν και η άποψη της  

δημοτικής αρχής είναι ότι  οι  μόνιμοι υπάλληλοι του Δήμου θα πρέπει 

να αναλάβει την αποκομιδή των απορριμμάτων αλλά δυστυχώς λόγω 

των καταστάσεων και των γεγονότων που απαγορεύονται οι  

προσλήψεις αδυνατούμε αυτή την στιγμή να αναλάβουμε και άλλο 

φορτίο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλος κανείς;  Έχετε τον λόγο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Καταλαβαίνω την αναγκαιότητα της αποκομιδής των απορριμμάτων, 

είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, με κάτι  λογαριασμούς που έκανα 

και νομίζω ότι  δεν  θα με διαψεύσει  ο κύριος. .  το κάθε δρομολόγιο 

βγαίνει  650 ευρώ για την κάθε Δημοτική Ενότητα. …Θεωρώ ότι  το 

ποσό είναι πολύ σημαντικό κύριε Πρόεδρε.  Είχαμε πει  βέβαια εμείς  ως 

παράταξη κατ’ επανάληψη ότι  θα έπρεπε αλλιώς να . .τα σκουπίδια.  Εν 

πάση περιπτώσει.  Δηλαδή αυτό που τώρα, τώρα αποφασίσατε πριν από 

ένα ή δυο συμβούλια ότι  θα πρέπει να . .αγορά . .και τα λοιπά…και 

πηγαίναμε στην μέθοδο..  πιστεύω ότι  το κόστος θα ήταν πολύ –πολύ 

χαμηλότερο. Πολύ χαμηλότερο.  

 Εγώ βέβαια,  είπατε για μια μελέτη που πρέπ ει να κάνει  κανείς ,  

εάν είναι να πληρώσουμε τόσα πολλά λεφτά για την μελέτη δεν 

συμφωνώ. Εάν όμως μπορεί η υπηρεσία με τους επιστήμονες που έχει  

να κάνει  αυτή την μελέτη θα ήταν ευχής έργο.   

 Εκείνο δηλαδή που θέλω να πω ότι  ναι μεν είναι,  υπάρχει  αυτή η 

αναγκαιότητα, … της δουλειάς δεν το συζητάω, …γιατί  ακούγονται 

διάφορα παράπονα και πολλά θα έλεγα, αλλά το δρομολόγιο,  κύριε 

Χράπα εάν πάρουμε την …εκεί λοιπόν τα 65 χιλιάρικα που είναι τον 

χρόνο, εκατό δρομολόγια βγαίνει  περίπου 650 ευρώ …Πρέπει να πάμε 

κάποια στιγμή στην μέθοδο C εφόσον πραγματοποιήσουμε αυτό που 

λέτε.  Δηλαδή εάν αυτά τα απορριμματοφόρα, όπως λέει  . .είχαν 

ξεκινήσει . .αντιρρήσεις που είχε . .  και τα λοιπά, εάν είχαν ξεκινήσει 

…θα μπορούσαμε με δικά μας…και με εργολαβία των εργατών…να 

γίνεται αποκομιδή με πολύ λιγότερο κόστος.   
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 Κατά τα άλλα η αναγκαιότητα είναι γνωστή. …αλλά 

διαιωνίζουμε το πρόβλημα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Καρύδας,  ο κ.  Αναστασιάδης Αντώνης.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν γράφτηκα, μπορώ να μιλήσω;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να μιλήσετε βεβαίως.   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Ένα λεπτάκι μόνο. Την αναγκαιότητα είπατε ότι  την κατανοούμε.  Θα  

ψηφίσουμε ναι.  Η γνώμη μας είναι ότι  πρέπει να είναι δημοτική 

υπηρεσία τελεία και παύλα χωρίς να . .κάτι  άλλο. Από εκεί  και πέρα 

έχω την εντύπωση ότι  το κόστος εάν ήταν δικά μας τα μέσα θα ήταν  

υποπολλαπλάσιο από αυτό που δίνουμε τώρα και ουσιαστικά εδώ πέρα 

ο νομοθέτης,  δεν ξέρω . .  τις  προσλήψεις,  ρίχνει  νερό σε ένα άδειο 

πηγάδι,  γιατί  τα χρήματα τα οποία θα εξοικονομούσαμε εμείς  και . .να 

κάνουμε αυτό . .οικονομία έτσι αλλά όπως . .αναγκαστήκαμε και εμείς  . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Αντώνης Αναστασιάδης.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Βρισκόμαστε σήμερα να είμαστε δούλοι των τοκογλύφων οφείλεται 

στον μεγάλο …έχετε κάνει  ένα τέρας . .Τέρας…ο ιδιώτης προσφέρει 

. .και δεν…Αυτό φάνηκε από την συμπεριφορά . .να κάνει  κρατικ ά 

τράπεζες,  αυτές,  να διαλύσει τα πάντα και στην συνέχεια ήρθαν όλοι 

αυτοί.  Ποιο είναι το αποτέλεσμα; Δουλειά…έχουμε γίνει  ξευτίλες,  

είμαστε σκουπίδια των …Αυτά οφείλονται στον κρατικό.  Μόνο με 
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ιδιωτική πρωτοβουλία θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε,  κύριε 

Δήμαρχε.  Να το καταλάβετε βαθιά,  πολύ βαθιά.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι σεβαστές όλες οι  απόψεις.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Χράπας.   

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Δυο λόγια να πω μόνο. Εάν θυμάστε καλά τα νούμερα, ο κύριος  

…θυμάται από συζητήσεις παλαιότερα, από το προηγούμενο Δημοτικό 

Συμβούλιο,  όταν ξεκινήσαμε την αποκομιδή των Ενοτήτων θυμάμαι 

στο Καπετάν Μητρούση ήταν 110.000 ευρώ τον χρόνο. . .τις  εκπτώσεις 

που μας είχαν δώσει . .το 35%, εάν θυμάμαι έκπτωση μας είχαν δώσει,  

. .στην νέα μελέτη.  Δηλαδή η καινούργια μελέτη που είχαμε κάνει  την 

μειώσαμε το τελικό ποσό κατά …Και σε αυτή την μελέτη τώρα που 

εισηγούμαστε ήδη έχουμε ξανά μειώσει το κόστος της.  Γι΄ αυτό 

φαίνεται αυτό το 65.000 ενώ ήταν 110 στην αρχική.  

 Αυτά όλα γίνονται όμως με πολύ δουλειά ,  με κίνδυνο να . .ένας 

διαγωνισμός εάν δεν συμμετέχουν οι  ιδιώτες,  εάν δεν είναι η τιμή 

σωστή και να τους προσεγγίσει .  Παρόλα αυτά όμως …όπως το 

θέλουμε.   

 Τα πέντε βήματα που αναφέρατε πριν,  που λέτε ότι  ναι να τα 

κάνουμε για να κάνουμε . .αυτά που ψηφίσαμ ε στο Δημοτικό Συμβούλιο 

αφορούν τον στόλο που κάνει  αποκομιδή στην πόλη των Σερρών. Δεν 

αφορά να ενισχύσουμε τον στόλο των οχημάτων της Καθαριότητας  για 

να κάνουμε αποκομιδή στις  Κοινότητές μας.  Καταλάβατε;  
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 Εάν θέλουμε να κάνουμε και αυτό θα πρέπει να ενισχύσουμε και 

εκείνο τον στόλο που δεν έχουμε χρήματα για εκεί .  Αυτά τα πέντε 

βήματα αφορούν για την πόλη των Σερρών να κάνει  . .καθαριότητας.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δηλαδή είναι απαγορευτικό να πάει…  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Όχι,  καθόλου απαγορευτικό.  Ο Δήμος των Σερρών έχει  την  

τεχνογνωσία,  έχει  και το προσωπικό που ξέρει  να κάνει  την αποκομιδή 

και εγώ προσωπικά πιστεύω και εάν χρειαστεί  μπορεί να το εισηγηθώ, 

μπορεί να αναλάβει την αποκομιδή και από άλλους Δήμους.  Εάν δεν 

υπάρχουν τα μέσα . .αυτή την στιγμή για να το κάνουμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να μην υπάρχουν ενστάσεις και να βγει  ανάδοχος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εμείς ναι,  κύριε Πρόεδρε,  με την παρατήρηση ότι  πιστεύω ότι  είναι 

. .και θα πρέπει κάποια στιγμή να δούμε την μέθοδο C της αποκομιδής 

των απορριμμάτων.  

 

Έγκριση μελετών παροχής υπηρεσιών:  

Α) Αποκομιδή απορριμμάτων ΔΕ Σερρών του Δήμου Σερρών  

 για τα έτη 2017 -2019  

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

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
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(Αριθμός Απόφασης 257/2016)  

……………………… . .  

 

Β) αποκομιδή απορριμμάτων ΔΕ Κ. Μητρούση και Λευκώνα του  

Δήμου Σερρών για τα έτη 2017 -2019  

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

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφασης 258/2016)  

……………………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δέκατο πέμπτο.   

 

Θέμα 15 ο  :  

Έγκριση μελετών παροχής υπηρεσιών με τίτλο:  

Ευπρεπισμός –συντήρηση –καθαριότητα των δημοτικών 

κοιμητηρίων:  

Α) της ΔΕ Κ. Μητρουσίου  

Β) της ΔΕ Λευκώνα  

Γ) της ΔΕ Σκουτάρεως  

Δ) της ΤΚ Ελαιώνα –Οινούσας –Επταμύλων και  

Ε) των ΤΚ Ορεινής –Βροντούς του Καλλικρατικού Δήμου Σ ερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γαλάνης.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Νομίζω ότι  το αποτέλεσμα, τουλάχιστον,  σε γενικές γραμμές είναι 

ικανοποιητικό.  Τουλάχιστον από τα μηνύματα που έχω πάρει εγώ και 

οι  αυτοψίες στις  οποίες προέβη η προϊστα μένη αλλά και σε συζητήσεις 

που κάνω πολλές φορές και με ιδιώτες,  προέδρους πάνω από όλα γιατί  

η  δική τους . .και οι  ιδιώτες που ανέλαβαν όλη αυτή την διαδικασία,  

νομίζω είναι ικανοποιητικό το αποτέλεσμα για να μην το επαναλάβω 

με πολύ προσοχή.  

 Μας ενδιαφέρει δηλαδή, τουλάχιστον,  στους μεγάλους πρώην 

Δήμους η εικόνα που έχω είναι ικανοποιητική.  Στο Σκούταρι,  στον 

Λευκώνα και στο Μητρούσι ακούω καλές κουβέντες για τους 

ανθρώπους που ανέλαβαν αυτό το αντικείμενο με αυτά τα λεφτά. Μην 

ξεχνάτε ότι  είναι τα λεφτά από τα δεκάευρα, . .που τα ανταποδίδουμε 

στις  τοπικές κοινωνίες.  

 Να επαναλάβω για άλλη μια φορά, για να μην υπάρχει 

παρεξήγηση, πάλι η πρώην δεκάδα αυτή θα κάνουν την επιλογή, την 

επιλογή εννοώ των αναδόχων, διότι  θεωρούμε και φαντάζομαι και η 

αντιπολίτευση θα συνδράμει όπως την προηγούμενη φορά,  ότι  είναι οι  

άνθρωποι που ξέρουν πολύ καλά ποιο θα το καλύτερο για τον τόπο 

εκεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Εάν δεν υπάρχουν ερωτήσεις;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις.  Ο κ.  Φωτιάδης.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και εγώ κάτι  θέλω να επισημάνω.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Μηλίδης.  Άλλος ερώτηση; Παρακαλώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ξεκινάω από την τελευταία σας φράση, κύριε αντιΔήμαρχε,  από εκεί  

που είπατε ότι  είναι ανταποδοτικά. Σαφώς και είναι ανταποδοτικά. 

Επειδή λοιπόν είναι ανταποδοτικό έργο και επειδή λέτε ότι  το 

αποτέλεσμα είναι πολύ καλό, βέβαια …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είμαστε δέκτες πολλών παραπόνων. Δεν θα μπορούσε να γίνει ,  ο νόμος 

το επιτρέπει ,  να γίνει  απευθείας,  τα χρήματα να δοθούν απευθεί ας στις  

Τοπικές Κοινότητες,  στα Τοπικά Συμβούλια,  ώστε αυτοί να 

προσλάβουν ανθρώπους με μπλοκάκι,  με απόδειξη και να κάνουν την 

δουλειά για να τον έχουν σε καλύτερο έλεγχο αφενός . .και να γίνεται 

μεγαλύτερος…  

 Είναι μια πρόταση την οποία την έχω ξανά κάνει  παλαιότερα και 

με αυτόν τον τρόπο αναβαθμίζουμε και τις  Τοπικές Κοινότητες,  τα 

Τοπικά Συμβούλια.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Πιστέψτε με ότι  θα ήμουνα ο τελευταίος εδώ μέσα και δεν θα ήθελα να 

κινηθούμε με την λογική αυτή που λέτε.  Το δοκιμάσαμε δυο χρονιά,  

είναι ψυχοβγάλτης.  Τι εννοώ; Υπάρχει τέτοια διαδικασία και από το 

Ελεγκτικό Συνέδριο και από τις  διαδικασίες έτσι όπως έχουν εξελιχθεί  

που είναι θεωρώ αδύνατο.  Πρέπει να κυνηγάς τιμολόγιο –τιμολόγιο,  

ανάληψη –ανάληψη της δαπάνης μέχρι το τέλος της χρονιάς να έρθουν 

όλα γιατί  εάν δεν έρθει  κάποιο και δεν έχει  εγκριθεί  καταλογίζεται 



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13 Η Σ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016  

στον Πρόεδρο που παίρνει  την …Και ορισμένοι Πρόεδροι προς τιμήν 

τους,  προς τιμήν τους κάποιοι  που πιστεύω ότι  δεν έχουν άγνοια 

κινδύνου είπαν ότι  όχι ,  δεν θέλω να γίνεται με αυτόν τον τρόπο και οι  

ίδιοι  οι  Πρόεδροι,  για αυτή την διαδικασία κυρίες και κύριοι  

συνάδελφοι,  κύριε Πρόεδρε,  …με αυτόν τον τρόπο κάνουν . .αυτές που 

θέλουν.   

Τις δουλειές που θέλουν οι  κύριοι  Πρόεδροι τις  κάνουν.  Τις 

κάνουν…Είναι ικανοποιημένοι.  Έχω μιλήσει με αρκετούς.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις επί  του θέματος; Ο κ.  Φωτιάδης και ο κ.  Καρύδας.  

Παρακαλώ κύριε Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Γαλάνη η κατάσταση δεν είναι τόσο καλή. Δεν θέλω να σας 

. .αλλά άλλα πράγματα ακούω από τα χωριά.  Θέλουν περισσότερη,  

εποπτεία θέλουν πλέον.  Όπως και στο προηγούμενο θέμα, κύριε 

Πρόεδρε,  δράττομαι της ευκαιρίας,  πόσες φορές πρέπει να 

καθορίσουμε,  να καθορίσουμε επακριβώς,  παραδείγματος χάρη, η 

αποκομιδή πόσες φορές γίνεται στα χ ωριά; Μια την εβδομάδα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μια φορά γίνεται.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Δυο.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μια φορά γίνεται.  Στο λέω εγώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μην πάτε πίσω στο θέμα όμως.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι,  δεν πάω πίσω, συνεχίζω. Πρέπει να προσδ ιορίσουμε ποια είναι  η 

υποχρέωση. Άλλο είναι να κόψουμε τα χόρτα όταν θα πρέπει,  άλλο 

είναι να πάμε και να απομακρύνουμε τα υπόλοιπα, αντιλαμβάνεστε,  

στεφάνια και τα λοιπά, με μια συγκεκριμένη περιοδικότητα και όχι  

ευκαιριακά και μετά από τηλέφωνο και μετ ά από πίεση. Οι Πρόεδροι 

αυτό κάνουν.  Γίνονται . .γ ια να γίνει  η δουλειά.   

 Εμείς θα πρέπει,  νομίζω, πρόταση είναι,  να 

συγκεκριμενοποιήσουμε και να επιστήσουμε την προσοχή, γι΄ αυτό 

είπα,  κύριε Πρόεδρε,  δυο φορές την εβδομάδα. Μια φορά, 

παραδείγματος χάρη, το 15μέρο θα περάσεις εργολάβε από κάθε 

νεκροταφείο.  Βρέξει  ή δεν βρέξει ,  έχει  κηδεία δεν έχει .  Διότι  εάν σας 

πω τώρα ένα παράδειγμα στο νεκροταφείο του Λευκώνα μην το 

συζητάτε.  Εάν θα είχατε πάει δεν θα λέγατε αυτά που λέτε.   

 Καλοπροαίρετες οι  παρατηρήσε ις και νομίζω το μοντέλο θα το 

χρησιμοποιήσουμε και φέτος αλλά πρέπει να επισπεύσουμε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

. .αυτές που πρέπει να γίνουν.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ποιος τις  ελέγχει  όμως;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Ο έλεγχος γίνεται από την κυρία Τσολάκη, η οποία έχει  κάνει  πολλές 

αυτοψίες.  Συζητάει με τους προέδρους και κάνει  διορθωτικές κινήσεις.  

Όπως λέει  πολύ σωστά ο κ.  Δήμαρχος,  υπογράφουμε σύμβαση με τους 

όρους που είναι συγκεκριμένοι.  Αλλά εκεί  είναι τώρα και μια 

συζήτηση που μπορεί να γίνει  και εκτός της . .αυτής,  ότι  και οι  κύριο ι  

Πρόεδροι προσπαθούν οι  άνθρωποι,  στα πλαίσια αυτής,  της 

ευπρεπισμού και της συντήρησης των κοιμητηρίων να κάνουν . .κάποιες 

ακόμα δουλειές.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αυτή η περιοδικότητα που καλόπιστα αναφέρει ο συνάδελφος,  

αναφέρεται στην μελέτη αυτή που γίνεται και στην υπογραφή της 

σύμβασης.  Αλλά προσπαθούν και οι  κύριοι  Πρόεδροι και καλά κάνουν,  

καλώς κάνουν,  να κάνουν κάτι  παραπάνω. Να είναι καλά οι  άνθρωποι 

προσπαθούν να προσφέρουν στην τοπική κοινωνία.  Και όταν μου λέει  

ένας  Πρόεδρος,  πολύ σωστά το παρατηρείτε,  ότι  ξέρεις  κάποιος 

εργολάβος,  κάποιος ιδιώτης δεν κάνει  καλά την δουλειά του,  να είστε 

σίγουρος …  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να πω και κάτι  ακόμη, κύριε Πρόεδρε; Είτε σε αυτή την δημοπρασία ή 

την ανάθεση, τι  θα κάνετε,  είτε σε καμί α άλλη, βάλτε και τον 

καθαρισμό από το πράσινο,  τον περιβάλλοντα χώρο του νοσοκομείου.  

Άτυπα, χωρίς να το ονοματίζετε.  Χωρίς να το ονοματίζετε και νομίζω 

θα συμφωνήσουμε όλοι.  Δεν ταιριάζει  το νοσοκομείο μας να είναι σε 

αυτή την κατάσταση. Νομίζω ότι  μπορε ίτε ο Αντιδήμαρχος που 

διαπραγματεύεται να υποχρεώνει τον εργολάβο να . .το νοσοκομείο.  
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Νομίζω δεν υπάρχει λόγος να ψάχνετε ποιος έχει  την αρμοδιότητα και 

ποιος δεν την έχει .  Δεν ταιριάζει  στον πολιτισμό μας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Λέω ότι  δεν χρειάζεται να ψάχνουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Χρηματοδοτείται από το επίσημο κράτος μέχρι να το κουρεύει.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ας το κάνουμε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Είναι άλλη συζήτηση.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Λέω τώρα εγώ μια άποψη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να πω κάτι κύριε Πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν θα συζητήσουμε,  σας παρακαλώ πολύ …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πολλές φορές βοηθήσαμε το νοσοκομείο.  Πάρα πολλές.  Νομίζω με τον 

καταστροφέα εκεί  σε μια ώρα θα τα έχεις  ισοπεδώσει όλα. Με το 

τρακτέρ.   

 

ΟΜΙΛΊΑ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί του θέματος συνάδελφοι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θέλω να πω δυο κουβέντες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί του θέματος,  έτσι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επί του θέματος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Για τα κοιμητήρια.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) Προηγουμένως καταγγείλατε τον Φωκά 

επειδή  ο άνθρωπος έχει  γίνει  ένας εργάτης . .και τον καταγγείλατε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποιος;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εδώ μέσα. Ακούστηκαν πράγματα. Δηλαδή τι  έκανε; Επειδή εγώ 

ήμουνα Αντιδήμαρχος Πρασίνου και πέσανε τέσσερα δέντρα πέρα στις  

εργατικές κατοικίες …για την θεομηνία αυτή ; …Τον Φωκά τον 

κατακρίνουμε και το . .να πάει στο νοσοκομείο,  κύριε Φωτιάδη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ τώρα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εγώ είπα να πάει ο εργολάβος που συνεργαζόμαστε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Πώς θα πάει;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια χαρά θα  πάει.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε να τελειώσω. Εδώ . .το συναίσθημα αλλά κυρίαρχη η 

λογική. Μόνο με αυτή θα προχωρήσουμε.  Φτάνει πλέον.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σωστό. Επί του θέματος.  Ο κ.  Καρύδας.   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Θέλω να θίξω ένα γενικότερο ζήτημα. Σαν παράταση . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Τσαλίκογλου στην ώρα σας θα σηκώνετε το χέρι.  

Κος ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

Το πάτησα πριν και δεν …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στον γραμματέα θα απευθύνεστε,  όχι  σε μένα.  

Κος ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

Εντάξει.   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Ένα γενικότερο ζήτημα. Σαν παράταξη γίναμε δέκτες παραπόνων όσον 

αφορά το καθεστώς ορισμού . .Προέδρων των Κοινοτήτων με αφορμή 

τους υδρονομείς.  Είναι ένα ζήτημα να το κοιτάξετε κάποια στιγμή. 

Δημιουργούνται εντυπώσεις …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αλλάζετε θέμα. Γιατί  έχετε αυτή την τάση;  
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Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Αυτό το είπα από την αρχή. Είπα ότι  θα μιλήσω για ένα γενικότερο 

θέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πολύ, ότι  θυμάστε δεν θα το λέτε.   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Από την αρχή ξεκίνησα και το είπα.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν υπάρχει γενικότερη. Υπάρχει ειδική …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ όλοι να είμαστε συντονισμένοι με το θέμα.  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Έχω την εντύπωση ότι  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το λέω απευθύνομαι στο πρόσωπό σας με αφορμή εσάς σε όλους.  

Εντάξει;  Έχουμε κάτι  άλλο να προσθέσουμε επί του θέματος; Ο κ.  

Τσαλίκογλου είχε γραφτεί  αλλά δεν σας πρόσεξα εγώ.  

Κος ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

Εγώ όσον αφορά την Άνω Βροντού…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το μικρόφωνο.  

Κος ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

Το έχω ανοίξει .  Όσον αφορά την Άνω Βροντού γενικότερα έχω 

ακούσει ότι  πηγαίνει   καλά με  τους  εργολάβους  αλλά εμείς  σαν  

χωριό τυχαίνει  να μην έχουμε κάποιον ο οποίος να έχει  εργολαβικό 
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πτυχίο και τα λοιπά και θα προτιμούσα αυτό που είπε ο κ.  Μηλίδης,  το 

είχε πει  και ο κ.  Αναστασιάδης,  να το κάνουμε με ανάθεση 

. .υπηρεσιών. Δηλαδή να μπορούμε να το δώσουμε σε κάποιον τοπικό.  

Εμείς δεν έχουμε κάποιον άνθρωπο, …Για μένα θα είναι 

καλύτερα…βλέπουμε και τις  εργασίες που έκανε αλλά δεν μπορεί να 

υπάρξει και συνεννόηση για να κάνουμε . .Καθαρισμό, κούρεμα και τα 

λοιπά μπορεί να τα κάνει  ο υδρονομέας που κάνει  …  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όλοι οι  συνάδελφοι καλόπιστα λέτε διαφορετικά πράγματα. Λέω ο κ.  

Μηλίδης …την δοκιμάσαμε μια με δυο χρονιές,  δυσκόλεψε μετά πολύ 

η διαδικασία.  Ο κ.  Τσαλίκογλου μιλάει για . .διαδικασία που ο κ.  

Δήμαρχος έφτυσε ο αίμα το λέω κυριολεκτικά,  γ ια το Κυνοκομείο,  

γιατί  για να πάρεις έναν υπάλληλο και να σου το περάσει ο Επίτροπος 

με ανάθεση ανεξαρτήτων υπηρεσιών, θυμόσαστε,  κύριε Πρόεδρε,  τι  

τραβήξαμε;  

 Συμφωνώ για 1.500 ευρώ ή 1.000 ευρώ που έχει  μια μικρή 

Κοινότητα, θα ήταν καλύτερα να έχει  ένα ν άνθρωπο παρά έναν 

εργολάβο για τρεις  Κοινότητες.  Το καταλαβαίνω αλλά δεν είναι 

εύκολο. Πάρα πολύ δύσκολο είναι.  Είναι πολύ δύσκολο στην πράξη. 

Σας καταλαβαίνω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα ολοκληρώθηκε.  Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   
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Έγκριση μελετών παροχής υπηρεσιών με τίτλο:  

Ευπρεπισμός –συντήρηση –καθαριότητα των δημοτικών 

κοιμητηρίων:  

 

Α) της ΔΕ Κ. Μητρουσίου  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφασης 259/2016)  

……………………… . .  

 

Β) της Δ.Ε. Λευκώνα  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφασης 260/2016)  

……………………… . .  

 

Γ) της ΔΕ Σκουτάρεως  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφασης 261/2016)  

……………………… . .  

 

Δ) της ΤΚ Ελαιώνα –Οινούσας –Επταμύλων  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφασης 262/2016)  

……………………… . .  

 

Ε) των ΤΚ Ορεινής –Βροντούς του Καλλικρατικού  

Δήμου Σερρών.  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός  Απόφασης 263/2016)  

……………………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δέκατο έκτο.   

 

Θέμα 16 ο  :  

Έγκριση αναπαραγωγής υλικού προβολής του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γρηγοριάδης δυο λόγια.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε το θέμα είνα ι απλό. Στο ετήσιο πρόγραμμα είχαμε 

προβλέψει αυτές τις  αναπαραγωγές τις  συγκεκριμένες.  Από το υλικό 

που εκτυπώσαμε και που έχουμε μέσω του …απλώς συγκεκριμένα 

πράγματα θέλουμε να τα κάνουμε και στην αγγλική γλώσσα και για 

ορισμένους λόγους.  Για αυτούς που  είναι στο εξωτερικό και για αυτούς 

που επισκέπτονται την χώρα μας.   

Ο τρόπος εκτέλεσης.  Θα πάρουμε από Σερραίους επαγγελματίες 

προσφορές και θα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις;  Τοποθετήσεις;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια ερώτηση να κάνω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Βεβαίως.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα είναι κλειστές οι  προσφορές ή …  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Η υπηρεσία θα πάρει τις  προσφορές.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η Οικονομική Επιτροπή.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ ρώτησα κάτι .  Θα είναι κλειστές ή θα είναι ανοικτές;  Θα μπορεί ο 

οποιοσδήποτε τελευταία στιγμή να …Πώς θα το κάνεις;   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Προφανώς κλειστές.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κλειστές προσφορές.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Από τότε μέχρι τότε θα φέρουν όλοι τις  κλειστές προσφορές τους.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι,  κύριε Πρόεδρε.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφασης 264/2016)  

……………………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δέκατο έβδομο.  
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Θέμα 17 ο  :  

Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού  

 οικονομικού έτους 2016 από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε ο κύριος συνάδελφος που τα παρατηρεί  και τον 

ευχαριστώ γιατί  με βοηθάει στον ρόλο της αντιπολίτευσης,  πρόκειται 

για τον κ.  Χρυσανθίδη,  που παρατήρησε κάποια πράγματα, ότι  

. .Μίλησα με τον κ.  προϊστάμενο του Λογιστηρίου και σήμερα το 

μεσημέρι ξανά και μου λέει  ότι  κυρίως κάνει  αλλαγές λόγω της 

επικαιροποίησης του προϋπολογισμού, πώς έληξε δηλαδή το ΄12,  το 

΄15 ή στηρίζει  τα συνεχιζόμενα. Γιατί  ρώτησε τις  Διευθύνσεις 

εγγράφως η υπηρεσία μου, ρώτησε τις  διευθύνσεις,  τι  είναι 

συνεχιζόμενο και στηρίζει  τα συνεχιζόμενα με αναμο ρφώσεις.   

Πράγματι,  μπορεί να σας φαίνονται περίεργες κάποιες 

μετακινήσεις τυχαία από τον κωδικό . .που είναι χρήματα που 

πληρώνουν οι  ασφαλιστικές εισφορές αλλά αυτό συμβαίνει  επειδή 

επικαιροποιήθηκε ο προϋπολογισμός τον 12 ο  του ΄15 και τώρα ο 

Μιχάλης έχει  καλύτερη εικόνα για να μεταφέρει χρήματα από κάποιο 

κωδικό που δεν δημιουργεί  πρόβλημα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στις αναμορφώσεις πόσες είναι συνολικά, τις  μετρήσατε;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Έχουν νούμερα. 68,  31,  32.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να αναφερθούν όλα τα νούμερα.  
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ξαναλέω  68, τα εκτύπωσα και εγώ, 68,  75,  52,  57,  65,  66,  77.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτές.  Απλώς θέλω να καταγραφούν.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Επίσης θέλω να πω στον συνάδελφο τις  τακτοποιήσεις που γίνονται 

λόγω της επικαιροποίησης του προϋπο λογισμού.  Και οι  κωδικοί,  

δηλαδή δικαίως προκάλεσαν την περιέργεια,  το ενδιαφέρον αλλά δεν 

είναι ότι  θα στερήσω μετά τις  ασφαλιστικές εισφορές.  Ούτε για αστείο.  

Αυτό ξέρετε πολύ καλά . .εξαιτίας των προβλημάτων με τις  

ασφαλιστικές εισφορές,  να μην αναφερθώ  περισσότερο. Τα αποδίδουμε 

μέχρι τελικού σέντς οι  ασφαλιστικές εισφορές.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν δεν υπάρχουν ερωτήσεις,  τοποθετήσεις;  Υπάρχουν; Όχι.  Ναι;  

Παρακαλώ.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Επειδή το θέμα θα συνεχιστεί ,  κύριε Πρόεδρε,  συνεχώς,  δείχνει  μια 

προχειρότητα και μια επιπολαιότητα η οποία δεν . .Δεν μιλάω σε 

πολιτικό επίπεδο αλλά κυρίως σε υπηρεσιακό και ο πολιτικός 

προϊστάμενος που είναι . .πάρα πολλές,  δεν δικαιολογούνται.  Δηλαδή 

το θεωρώ απαράδεκτο να φεύγουν χρήματα από τακτικές αποδοχές και 

να μεταφέρονται,  παραδείγματος χάρη, για τον ΧΥΤΑ ή …  

 Οι τακτικές αποδοχές όταν κάνεις  προϋπολογισμό είναι 

συγκεκριμένες.  Ξέρεις  τι  ακριβώς,  πόσους υπαλλήλους έχουμε,  πόσα 

χρήματα παίρνουμε,  τα πάντα. Κάνεις μια τροποποίηση 
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προϋπολογισμού με αναμόρφωση σε κάποια άλλα ζητήμα τα, 

παραδείγματος χάρη, προέκυψε . .Καταλαβαίνω ότι  είναι μια αλλαγή 

τεχνικού προγράμματος,  το καταλαβαίνω αλλά σε . .που είναι 

συγκεκριμένα οι  ασφαλιστικές εισφορές,  στις  τακτικές αποδοχές που 

είναι συγκεκριμένες και να τις  βάλεις παραπάνω είναι απαράδεκτο και 

θα . .το Δημοτικό Συμβούλιο συνεχώς να κάνει  αναμορφώσεις.   

 Όπως επίσης απορώ και δεν ξέρω γιατί ,  . .σχολείο. .  εκεί  θα γίνει  

ο διαγωνισμός …  

 Και ένα τελευταίο.  Πήραμε 15.000 από τον Λευκώνα και το 

Σκούταρι για να τα φέρει στον Σερρών. Αυτά είναι θέματα  τα οποία,  

πώς να σας το πω, δημιουργούν πρόβλημα στην λειτουργία της 

υπηρεσίας και ταλαιπωρούν το Δημοτικό Συμβούλιο.  Δεν είναι 

δυνατόν,  πρέπει να ελέγχονται κύριε Γαλάνη. Δεν έχει  σημασία,  δεν 

είναι αναμορφώσεις αυτές οι  οποίες,  θα μπορούσες να τις  αποφύ σεις 

αυτές τις  αναμορφώσεις.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ελέγχονται.  Να σας εξηγήσω.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Δεν ελέγχονται κύριε Γαλάνη. Ότι και να μου πείτε δεν θα με πείσετε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ότι και να μου πείτε,  κύριε Γαλάνη, επειδή  είμαι…προχειρότητα του 

συντάξαντα δεν δικαιολογείται αυτό.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ο συντάξαντας είναι πάρα πολύ προσεκτικός …Το ξέρει  ο κ.  Δήμαρχος 

τι  τραβάμε γιατί  με τον κ.  Δήμαρχο συνεργαζόμαστε για τα θέματα της 
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υπηρεσίας,  είναι τόσο γραφειοκράτης και τυπολάτρ ης μέχρι που δεν 

πάει.  Δικαίως εξανίστασαι Βασίλη και προβληματίζεσαι αλλά να σου 

υπενθυμίσω και συγνώμη που…ότι ο προϋπολογισμός συντάσσεται με 

τις  πληροφορίες που έχουμε τον 9 ο  μήνα, 7ο  ξεκινάμε,  Ιούλιο,  μέχρι 9 ο  

του 2000 της προηγούμενης χρονιάς.  Όταν . .ήδη πληρώνονται οι  

ασφαλιστικές εισφορές . .μέχρι το τέλος της χρονιάς,  αυτό το ποσό 

μειώνεται σαν προϋπολογισμός που επικαιροποιείται.  Μειώνεται ο 

προϋπολογισμός του . .τελικά.   

 Όταν δηλαδή μπαίνουμε σε μια χρονιά,  στο ΄16,  κύριε Πρόεδρε,  

το . .  που προϋπολόγιζε ο Μιχάλης πιλοτικά τον 7 ο  μήνα με 9 ο  αυτό 

έχει  ήδη μειωθεί γιατί  πληρώσαμε κάποιες ασφαλιστικές εισφορές  και 

κάποιες αποδοχές μέχρι το τέλος της χρονιάς της προηγούμενης.   

Άρα γι΄ αυτό έχει  το δικαίωμα και μπορεί να παίρνει  λεφτά. Σιγά 

ο κάθε προϊστάμενος του Λογιστηρίου να μετέφερε λεφτά από τέτοια 

κονδύλια,  όπως λέει  ο Βασίλης που είναι και ανελαστικές δαπάνες.  

Ούτε για αστείο δεν θα το κάνει .  Ούτε για τον κ.  Δήμαρχο ούτε για 

μένα ούτε για τον οποιονδήποτε εδώ μέσα. Ξέρετε πόσοι οι  υπάλληλοι 

αισθάνονται το βάρος της . .ειδικά αυτή την εποχή.  

 Πιστέψτε με ότι  τα χρήματα, κυρίως αυτά που είναι τα 

ανταποδοτικά, ούτε ένα ευρώ δεν χάνει ,  ας πούμε,  κάποια Κοινότητα ή 

κάποιος παλαιός Δήμος.  Είμαστε τόσο προσεκτικοί που,  αφού ξέρετε 

ότι  υπάρχει  έλεγχος.   

 Και τα συνεχιζόμενα που λέτε φυσικά και γνώριζε ποιο είναι το 

έργο της επόμενης χρονιάς,  αλλά κάλεσε τις  διευθύνσεις από την αρχή 

της χρονιάς και τους λέει  ότι  ποια συνεχιζόμενα έχετε τώρα που . .ο 

προϋπολογισμός για να σας κάνω τις  αναμορφώσεις;   
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Το ότι  έρχονται τον 4 ο  μήνα αυτό το αξιολογούμε . .και έχει  να 

κάνει  με την έλλειψη προσωπικού και με τις  πολλές υποχρεώσεις που 

έχουμε στις  Διευθύνσεις.   

Όταν λέει  ο κ.  Δήμαρχος ότι  πήρε ειδικό συνεργάτη και τον έχει  

ουσιαστικά υπάλληλο έξω από το γραφείο του,  τι  θ έλετε να σας πω; 

Ότι δυο άτομα . .διαγωνισμούς; Και να μην πω και για τους άλλους 

συναδέλφους που είναι επάνω. Αφού τα ξέρετε.  Κάποιοι  είστε 

εξαιρετικοί συνάδελφοι,  μέσα στον Δήμο και παρακολουθείτε.  Είμαστε 

εμείς  και εμείς  πλέον.  Δυστυχώς δεν θέλω να λέω μ εγάλες κορώνες για 

το κράτος και τι  έχουμε υποστεί .  Κύριε Πρόεδρε όμως είμαστε στα 

όριά μας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν δεν υπάρχει δευτερολογία.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Υπάρχει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει.  Παρακαλώ.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Το λέω καλοπροαίρετα για το καλό της υπηρεσίας κα ι του 

αντιδημάρχου αλλά δυστυχώς δεν μπορεί να το καταλάβει ή δεν θέλει  

να το καταλάβει ο κύριος Αντιδήμαρχος και μας λέει  πράγματα τα 

οποία δεν στέκουν.  Δεν στέκουν και δεν. .  Ο προϋπολογισμός βεβαίως 

συντάσσεται τον Μάιο μήνα, τον Σεπτέμβριο μήνα αλλά ξέρ ουμε ότι  οι  

υπάλληλοί μας είναι εκατό,  κάνουν από ένα χιλιάρικο και οι  

ασφαλιστικές εισφορές είναι 15%.  
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 Άρα λοιπόν ξέρουμε τι  ακριβώς θα βάλουμε στην μισθοδοσία 

στις  τακτικές αποδοχές,  ξέρουμε . .Το να βλέπουμε όμως τόσα μεγάλα 

ποσά να . .και μετά να τους μεταφέρουμε…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Τρεις μήνες όμως πληρώνουμε…  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Θα μπορούσαν τα χρήματα αυτά να υπολογίσεις  σωστά την 

μισθοδοσία,  σωστά τις  ασφαλιστικές εισφορές και να τα βάζανε τα 

χρήματα αυτά εκεί  που έχει  ανάγκη η δημοτική αρχή. Αυτό λέω εγώ .  

Δεν λέω γιατί  μεταφέρθηκε τώρα… Καλώς μεταφέρει από έναν κωδικό 

σε άλλο, αλλά ειδικά στην μισθοδοσία είναι συγκεκριμένα 

πράγματα….  

 Και δεν μου απαντήσατε στο εξής:  μεταφέρονται 15 χιλιάρικα 

από τον Λευκώνα και το Σκούταρι.  Για ποιο λόγο τα μεταφέρετε αυ τά 

και για ποιο λόγο το Μουσικό Σχολείο…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Είναι συνεχιζόμενο.  Τα χρήματα αυτά που τα μεταφέρει πάνε πάλι για 

έργα της Κοινότητας.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

15.000 από το Σκούταρι στον Λευκώνα;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν είναι από το Σκούταρι.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Έτσι γράφει.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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. .όλα τα χωριά μέσα. Πάλι για χωριό δηλαδή και μαζί  με αυτά θα 

γίνουν και άλλα έργα. Στην τεχνική υπηρεσία τα πάει.  Ούτε ένα ευρώ 

δεν χάνεται …  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Εγώ δεν είπα ότι  χάνεται,  κύριε Γαλάνη, εγώ σας είπα τι  ακριβώς 

συμβαίνει  και …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όχι,  όχι ,  είστε καλοπροαίρετος,  το ξέρω και με βοηθάς πολλές φορές 

με τον έλεγχο που κάνεις  και καλά κάνεις ,  αλλά …ο κ.  Δήμαρχος,  ο 

κύριος . .κύριε Πρόεδρε με απαίτηση και της δημοτικής αρχής είχε 

βάλει,  ενδεχομένως,  περισσότερα χρήμα τα και το . .και σε άλλους 

κωδικούς γιατί  είχαμε κατά νου και την κινητικότητα. Να έρθουν δέκα, 

δεκαπέντε υπάλληλοι για τους οποίους θα έπρεπε να πληρώσει μετά τις  

ασφαλιστικές εισφορές.  Αυτοί δεν ήρθαν ακόμη και δεν ξέρω εάν θα 

έρθουν και ποτέ έτσι όπως πά με και ίσως γι΄ αυτό είχε βάλει 

περισσότερα χρήματα στο . .  

 Εγώ πάλι όμως επειδή ακούω τις  συμβουλές και τις  παραινέσεις 

των συναδέλφων μου, τις  θεωρώ πολύ σοβαρές,  θα το ελέγξω, θα το 

ελέγξω ξανά. Ξέρω ότι  γίνονται προς την σωστή κατεύθυνση οι  

παρατηρήσεις.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

 

Αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2016 που αφορά  επικαιροποίηση προϋπολογισμού (52)  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφασης 265/2016)  

……………………… . .  

 

Ομοίως που αφορά ενίσχυση /δημιουργία ΚΑΕ εξόδων για 

συνεχιζόμενες δαπάνες (57) 6709 20 -4-2016  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφασης 266/2016)  

……………………… . .  

 

Ομοίως που αφορά ενίσχυση ΚΑΕ εξόδων για εξωραϊσμός 

κοιμητηρίων Δήμου Σερρών. (65) 6731 19 -4-2016  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφασης 267/2016)  

……………………… . .  

 

Ομοίως που αφορά επικαιροποίηση προϋπολογισμού (  Αναμ. 66)  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφασης 268/2016)  

……………………… . .  

 

 

Ομοίως που αφορά ενίσχυση κωδικών εξόδων (Αναμ. 68)  6711 20 -

4-2016  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφασης 269/2016)  

……………………… . .  
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Ομοίως που αφορά αναμόρφωση σε κωδικό εξόδων (75) 6722 20 -4-

2016  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφασης 270/2016)  

……………………… . .  

 

Ομοίως που αφορά το κληροδότημα Ι.  Αποστολίδη (77) 6742  21 -4-

2016  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφασης 271/2016)  

……………………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δέκατο όγδοο.  

 

Θέμα 18 ο  :  

Αποχαρακτηρισμός τμημάτων του επαρχιακού οδικού δικτύου  

 εντός του εγκεκριμένου ΓΠΣ της πόλης των Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν υπάρχουν απορίες επί  του θέματος; Ομόφων α ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφασης 272/2016)  

……………………… . .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δέκατο ένατο.   

 

Θέμα 19 ο  :  

Έγκριση πρακτικού για την συντήρηση και επισκευή των  

μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων του Δήμου Σερρών.  

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

 Δημ. Σύμβουλος Κ. Χαρίτος Χ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη θέλετε να πείτε κάτι;  Εκτός από την Επιτροπή υπάρχουν 

και κάποια επιπλέον.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εκτός από τις  εισφορές του Ι .Κ.Α.…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ομόφωνα είπαμε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Απευθείας ανάθεση της συντήρησης και της επισκευής μεταφορικών 

μέσων και μηχανημάτων του Δήμου και των Κοινοτήτων 2,   4 μέχρι 11 

και …διαδικασία.  Έγινε μια ολόκληρη διαδικασία και φτάσαμε σε αυτή 

την Επιτροπή. Η απευθείας ανάθεση θα εκτελεστεί  από την αρμόδια 

από τον νόμο για τις  απευθείας αναθέσεις των εν λόγω εργασιών 

Επιτροπή Συντήρησης και Επισκευής -  Συντήρησης Αυτοκινήτων -

Οχημάτων και πήρε απόφαση γι΄ αυτό η Οικονομική Επιτροπή, κύριε 

Πρόεδρε το ΄15 και το ΄16.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφασης 273/2016)  

……………………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα εικοστό.   

 

Θέμα 20 ο  :  

Τροποποίηση της υπ΄ αριθμόν 78572015 ΑΔΣ Καθορισμός  

 τιμής ζώνης κτισμάτων εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού  

 για τον υπολογισμό του ΤΑΠ.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης  Στ.  

 

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εδώ τροποποιούμε την απόφαση μετά την καινούργια τροποποίηση που 

έκανε το Υπουργείο Αντικειμενικών Αξιών, επειδή σε κάποια το 

χαμηλότερο είναι το 650 για να  . .οι  συμπολίτες μας,  κύριε Πρόεδρε 

για να …οι συμπολίτες μας μικρότερη δυνατή α ξία πάμε στα 650. 

Ήμασταν στα 700, το μικρότερο είναι 650.  Το διορθώνουμε στα 650. 

Το πιο χαμηλό από όλα είναι.  Το 650 είναι το χαμηλότερο από όλα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δήμαρχε,  κύριε Γαλάνη . .φασαρία …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί του θέματος ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εκ των μειώσεων δηλαδή.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφασης 274/2016)  

……………………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα εικοστό πρώτο.  

 

Θέμα 21 ο  :  

Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας δημοτικού ακινήτου  

τμήματος του με αρ. ΚΑΕΚ 44121 ΕΚ 012212 ως χώρου 

αναψυκτηρίου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφασης 275/2016)  

……………………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα εικοστό δεύτερο.  
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Θέμα 22 ο  :  

Αποδοχή των όρων εκμίσθωσης τμήματος του υπ΄ αριθμόν 62  

αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Βύσσιανης της ΔΚ Λευκώνα  

για την εγκατάσταση δανειοθαλάμου αδρανών υλικών στην  

 Κ7Ξ ΤΕΡΝΑ ΑΕ –ΑΕΓΕΚ –  Κατασκευαστική ΑΕ που 

καθορίστηκαν  

με την υπ΄ αριθμόν 142/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γαλάνης.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε με πολύ προσοχή εδώ οι συνάδελφοι και ο 

υποφαινόμενος εξετάσαμε το θέμα . .ο κ.  Αναστασιάδης ο συνάδελφος 

. . ,  εξετάσαμε εμείς  στην Οικονομική Επιτροπή αυτό το ζήτημα. 

Πρόκειται για συνδυασμό του Ν1428/84 και Ν2115/13 σύμφωνα με 

τους οποίους επιτρέπεται η πίστωση με απευθείας σύμβαση δημοσίων 

λατομείων αδρανών υλικών..  δημόσιου έργου στον ανάδοχο του έργου.  

 Εδώ έχουμε μια τέτοια περίπτωση. Εμείς με πολύ προσοχή 

συνάδελφοι στην Ο.Ε.,  τα κύρια σημεία θα πω για να μην κουράσω το 

σώμα, είδαμε και το ζήτημα του μισθώματος για το δε πάγιο 

αποφασίσαμε για την δημοτική έκταση των 40.167,66 τ.μ.  το πάγιο 

μίσθωμα να ορίζεται στα 60 ευρώ ανά στρέμμα ετησίως,  αφού είδαμε 

εκεί  πέρα συγκριτικά στοιχεία,  βάλαμε το ανώτερ ο και για το 

αναλογικό που είναι επίσης πολύ σημαντικό βάλαμε τιμή 0,15 ευρώ το 

κυβικό μέτρο, γιατί  εκτιμήσαμε και την έγκριση που έκανε η Τεχνική 

Διεύθυνση και το γεγονός που αποδείχθηκε με έγγραφο ότι  η εταιρεία 
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αυτή θα υποχρεούται πέραν των όλων υποχρεώ σεών της να αναδώσει 

μια περιοχή . .από το Δασαρχείο. .και μας την είπε και εγγράφως.  

 Και συν τοις  άλλοις πιστεύω ότι  είναι μια καινοτομία,  το ψάξαμε 

πολύ καλά για την αποκατάσταση που πολλοί συνάδελφοι και από την 

περιοχή επιμένουν και πολύ σωστά πράττουν ,  διερευνήσαμε το θέμα 

και είδαμε ότι  υπάρχει ,  μέσα στον ίδιο νόμο υποχρέωση οι εγγυήσεις 

να είναι στο 100% του ποσού της αποκατάστασης παρακαλώ.  

Έτσι σαν πρόταση, κύριε Πρόεδρε,  εισηγήθηκα στην Οικονομική 

Επιτροπή να φέρει η εταιρεία 100.000 σχεδόν ευρώ και λίγο 

παραπάνω, ως εγγύηση για να αποκατασταθεί ο δανειοθάλαμος.  Ούτε 

ευρώ λιγότερο. Όλο το ποσό δηλαδή. Εγγυητική επιστολή τραπέζης 

όλο το ποσό.  

Στην αρχή η εταιρεία έλεγε το 10%, το 20%, όλο το ποσό 

εγγυητική για να μην μπορεί κανείς  να πει  αύριο,  με θαύριο ότι  δεν 

μπορώ να το αποκαταστήσω, έχω προβλήματα, να εγγυητική και εάν 

δεν γίνει  η αποκατάσταση ως πρέπει,  γιατί  μας ενδιαφέρει και το 

περιβάλλον και η περιοχή, θα καταπέσει η εγγυητική και νομίζω ότι  

έτσι διασφαλίζονται τα συμφέροντα των τοπικών κο ινωνιών.  

Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω εάν σας κάλυψα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν υπάρχουν ερωτήσεις;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ να κάνω μια ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Φωτιάδης,  ο κύριος Καρύδας και ο κ.  Αντώνης Αναστασιάδης.  

Παρακαλώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Κύριε Γαλάνη, βέβαια ο αρμόδιος εί ναι εκτός,  σε μια επιτόπια 

επίσκεψη είδαμε ότι  η κατάσταση δεν είναι καθόλου καλή. Τώρα να 

μην μπλέξουμε ότι  αυτός που την έκανε έφυγε ή ήταν ο προηγούμενος,  

γιατί  δεν μας τιμά αυτό,  επιστρέφουμε ξανά και ξανά …ο κ.  

Μυστακίδης.   

 Εκεί ο δρόμος υποχώρησε,  πρόσβασης,  έχουμε θέματα και με τον 

αγωγό και υπήρξε μια δέσμευση ότι  θα γίνουν κάποιες δουλειές.  Καμία 

δεν έγινε.  Καμία δουλειά δεν έγινε.  Εννοώ και τον δρόμο εκεί  

απέναντι  από το μνημείο και επάνω εκεί  στον αγωγό εκεί  στην 

συμβολή του ενός . .στον άλλο. Είπαμε να κάνουμε . .παρακάτω είπαμε 

ότι  θα κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις,  δεν έγινε τίποτα.   

Τώρα πρέπει να γίνει  μιας τεράστιας κλίμακας μεταφορά υλικών. 

Ήδη ο δρόμος είναι ταλαιπωρημένος.  Ήδη δυο κομμάτια είναι 

ταλαιπωρημένα. Θα κακοποιήσουμε και τους άλλους  δρόμους 

παραπέρα. Ποιος θα τα αποκαταστήσει;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Γκότση πέρα από την αποκατάσταση . .  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Συγνώμη, να ολοκληρώσω.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Συγνώμη, νόμιζα.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ποιος θα τα αποκαταστήσει αυτά; Πότε θα αποκατασταθούν και ποιος 

θα παίρνει  και τα χρήματα; Είχα πει  επανειλημμένως ότι  εύλογο είναι 

από αυτά τα χρήματα, είχαμε το σύνολο να διατεθούν στους δρόμους 

που θα καταστρέψει και στα έργα υποδομής.  Πήγαν τα υλικά στις  

προηγούμενες αμμοληψίες και δεν έγινε τίποτα.  Πάλι θα γίνει  το ίδι ο.  
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Είναι κρίμα. Καταστρέφουμε υπάρχοντα έργα υποδομής,  

διευκολύνουμε βεβαίως εθνικής σημασίας στρατηγικά έργα αλλά 

φεύγει  ο καθένας και μένει  η . .εκείνη.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Θα μου επιτρέψετε πριν απαντήσουν οι  συνάδελφοί μου επί των 

τεχνικών θεμάτων μου διέφυγε ,  κύριε Πρόεδρε να αναφέρω στο σώμα 

ότι  η απόφασή μας της Οικονομικής Επιτροπής είναι ότι  όλα τα λεφτά 

αυτά που θα εισπραχθούν από αυτή την δράση θα πάνε για έργα στην 

Δημοτική Κοινότητα Λευκώνα. Αυτό θα ήθελα να το ξέρουν…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Θα οδοστρωθούν, κύριε Γαλάνη οι  δρόμοι είτε είναι εντός του 

Λευκώνα ως οικισμός είτε …. Οι δρόμοι,  οι  υποδομές οι  υφιστάμενες 

όλες χάλασαν.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Το προβλέψαμε και με …  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εάν πας από το Κλείσε το προς τα . .  ο δρόμος . .Άμα πας προς τα 

επάνω δεν υπάρχει τίποτα.  Εγώ με πόνο ψυχής τα λέω. Πάρτε τα 

χρήματα αλλά επενδύστε τα εκεί .   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αυτά τα έχουμε προβλέψει.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και πιο μπροστά, κύριε Πρόεδρε,  συγνώμη που συνεχίζω και πιο 

μπροστά οι  προηγούμενες αμμοληψίες είχαν πρόβλεψη. Πάτε να δείτε.  

Ούτε ένα ευρώ . .ούτε μια δέσμευση δεν τηρήθηκε.  Θέλετε να λέμε 

. .Εκεί η κατάσταση ποια είναι;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε Γκότση θέλετε να πείτε κάτι;   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εγώ θέλω να πω ότι  το έχω πει  και άλλη φορά στον κ.  Φωτιάδη ότι  τα 

λεφτά θα διατεθούν όλα στα…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Στα προηγούμενα που είναι τα λεφτά; Που διατέθηκαν τα 

προηγούμενα; Γιατί  η δέσμευσή σου στον κ.  Μουρατίδη και στον 

Πρόεδρο δεν έγινε…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν έγιναν αποκαταστάσεις;  Τα πάντα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είπαμε ένα τεχνικό,  για τον αγωγό έγινε;  Δεν έγινε εκεί  που πήγατε το 

πιο ψηλό σημείο.  Δεν έγινε τίποτα.  Οι ίδιοι  μου τα λένε.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εγώ ξέρω ότι  έγιναν οι  αποκαταστάσεις και είναι ευχαριστημένοι και ο 

Πρόεδρος και όλοι εκεί .  Τώρα εάν …Πάντως θέλω να πω ότι  και του 

δημάρχου η εντολή είναι και η δική μου, είπαμε και στον αντιδήμαρχο 

ότι  τα λεφτά αυτά θα πάνε στον Λευκώνα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Που είναι τα προηγούμενα; Πήγανε;  Δεν πήγανε.  Που είναι τα 

προηγούμενα;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εγώ ξέρω ότι  πήγανε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να δούμε τις  μελέτες.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Που πήγαν τα λεφτά; Ούτε ένα ευρώ δεν πήγε.   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ θέλω να πω ότι  έχει  δίκαιο ο κ.  Φωτιάδης αλλά να διευκρινίσουμε 

ότι  ζημιές δεν έγιναν από την εταιρεία αυτή. Δηλαδή αυτό ήταν …  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό που λέτε τώρα αποκατάσταση σημαίνει  ότι  χάλασα κάτι  . .Αυτά 

έγιναν,  υπήρχαν.  Απλώς αυτοί δεδομένης της καλής συνεργασίας είπαν 

ότι  θα τα κάνουμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τρίτοι είναι αυτή που επί των ημερών σας …τρίτη εταιρεία.  Μια, δυο,  

τρεις  εταιρείες.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και άλλες δέκα …  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η αποκατάσταση έγινε όταν ήταν ο Δήμος Λευκώνα. Εκείνο το τοπίο 

το άσχημο έγινε όταν ήταν ο Δήμος Λευκώνας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το ξέρει  ο Μυστακίδης.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σήμερα συζητούσαμε με τον κ.  Χάσκο δέχονται συνεχή πίεση από 

εμένα, από τον κ.  Χάσκο και από τον Τζίμα να τον αποκαταστήσουν 



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13 Η Σ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016  

και δεσμεύονται συνέχεια ότι  δεν υπάρχει περίπτωση να το αφήσουν. 

Θα το κάνουν.  Θα το διορθώσουν.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Από το σημείο …μέχρι και τα . .πρέπει  ο δρόμος να  φτιαχτεί .  Τον 

βρήκαν, τον ζυμώσανε,  τον ρημάξανε.  Εμείς την πληρώσαμε αυτή την 

ιστορία.  Μετά θα λέμε ότι  δεν έχουμε λεφτά. Εντάξει  υποσχέσεις…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Καρύδας.   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Ερωτήσεις.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Υποσχέσεις είναι να τους βάζεις  να το κάνουν ,  όχι  να δεσμεύτηκαν και 

θα φύγουν.   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

. .πρώτα πρέπει να λέμε μπράβο γι΄ αυτό που κάνανε με την εγγυητική. 

Εάν δεν αποκαταστήσουν ότι  υπογράφουν δεν θα πάρουν …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Τελεία και παύλα και μπράβο σας.  Μ ια ερώτηση. Τις περιβαλλοντικές,  

απόσβεση από αμμοληψίες τις  ελέγχουμε;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Υπάρχουν όλες οι  εγκεκριμένες από τα Υπουργεία,  από παντού, από 

Δασαρχείο,  από Περιφέρεια,  τα πάντα, τα πάντα.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Δεν μπορεί εάν δεν είναι φάκελος ολοκληρωμένο ς να προχωρήσει.  Δεν 

προχωράει.  Δεν προχωράει.  Τώρα άμα μου πείτε πως παίρνονται οι  

αδειοδοτήσεις,  αυτό δεν μπορώ να σας το πω εγώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντώνη Αναστασιάδη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Η αλήθεια,  κύριε Πρόεδρε,  είναι ότι  και οι  υπουργοί σας και όλοι 

αυτοί. .  γ ια τον λόγο που ξέρουν αυτοί δεν μας ενδιαφέρει.  Εμείς 

είμαστε υποχρεωμένοι να προστατεύσουμε τον Δήμο μας.  Είπαμε στην 

εταιρεία αυτή, την παρακαλέσαμε για δώδεκα χωριά του Δήμου 

Σερραίων να κάνανε μια πρόταση, Βαμβακιά,  Αναγέννηση . .ούτε 

σημασία σε δίνουν.  Καταλαβαίνετε τι  σας λέω; Είναι άθλιοι  άνθρωποι 

αυτοί.  Δεν έχουν κανένα συμφέρον εμείς .  Ποιο είναι το συμφέρον; ….  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε σε παρακαλώ θερμά δηλαδή, κύριε Δήμαρχε να 

επιμένεις  δεν θα δώσετε . .εάν δεν κάνουν την πρόταση στην Βαμβακιά,  

στην Αναγέννηση, ξέρει  ο κ.  Γρηγοριάδης.  Ούτε σημασία δεν δίνουν.  

Τι είναι να κάνουν μια πρόταση; Ο Προβατάς θα υποφέρει.  Το ξέρετε 

τι  θα πάθει ο Προβατάς; Θα διαλυθεί.   

 Σας τα λέω εγώ…να πατήσετε πόδι και να πείτε ότι  δεν παίρνετε 

τίποτα εάν δεν κάνει  την πρόταση στα χωριά σωστά…Εγώ, κύριε 

Πρόεδρε,  σας λέω ωφέλιμα πράγματα. . .Τι  θα γίνει  στο χωριό; Πώς θα 

πάει στην Αναγέννηση άνθρωπος; …  
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 Γι΄ αυτό παρακαλώ θερμά ας εξετάσουμε πιο προσεκτικά το θέμα 

και . .κύριε Γαλάνη..  θυμάσαι εκείνη την ημέρα τι  έλεγε και ο άλλος ο 

εργολάβος που …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αυτός έλεγε τα δικά του και εμείς  αποφασίζαμε . .  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Άσε τον να λέει .   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Δήμαρχε να επιμένετε να κάνουν πρόσβαση στα χωριά μας.  

Σύμφωνοι;  Για να έχουμε και εμείς  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ πήγα εκατό φορές.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Αυτά ήθελα να πω. Για την . .πολύ καλά έκανε ς,  διότι  …  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη για το θέμα της εξόδου από την Βαμβακιά από το 

΄14 …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Γι΄ αυτό το θέμα από το ΄14 με τους δυο προέδρους Βαμβακιάς και 

Αναγέννησης έχουμε πάει πάμε από δέκα φορές  στην Εγνατία,  το 

έχουμε θίξει  και όχι  μόνο στην Εγνατία και στο Υπουργείο 

Μακεδονίας Θράκης και την τελευταία φορά πήγαμε προχθές.  Η 

άσκηση πίεσης,  συγνώμη λίγο,  δεν μπορεί να ασκείται,  να γίνεται μόνο 

από την Δήμο Σερρών. Εδώ πρέπει όλοι οι  φορείς μαζί  . .  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Και να πιέσουν,  διότι  δεν είναι θέμα απόφασης του Δήμου. Για το 

θέμα του Προβατά δεν είναι …Εμείς ως Δήμος πήγαμε πάρα πολλές 

φορές με τους δυο Προέδρους.  Τελευταία πήγαμε με τον κ.  Γρηγοριάδη 

Χρήστο και με τον Πρόεδρο της Βαμβακιάς.  Κάνουμε ενέργειες,  δεν 

ξέρω τι  άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) Σημασία δεν μας έδωσε κανένας.  Δηλαδή 

εμείς  μόνοι μας να προστατεύσουμε τα δικά μας τα χωριά.  Εμείς.  Και 

δεν . .  στις  Σέρρες εάν δεν κάνει  αυτό το πράγμα. Είναι εύκολο πράγμα 

να το κάνει ,  πολύ εύκολο. Δεν θέλει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Χράπας.   

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Έτσι ακριβώς είναι όπως τα λέει  ο κ.  Δήμαρχος.  Είχαμε πάει πάρα 

πολλές φορές στην Εγνατία και τις  προάλλες από ότ ι  διάβασα ένα 

δημοσίευμα η Περιφέρεια έβγαλε ένα δελτίο τύπου. Βέβαια είναι έργο 

του κράτους το οποίο επιβλέπουν μηχανικοί της Περιφέρειας.  Ο Δήμος 

Σερρών δεν έχει  καμία απολύτως αρμοδιότητα.  
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Παρόλα αυτά γίνανε πιέσεις ,  καταφέραμε πολλά πράγματα και 

πολλές με πολλές παρεμβάσεις μας.  Ήδη στον Προβατά . .είναι εκτός 

της αρχικής μελέτης και κοστίζει  500 εκατομμύρια ευρώ περίπου, 

συγνώμη 500 χιλιάδες ευρώ.  

Αυτό το αίτημα που έχει  η Βαμβακιά και η Αναγέννηση είναι 

λογικότατο . .δεν σταμάτησαν οι  πιέσεις  αλλά πρέ πει …Γιατί  ο 

Πρόεδρος της Εγνατίας ΑΕ …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  επί  του εικοστού δευτέρου θέματος ομόφωνα ναι;   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εκτός του κυρίου Αντώνη Αναστασιάδη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Με την παρατήρηση που είπαμε,  έτσι κύριε Πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καταγράψατε την παρατήρηση;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εμείς στην απόφασή μας.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(Αριθμός Απόφασης 276/2016)  

……………………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα εικοστό τρίτο.   
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Θέμα 23 ο  :  

Καθορισμός τιμών μονάδος για προσκυρώσεις και α ποζημιώσεις  

 των ιδιωτών προς τον Δήμο και αντιστρόφως στην πόλη των  

Σερρών για το έτος 2016.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μυστακίδη.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Εδώ, όπως ξέρετε,  το ίδιο το κράτος μείωσε πέρυσι τον Μάρτιο τις  

αντικειμενικές κατά 10%. Το ίδιο κάναμε και εμείς .  Όπου υπάρχει το 

σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού μειώσαμε τις  τιμές κατά 

10%. Με εμφανή μείωση όπου δεν υπάρχει και υπάρχει το μικτό 

σύστημα και προσδιορίσαμε τις  τιμές πώλησης στην Εφορία από 

μεσίτες,  εκεί  πέρα πάλι κατεβάσαμε  με μέγιστη μείωση το . .από 80 

ευρώ το κάναμε 35 ευρώ. Και αυτό το κάναμε διότι  ήταν ανέφικτο να 

αποζημιωνόμαστε και αντιστρόφως με 80 ευρώ. Υπήρξαν διάφορα 

περιστατικά που αποδεικνύουν ότι  ουδέποτε πρόκειται να εισπράτταμε 

τα χρήματά  μας,  ούτε μπορούσαμε να πληρώσουμε και εμείς  τους 

ιδιώτες.    

Τώρα με την μείωση πιστεύουμε ότι  και ο Δήμος  θα 

ανταποκριθεί  στις  αποζημιώσεις προς τους ιδιώτες και οι  ιδιώτες θα 

μπορούν να αποζημιώσουν.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν υπάρχουν ερωτήσεις;   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Μηδενική αξία έχουν.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις;  Ο κ.  Φωτιάδης.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτάκι.  Κύριε Φωτιάδη τοποθέτηση.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Μυστακίδη αυτή είναι μια προσπάθεια που κάνουμε εμείς  για να 

αντιμετωπίσουμε τις  περιπτώσεις ιδιαιτέρως αυτές που  δεν έχουν την 

δυναμική της ολοκλήρωσης της πράξης εφαρμογής.  Όμως εισέπραξα 

παράπονα ως παράταξη από πολίτες όπου εκεί  στις  πράξεις  εφαρμογής,  

ακόμα και σε γείτονες τους πληρώνουν και τους ζητούν να εισφέρουν 

με διαφορετικά  ποσά. Πώς μπορεί να συμβαίνει  αυτό όταν είμαστε 

ακριβώς στην ίδια περιοχή; Είχαμε ένα ποσό 200 τόσα ευρώ, 208 και 

είχαμε σε έναν γείτονα 208 και στον άλλο 135 νομίζω ήταν όταν εμείς  

αποζημιώνουμε,  έτσι δεν είναι;  Ήταν ένα άλλο ποσό για τις  

περιπτώσεις πριν από το 23.  

 Εν πάση περιπτώσει,  αυτή η διαφοροποίηση μπορεί να ισχύει  

αλλά σε ίδιες περιπτώσεις μέσα στις  περιοχές όπου γίνεται η 

παρέμβαση πως μπορεί να πληρώνουμε με διαφορετικό ποσό;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Ίσως να αλλάζει  η Ζώνη. Να είναι δίπλα –δίπλα αλλά να είναι,  το ένα 

οικόπεδο να βρίσκεται στην μια Ζώνη και το άλλο στην άλλη Ζώνη και 

να λένε ότι  είμαστε στην ίδια περιοχή. Άμα δείτε οι  τιμές καθορίζονται  

από τους δρόμους.  Όλοι οι  πίνακες λένε ότι  στην τάδε οδό έτσι,  στην 

άλλη οδό έτσι,  αυτή η τιμή.  Αναλό γως με το πόσες προσόψεις έχει  το 
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οικόπεδο. Από εκεί  καθορίζεται η αντικειμενική αξία.  Και αυτοί 

προφανώς επειδή είναι γείτονες σε μικρή απόσταση . .τις  πληροφορίες.  

Αλλά δεν ισχύει  αυτό.  Γενικά πάντως οι  τιμές πέσανε.  Τουλάχιστον 

κατά 10% σε όλη την επικράτεια.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εμείς επισημαίνουμε αυτό που είπαμε και σε προηγούμενο συμβούλιο,  

να πω ενδεικτικά με το ενιαίο ποσό εκεί  που βάλετε εσείς  στις  

ασφαλτοστρώσεις.  Επιμένουμε στην καθαρή παρουσίαση των 

χρημάτων που μπαίνουν από εισφορά σε . .Ζητούμε ξεκάθ αρο κωδικό 

ανά περιοχή.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Υπάρχει.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ξεκάθαρο και όπου γίνονται παρεμβάσεις ως οφείλουμε με αυτά τα 

χρήματα να γίνονται μόνο για εκεί ,  ούτως ώστε και οι  εκπτώσεις να 

επενδύονται εκεί  και να μην μεταφέρουμε με κανέναν τρόπο, έμμε σα 

και τεχνηέντως με τις  ενιαίες μελέτες τα χρήματα των ανθρώπων που 

δικαίως πρέπει να πάνε στα έργα υποδομής.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριε αυτό ορίζει  ο νόμος.  Εμείς δεν το κάνουμε αυτό.  Δηλαδή ότι  

χρήματα δίνονται για μια περιοχή εισφορά σε χρήματα μέσα στην 

περιοχή για έργα υποδομής.  Δεν μεταφέραμε χρήματα από αυτόν τον 

κωδικό σε άλλο κωδικό.  Δεν ξέρω τι  έγινε στο παρελθόν,  αυτή την 

στιγμή δεν γίνεται αυτό.   

 Όσο για την …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τελευταία έγινε όταν σας επισημάναμε ότι  μην βάζετε τα χρήματα της 

. .και τα χρήματα  του Δήμου μην τα βάζετε μαζί για δεν πρέπει να 

πάνε μαζί και  η απόφασή σας μετά από …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι,  δεν είναι έτσι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα σας απαντήσω σε αυτό το θέμα. Αγίων Αναργύρων, μετά μπήκε 

γιατί  τις  300.000 τις  δώσαμε στην . .Άρα είχαμε 200 και 200,  400.000. 

200 της Δ.Ε. Σερρών και άλλα 200 των Αναργύρων. Όλα αυτά 

περάσανε μαζί για ασφαλτοστρώσεις.  Το πέρασε η Περιφέρεια.  Μετά 

όταν βάλαμε . .τα 200 μαζί της . .τότε έπεσε η απόφαση. Όχι δεν έπεσε,  

μετά από ένσταση. Γι΄ αυτό λέω.  Άρα με δυο μέτρα και δυο σταθμά 

αποφάσισε η Περιφέρεια.  Ενώ πρώτα ήταν από πράξη εφαρμογής.  Των 

Αγίων Αναργύρων και της Δ.Ε. Σερρών σε μια εργολαβία και αυτό 

πέρασε,  μετά ήρθαν ξεχωριστές.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ :  

Αυτό δεν λέει  τίποτα.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πως δεν λέει;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Προσφύγανε,  το εξέτασε και είδε ότι  είναι δίκαιο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έχεις τον δικό της κωδικό…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Δεν είπαμε όταν βάζουμε τα 700 και 400 χιλιάρικα δεν θα πάνε 

αναλογικά. Απλά επειδή και εσείς  τ ο λέτε να γίνει  με εργολαβία θα το 

κάναμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άλλο το ένα και άλλο το άλλο.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και μάλιστα αυτό που κάναμε μετά,  εμείς  θα το προχωρήσουμε,  σαν 

υπηρεσία τους είπαμε να το σταματήσει διότι  θεωρείται κατάκτηση 

όταν  στην ίδια Δ.Ε. γίνονται ασφαλτοστρώσεις τρία κομμάτια.  Το 

σταματήσαμε όμως για να πάει . .Αγίων Αναργύρων…Μπορούσαμε να 

πάει παραπέρα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να μην αλλάζουμε πάλι θέμα. Προχωράμε.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τα χρήματα από την εισφορά σε γη της κάθε περιοχής θα πάνε στην 

συγκεκριμένη περιοχή από την οποία προέρχονται τα χρήματα. Δεν το 

συζητάμε αυτό.  Αυτά από τέσσερις περιοχές υπήρχαν τρία ποσά. Πώς 

σκέφτηκε η υπηρεσία και πολύ σωστά σκέφτηκε.  Αυτά τα έκανε μια 

εργολαβία.  Πρώτον,  φοβόταν μήπως θεωρηθεί κατάτμηση άμα κάνανε 

τρεις  εργολαβίες,  ένα είναι αυτό και δεύτερον,  θα γλιτώναμε κάποια 

χρήματα εάν ήταν μια εργολαβία.  Όμως έγινε ένσταση, μας είπε μετά η 
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Περιφέρεια να κάνουμε τρεις  εργολαβίες και θα συμμορφωθούμε σε 

αυτό που μας είπε.  Αλλά τα  χρήματα πάνε στην κάθε περιοχή. Και το 

τελευταίο ευρώ πάει στην κάθε περιοχή.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

. .μια πληροφορία να δώσω ότι  η τιμή των 80 ευρώ δεν μπήκε από εμάς,  

η τιμή μπήκε από τις  πράξεις  εφαρμογής . .το 2008. Από τότε ήταν.  

Εμείς σήμερα επειδή είδαμε τι  συμβαίνει  στην περιοχή, δηλαδή 

περιστατικά,  έρχεται ο άλλος παίρνει  ενάμιση στρέμμα και λέει  ότι  

έχει  να πληρώσει 12.000 εισφορά σε χρήμα και λέει  ότι  το κάνω δωρεά 

στον Δήμο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρέπει να κάνουμε κάτι  για να μει ωθεί η τιμή.  Δεν αξίζει  να 

πληρώνουν και γι΄ αυτό βρήκαμε και κατεβάσαμε την τιμή από 80 σε 

35 ευρώ. Νομίζω ότι  είναι τεράστια η διαφορά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί του θέματος σας παρακαλώ, ξεφεύγουμε συνεχώς.  Μην μπαίνουμε 

σε άλλα θέματα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Μυστακίδη  όταν είχε έρθει  το θέμα για πρώτη φορά στο 

Δημοτικό Συμβούλιο είπα …Δεν αγοράζει  κανείς  εκεί .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ψηφοφορία Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Εμείς,  κύριε Πρόεδρε θα ψηφίσουμε με επιφύλαξη. Έχουμε κάποιες 

επιφυλάξεις.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφασης 277/2016)  

……………………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα εικοστό τέταρτο.   

 

Θέμα 24 ο  :  

Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας:  

Α) στους κ.  κ.  Ματσαρόκη Νικόλαο και Ματσαρόκη Χρυσούλα  

 στην περιοχή Ιμαρέτ –Άνω Καμενίκια.  

Β) στην κ.  Μήλτσιου Πηνελόπη στην περιοχή Άγιοι Ανάργυροι και  

Γ) στον κ.  Γιαγτζόγλου Αναστάσιο στην περιοχή Σιγής –Κηφισιά.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι,  κύριε Πρόεδρε.  

 

Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομ ίας:  

 

Α) στους κ.  κ.  Ματσαρόκη Νικόλαο και Ματσαρόκη Χρυσούλα  
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 στην περιοχή Ιμαρέτ –Άνω Καμενίκια.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφασης 278/2016)  

……………………… . .  

 

Β) στην κ.  Μήλτσιου Πηνελόπη στην περιοχή Άγιοι Ανάργυροι και  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφασης 279/2016)  

……………………… . .  

 

Γ) στον κ.  Γιαγτζόγλου Αναστάσιο στην περιοχή Σιγής –Κηφισιά.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφασης 280/2016)  

……………………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα εικοστό πέμπτο.   

 

Θέμα 25 ο  :  

Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016, τροποποίηση τεχνικού  

 προγράμματος και ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης του έργου:  

Διαμόρφωση του χώρου της εισόδου του δημοτικού λαχανόκηπου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Ναι,  κύριε Πρόεδρε.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφασης 281/2016)  

……………………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα εικοστό έκτο.   

 

Θέμα 26 ο  :  

Έγκριση εκπόνησης της μελέτης: Επικαιροποίηση  

της αρχιτεκτονικής μελέτης του Κεντρικού Πάρκου  

της πόλης των Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εδώ, κύριε Πρόεδρε για ποιο πάρκο μιλάτε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το Κεντρικό.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) δέντρα της πόλεως.  Μην κάνετε άλλα 

πράγματα εκεί .  Δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό.  Αυτό το λέω να το 

ξέρετε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν γνωρίζετε το θέμα…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το ΄82 …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Ποια  ανάγκη θέλει  να φέρετε . .να μην χάνουμε χρόνο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ένα κομμάτι.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντώνη δυο λεπτά ακούστε επιτέλους τον κ.  Γκότση. Άμα δεν 

θέλετε μην το ψηφίζετε.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το ΄82  με την128 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε μια 

μελέτη ολοκληρωμένη για το Κεντρικό Πάρκο. Το ΄82.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πώς παίζει  ρόλο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κανέναν ρόλο δεν παίζει .  Πάμε στο θέμα μας.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τώρα η επικύρωση της αρχιτεκτονικής μελέτης,  επικαιροποίηση, 

συγνώμη, γίνεται για να προσαρμοστεί  στην καινούργια,  στη νέα 

κατάσταση που υπάρχει.  Άλλο το ΄82 και άλλο τώρα. Και στόχος είναι,  

όλο αυτό γίνεται η επικαιροποίηση για να διαμορφώσουμε την οδό 

Δορυλαίων, η οποία όμως θα δένει  όλη την μελέτη την αρχιτεκτονική 
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που έγινε το ΄82.  βέβαια με μερικές αλλαγές,  επαναλαμβάνω, οι  οποίες 

προσαρμόζονται τα υλικά και . .και τα λοιπά, προσαρμόζονται στην 

σημερινή εποχή και κατάσταση. Αυτό.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακούω κύριε Αντώνη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όταν εγώ ήμουνα Αντιδήμαρχος . . .έκανα μια μελέτη,  κύριε Δήμαρχε,  

ολοκληρωμένη, από εκεί  που είναι . .υπάρχει  μια ολοκληρωμένη μελέτη 

. .έγινε . .αλλά για λόγους τους οποιους δεν ξέρω εγώ σταμάτησε η 

εργολαβία . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι Ηροδότου αυτό που λέτε.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εκεί είναι η Ηροδότου.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μελέτη έτοιμη..  εκατέρωθεν μεγάλο πεζοδρόμιο με φωτισμό πλήρη για 

να πηγαίνουν οι  κάτοικοι της νότιας πόλεως με ασφά λεια και …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτή η μελέτη που λέτε κ.  Αντώνη, για να διευκολύνω λίγο την 

κατάσταση, έχει  παρέλθει.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν παρήλθε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Πώς δεν έχει  παρέλθει;   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ακόμα ισχύει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν εφαρμόστηκε.  Τι σημασία έχει .  Αλλάζει  και γίνεται,  είναι 

πεζοδρομημένο το πάρκο. Δεν περνάει αυτοκίνητο από εκεί  μέσα. Τι 

να κάνουμε;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν ακούμε,  κύριε Αναστασιάδη, ανοίξτε λίγο.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μιλάμε για τον πνεύμονα της πόλεως.  Δασύλλιο.  Τι να κάνουμε άλλα 

πράγματα; Τι δουλειά έχει  η αρχιτεκτονική; Θα πάνε εκεί  ειδικοί 

επιστήμονες για να κάνουν το δασύλλιο;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συγνώμη, κύριε Αναστασιάδη έχει  μέσα διάφορα πράγματα η μελέτη.  

Και η Δορυλαίων θα δεθεί  και θα προσ αρμοστεί  στην μελέτη αυτή η 

οποία έγινε το ΄82.  Απλά επικαιροποιείται …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Επειδή λέτε ότι  θα υπάρχει ειδική μελέτη.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε το τι  επιτρέπεται σε ένα πάρκο να γίνει  καθορίζεται 

από την Πολεοδομική Νομοθεσία και οτιδήποτε  γίνεται,  γίνεται 

σύμφωνα με την Πολεοδομική Νομοθεσία.  Δεν υπάρχει θέμα να γίνει  

κάτι  που δεν επιτρέπεται στο πάρκο. Άδικα ανησυχείτε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε μόνο μια ερώτηση να κάνω στον κ.  Γκότση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Γκότση τα λεφτά που παίρνουμε αυτά . .τα παίρνουμε από την 

ΣΑΤΑ 2015 του Σκουτάρεως και του Αγίου Ιωάννη. Τα λεφτά από πού 

τα παίρνουμε για την μελέτη; Από την ΣΑΤΑ 2015, Σκουτάρεως και 

Αγίου Ιωάννη και το . .  Από εκεί  δεν τα παίρνουμε;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

2.800 και  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι,  εντάξει ,  εντάξει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Λέω, γιατί  ήταν,  είναι  ανάγκη να τα πάρουμε από αυτά τα χωριά όταν 

πραγματικά οι  δρόμοι είναι σε τόσο άσχημη κα τάσταση στα χωριά μας; 

Από ότι  ακούω σε μερικά μέρη είναι …  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τα 2.800, εάν διαβάσετε,  είναι από κατασκευή αίθουσα πολλαπλών 

χρήσεων που δεν θα γίνει  γιατί  ήρθαν και μας είπαν ότι  δεν την 

θέλουμε αυτή την αίθουσα. Δεν παίρνουμε μόνο τα 2.800, εί ναι γύρω 
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στα 25 χιλιάρικα και τα παίρνουμε όλα από εκεί .  Παρακάτω έχουμε 

θέμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: … οι κάτοικοι;   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι.  Ήρθαν και μας είπαν ότι  δεν θέλουμε την αίθουσα αυτή. Από 

πέρυσι είναι το θέμα αυτό,  οπότε …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και επειδή λίμναζαν τα λεφτά αυτά, τα παίρνουμε να τα 

αξιοποιήσουμε.  Πρώτο αυτό και το δεύτερο: Βελτίωση βατότητας και 

ασφαλτοστρώσεις,  ήδη με εκπτώσεις είναι αυτό εδώ αλλά ήδη με τον 

. .έχουμε 200.000 για συντηρήσεις και τα λοιπά και επίσης έχο υμε και 

άλλα χρήματα μέσα από το …πρόγραμμα στην Δ.Ε. Σκουτάρεως για 

ασφαλτοστρώσεις και τα λοιπά. Αυτά είναι από εκπτώσεις.  Δεν πήραμε 

τίποτα δηλαδή να τους αφαιρέσουμε από το έργο τους.  Είναι από τις  

εκπτώσεις που τα χρήματα των εκπτώσεων μπορούμε να τα . .παντού.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Των εκπτώσεων πάνε από εκεί  που προήρθαν.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι,  κάνετε λάθος.  Πάνε,  κύριε . .τώρα να μην μπαίνουμε σε 

αντιπαράθεση. Είστε σε θέση σαν Δήμαρχος,  σαν . .ξέρετε ότι  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνεχίζουμε να είμαστε εκτός θέματος.  Επί του θέματος,  ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Όχι.  Εμείς δεν ψηφίζουμε.  Θεωρούμε . .το εγχείρημα και μάλιστα . .που 

προκύπτει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελείωσε το θέμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να δευτερολογήσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τρεις φορές μιλήσατε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έκλεισε το θέμα. Μπαίνει  σε ψηφοφορία.  Ναι,  ως έχει  εισήγηση. Ναι,  

ναι,  ναι .  Κύριε Μοσχολιέ;  Ναι.  Κύριε Μηλίδη; Ναι.  Κύριε Καρύδα ναι.  

Κύριε Αντώνη όχι .  Ναι,  ναι η κυρία Γεωργούλα. Κύριε Χρ υσανθίδη; 

Όχι.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Είπαμε όχι  και με τον τρόπο που χρηματοδοτείται και είναι περιττή.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Ναι και ο Πρόεδρος.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(Αριθμός Απόφασης 282/2016)  

……………………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα εικοστό έβδομο.  
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Θέμα 27 ο  :  

Έγκριση μελετών των έργων:  

Α) συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δήμου Σερρών έτους 2016.  

Β) συντήρηση και βελτίωση οριζόντιας και κάθετης σήμανσης  

οδικού δικτύου έτους 2016.  

Γ) Εργασίες συντήρησης φωτεινής σηματοδότησης έτους 2016.  

Δ) κατεδάφιση ρυμοτομούμενων κτισμάτων στις οδούς Προύσσης  

και Πτολεμαίων.  

Ε) συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Σερρώνέτους 2016.  

Στ.) Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Σκουτάρεως έτους 2016.  

Ζ) Παρεμβάσεις στα δημοτικά κτήρια της Δ.Ε. Καπετάν Μητρούση  

 έτους 2016.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής ο κ Γκότσης.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εάν υπάρχει κάποια απορία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Καρύδα ερώτηση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Απορία.  Σε ποιο από όλα;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Σε όλα.  
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Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Τέταρτος μήνας.   Έχει  σαν θέμα να ε γκρίνουμε τις  μελέτες για το 

΄16…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν μου λέτε,  κύριε Καρύδα, πότε . .στο προηγούμενο συμβούλιο δεν 

ήρθε;  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Δεν ήμουνα.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ορίστε;  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Απουσίαζα κύριε Γκότση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 Η 40 ήρθε προχθές που λέει:  Έγκριση τεχνικού προγράμματος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθέτηση επί του θέματος.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια επισήμανση και θα ψηφίσουμε ναι βεβαίως.  Εκεί στην μελέτη των 

12.000 για τις  εργασίες συντήρησης,  φωτεινοί σ ηματοδότες 

εξακολουθούν τα φανάρια να μην είναι συντονισμένα. Δυστυχώς. Και 

στον παλαιό τον περιφερειακό να πω …  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να σας πω.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αφήστε τον να τελειώσει.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είπα επανειλημμένως έξω από το Τεχνικό Λύκειο μαζεύεται τεράστιος 

όγκος  γιατί  δεν είναι συντονισμένο με το άλλο φανάρι στην 

Κολοκοτρώνη. Όταν ανοίγει  το φανάρι στον Λευκώνα θα γίνει  ένα 

ατύχημα και μετά θα έχουμε …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

το είπα τέσσερις φορές.  Βγαίνει  ένα κομβόι αυτοκινήτων γιατί  τα 

φανάρια δεν συνεργάζονται.  Το ξέρουμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και αλλού.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στον περιφερειακό το είπαμε.  Ανοίγει  το φανάρι και σε πιάνει  το άλλο 

φανάρι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θέλω να ενημερώσω το σώμα ότι  αυτά όλα είναι αρμοδιότητες της 

Περιφέρειας,  δεν κάνει  τίποτα και επιβαρύνουν τον Δήμο με όλα αυτά 

τα λεφτά που θα τα δώσει η Περιφέρεια και αναγκαζόμαστε εμείς  να 

τα κάνουμε …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι μέσα στον αστικό ιστό του Δήμου.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είστε εκτός θέματος.  Εάν θέλετε  ψηφίστε την έγκριση μ ελετών για να 

προχωρήσουμε.  Οι εκτός θέματος ερωτήσεις -  απαντήσεις δημιουργούν 

κόπωση σε όλο το σώμα. Λοιπόν,  σας παρακαλώ ας συντονιστούμε 

καλύτερα όλοι μαζί .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί του θέματος εάν έχετε να τοποθετηθείτε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  η μέχρι σήμερα στο παραπάνω θέμα οι  δρόμοι που 

ήταν εντός του αστικού ιστού που σήμερα τους αποχαρακτηρίσαμε δεν 

ήταν ανοικτοί . .σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις;  Ήταν λοιπόν,  που 

ήταν αρμοδιότητα της Περιφέρειας.  Σας παρακαλώ σας το λ έω με 

. . .μην πάει στην λογική για να . .  τις  συζητήσεις,  οι  οποίες,  

ενδεχομένως,  δεν σας αρέσουν ότι  δεν είναι αρμοδιότητα. Οι παλαιοί  

δρόμοι που ήταν μέσα στον αστικό ιστό και ήταν δρόμοι πρωτεύοντες,  

δεν ήταν δηλαδή δημοτικό δίκτυο, δεν ήταν αντικείμενο σ υζητήσεων; 

Δεν ήταν αντικείμενο παρεμβάσεων; Σας παρακαλώ λοιπόν μην 

συμπεριφέρεστε κατ αυτόν τον τρόπο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να προχωρήσει το θέμα αυτό.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε συγνώμη. Μα αυτό κάνουμε αυτή την στιγμή, περνά με 

τα 12 αυτά που λέτε χιλιάρικα ενώ δεν είναι δική μας αρμοδιότητα, 



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13 Η Σ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016  

αυτό που λέτε εσείς ,  για να αποφύγουμε τους κινδύνους.  Αυτό 

κάνουμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Γι΄ αυτό το θέμα, κύριε Φωτιάδη, όπως το είπατε και σε μένα 

…τέσσερις φορές που μίλησα με τον . .μου λέει  ότι  τα φανάρια είναι 

διαφορετική τεχνολογία.  Τα ρυθμίζω και όταν γίνεται μια διακοπή 

…της ίδια τεχνολογίας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όπως μου είπε τα κόστη είναι μεγάλα. Ας βγάλει η Περιφέρεια  

αντικατάσταση να τα κάνουμε.  Δεν αδιαφορήσαμε αλλά δεν γίνεται 

τώρα. Μην επιμένετε σε αυτό.  Σας λέω ότι  δεν γίνεται.  Και εάν γίνει  

μια μέρα την άλλη μέρα …θα αποσυντονιστούν.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

 

Έγκριση μελετών των έργων:  

Α) συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δήμου Σερρών έτους 2016.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφασης 283/2016)  

……………………… . .  
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Β) συντήρηση και βελτίωση οριζόντιας και κάθετης  

σήμανσης οδικού δικτύου έτους 2016.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφασης 284/2016)  

……………………… . .  

 

Γ) Εργασίες συντήρησης φωτεινής σηματοδότησης έτους 2016.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφασης 285/2016)  

……………………… . .  

 

Δ) κατεδάφιση ρυμοτομούμενων κτισμάτων στις  

 οδούς Προύσσης και Πτολεμαίων.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφασης 286/2016)  

……………………… . .  

 

Ε) συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Σερρών έτους 2016.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφασης 287/2016)  

……………………… . .  

 

Στ.) Ασφαλτοστρώσεις ΔΕ Σκουτάρεως έτους 2016.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφασης 288/2016)  

……………………… . .  
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Ζ) Παρεμβάσεις στα δημοτικά κτήρια  της Δ.Ε. Καπετάν Μητρούση  

έτους 2016.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφασης 289/2016)  

……………………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα εικοστό όγδοο.  

 

Θέμα 28 ο  :  

Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:  

Εργασίες στατικής επάρκειας κερκίδας νοτίου πετάλου  

Δημοτικού Γηπέδου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Όχι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ο κ.  Γιαννακίδης και η κυρία Γεωργούλα.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(Αριθμός Απόφασης 290/2016)  
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……………………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα εικοστό ένατο.   

 

Θέμα 29 ο  :  

Έγκριση διαγραφής οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφασης 291/2016)  

……………………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα τριακοστό.  

 

Θέμα 30 ο  :  

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του αντιδημάρχου  

κ. Στεργίου Γαλάνη κατά το μήνα Απρίλιο.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13 Η Σ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφασης 292/2016)  

……………………… . .  

 

Ομοίως του κ.  Δημάρχου από τις 10 έως 12 Μαΐου 2016  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφασης 293/2016)  

……………………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα τριακοστό πρώτο.  

 

Θέμα 31 ο  :  

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του  

 αντιδημάρχου κ.  Γρηγοριάδη Παναγιώτη για τον  μήνα  

Δεκέμβριο 2015 και του Δημάρχου για τους μήνες Μάρτιο  

 και Απρίλιο του 2016.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ έχουμε και να προσθέσουμε και κάτι  ακόμη. Κύριε Γαλάνη το 

θέμα είναι δικό σας.  Πείτε σας παρακαλώ το τριακοστό πρώτο .   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Είναι του κυρίου Δημάρχου, όπως αναφέρατε,  30 Νοεμβρίου έως 1 . .  

του ΄16.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Του κυρίου Παναγιώτη Γρηγοριάδη.  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13 Η Σ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Του κυρίου Γρηγοριάδη Παναγιώτη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Καταβολής εξόδων.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ναι.  Έγκριση καταβολής εξόδων.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μετακίνησης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του αντιδημάρχου κ.  Στεργίου 

Γαλάνη κατά το μήνα Απρίλιο και του κυρίου Δημάρχου κατά τον μήνα 

Μάιο.   

 

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας  

του αντιδημάρχου κ.  Γρηγοριάδη Παναγιώτ η για τον μήνα 

Δεκέμβριο 2015  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφασης 294/2016)  

……………………… . .  

 

Ομοίως του Δημάρχου για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2016.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφασης 295/2016)  

……………………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα τριακοστό δεύτερο.  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13 Η Σ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016  

 

Θέμα 32 ο  :  

Επέκταση –συμπλήρωση δικτύου ΦΟΠ.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι κύριε Πρόεδρε.   

 

Επέκταση δικτύου ΦΟΠ κατά δυο στύλους και τοποθέτηση  

δυο φωτιστικών σωμάτων στην Τοπική Κοινότητα  

Αναγέννηση του Δήμου Σερρών.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφασης 296/2016)  

……………………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λήξη της συνεδρίασης.  Μέχρι το Πάσχα δεν θα ειδωθούμε.  Καλό 

Πάσχα σε όλους.  Βέβαια έχουμε την . .θα είμαστε στην υποδοχή του 

Προέδρου της Σερβικής Δημοκρατίας.  Όσους δεν δω, καλό Πάσ χα.  

 

ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

…………………………  

 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13 Η Σ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016  

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ        ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ   ……………  

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ     ……………..  

 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ      ……………..  

 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ       ……………..  

 

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ       ……………..  

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     ……………..  

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ     ……………..  

 

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      ……………..  

 

 

ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    ……………..  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
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ΑΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ                               ……………..  

 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     ……………..  

 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ   ……………..  

 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ      ……………..  

 

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     ……………..  

 

ΚΑΛΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ      ……………..  

 

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ     ……………..  

 

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ     ……………..  

 

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     ……………..  

 

ΚΑΡΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ      ……………..  

 

 

………………………… .  


