
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

16 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 28 Η Σ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

2016  

  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

  

 

 

 

 

 

16Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016  

 (ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 19:00΄)  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ .:    ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ :  ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  

 



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

16 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 28 Η Σ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

2016  

  

 

 

 

ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  ΠΕΤΡΟΣ  

Δημοτικοί Σύμβουλοι  ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗ 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  

  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

  ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ  

   

  ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ  

  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

  ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

  ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

    

  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

  ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ   

  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ 

ΣΟΦΙΑ  

    

  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
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  ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  

    

  ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

  ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

  ΧΑΡΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

    

  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  

  ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

  ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

   

  ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

  ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΧΤΗ  

  ΙΛΑΝΙΔΟΥ -  ΒΙΛΛΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  

   

  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

  ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  

   

  ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ  
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  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

 

    
  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

 

 ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    ΚΑΛΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  

 ΓΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   ΚΑΡΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ   ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  

ΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΣΟΥΖΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ  

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

 ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
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  Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, 

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

3852/2010 και παρών ήταν μόνο ο κ.  Μεταλλίδης Γεώργιος.   

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  

1.  Καθορισμός χώρου και ημερομηνίας για την διεξαγωγή 

συνεδρίασης για τον απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής 

Αρχής έτους 2015.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

2.  Αντικατάσταση μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 

του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

3.  Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στο 7 ο  AGRO QUALITY 

FESTIVAL και το 4ο  ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ & 

ΤΥΡΙΟΥ.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

4.  Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων στα πλαίσια του 2 ο υ  

Διεθνούς Φεστιβάλ μουσικής και χορού ¨Η ΕΛΙΑ ΤΗΣ 

ΕΙΡΗΝΗΣ¨ , από 21 έως  26 Οκτωβρίου 2016.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

5.  Έγκριση αποφάσεων του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.:  

α) της  υπ '   αριθμ.   114/2016   με   θέμα:   ¨Έγκριση   

προϋπολογισμού  κληροδοτημάτων  Κωνσταντίνου Τσιάγκα & 

Αφροδίτης Σιόλα έτους 2017¨    και  

β) της  υπ '   αρ.  123/2016  με  θέμα:  ¨Έγκριση  απολογισμού  

εσόδων –   εξόδων έτους 2015 του ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής ο Πρόεδρος της ΟΠΑΚΠΑ  κ,  Χατζημαργαρίτης Μ,  

6.  Έγκριση αποφάσεων του Δ.Σ. της ΚΕΔΗΣ  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

16 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 28 Η Σ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

2016  

  

 

Α) της υπ’ αριθμόν 123/2016 με θέμα:  ¨Αναμόρφω ση  

προϋπολογισμού χρήσης 2016 και  

Β) της υπ΄ αριθμόν 124/2016 με θέμα: ¨Έγκριση τροποποίησης 

του  ετήσιου  σχεδίου δράσης της ΚΕΔΗΣ έτους 2016 και 

αναμόρφωση  της  εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό 

Συμβούλιο.  

Εισηγητής: ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ κ.  Ραμπότα ς Ε.  

7.  Έγκριση της υπ'  αριθμ. 87/2016 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε. 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.  με  θέμα: Αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2016.  

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

8.  Έγκριση πορίσματος προκαταρκτικής εξέτασης απώλειας 

παραστατικών (λογ/μών ΔΕΥΑΣ) για τον συμψηφισμό οφειλών 

Δήμου Σερρών και ΔΕΥΑΣ.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στιγμή.  

9.  Έγκριση επιστροφής του παραχωρηθέντος οχήματος (ΚΗΙ 9546) 

από την Κοινωφελή επιχείρηση του Δήμου Σερρών στο τμήμα 

Κίνησης Οχημάτων του Δήμου Σερρών  

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

10.  Έγκριση Τροποποίησης:  

Α) της υπ'  αριθμ. 451/2016 ΑΔΣ: ¨Έγκριση πραγματοποίησης 

εκδηλώσεων για τον εορτασμό των Χριστουγέννων  2016  και  

της  Πρωτοχρονιάς 2017 και Θεοφανίων 2017¨  και  

Β) της υπ '  αριθ.  550/2016 Α.Δ.Σ.:  ¨ Έγκριση δαπάνης για την 

πληρωμή του  κόστους εξαγοράς φωτοτυπικού   μηχανήματος   

(προμήθεια leasing του 2009) για το ΚΕΠ Προβατά του Δήμου¨ ,  

ως προς την εφαρμογή της νομοθεσίας.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  
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11.  Έγκριση διενέργειας χρήσης υπηρεσιών τηλεμετρίας.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

12.  Έγκριση διενέργειας προμήθειας:  

Α)  Λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού, έτους  2016,  για  την   

Δ.Ε.  Λευκώνα του  

Δήμου Σερρών  

Β) καυσόξυλων, για την θέρμανση των χώρων  του  

αμαξοστασίου  και Τ.Κ. Άνω Βροντούς  

Γ) δέκα χαρτοκιβωτίων των 200 τεμαχίων, 40 ml  έκαστο,  

Lysofor  Spezial  ή ισοδύναμου για τις  ανάγκες των Κοιμητηρίων  

             Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.     

            δ) μπλοκ πράξεων βεβαίωσης παρα βάσεων, για τις  ανάγκες της 

Δ/νσης  Καθαριότητας  

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

13.  Έγκριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής διαγωνισμού 

για την προμήθεια ανυψωτικών συστημάτων για Α.Μ.Ε.Α. και 

εξοπλισμού πρώτων βοηθειών, στα πλαίσια τη ς πράξης Sports  for  

al l .   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.     

14.  Χορήγηση αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκής αγοράς.   

              Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

15.  Διαγραφή επαγγελματία πωλητή λαικών αγορών.  

Εισηγητής:  Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

16.  Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2016 από την Οικονομική Υπηρεσία του 

Δήμου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  
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17.  Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 και 

ψήφιση πίστωσης υπηρεσιών του Τμ. Πρα σίνου λόγω αύξησης 

ΦΠΑ.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Δούκας Γ.  

18.  Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δ/νσης Καθαριότητας 

οικονομικού έτους 2016.  

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

19.  Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 για 

τη δημιουργία ΚΑΕ εσόδου για το αυτοτελές τμήμα Υπηρεσίας 

Δόμησης  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

20.  Έγκριση παράτασης μίσθωσης τμήματος του υπ΄αριθμόν 

158 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Χριστός.   

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.   

21.  Έγκριση αυτοδίκαιης παράτασης μίσθωσης του υπ'  αριθμ. 3 

καταστήματος του Δημοτικού Καταστήματος Μητρουσίου βάσει 

του Ν. 4257/2014  

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.   

22.  Έγκριση εργασιών ευπρεπισμού στον Δημοτικό 

Λαχανόκηπο.  

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κ.  Αγιαννίδου Στ.  

23.  Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας:  

Α) στους κ.κ.  Κοντού Ιφιγένεια και Κοντό Νικόλαο, στο Ο.Π. 

719   και  

Β) στην κ.  Καρυπίδου Φανούλα στο ο.Π. 718.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  
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24.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβή ς του έργου 

Αποπεράτωση ηλεκτροφωτισμού πάρκου Δ.Κ. Σκουατέρως.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

25.  Έγκριση 1ο υ  Α.Π.Ε. του έργου: ¨Επισκευές -  συντηρήσεις –  

ηλεκτροδοτήσεις Η/Μ εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η  

26.  Διαγραφή χρεών από χρηματικούς καταλόγους.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

27.  Διαγραφή οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

28.  Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

29.  Διόρθωση των περιπτώσεων 2,  4,  5,  7 και 9 της 

παραγράφου Α της αριθμ. 517/2016 ΑΔΣ που αφορούν καταβολή 

αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων ΙΔΑΧ σε 

εφαρμογή της αριθμ. 280/2015 πράξης του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

30.  Έγκριση  καταβολής αποζημίωσης στους κ.  Ιλεμόσογλου 

Χρήστο του Κωνσταντίνου και Λάζο Αναστάσιο του Ευαγγέλου 

πρώην δημοτικών υπαλλήλων, λόγω συνταξιοδότησης.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

31.  Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας της αντιδημάρχου κ.  

Μπιτζίδου Σοφίας και του Αντιδημάρχου κ.  Γρηγοριάδη 

Πανεπιστήμιο για τον μήνα Οκτώβριο.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  
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32.   Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ.  

Δημάρχου   για τον μήνα Σεπτέμβριο και του αντιδημάρχου κ.  

Μυστακίδη για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

33.  Επέκταση-συμπλήρωση δικτύου ΦΟΠ.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑΤΑ:  

 

1.  Έγκριση σχεδίου σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας για την 

παροχή υποστήριξης από  τον Δήμο Σερρών προς την τεχνική 

υπηρεσία του Δήμου Εμμ. Παπά για τα έργα: Α) αντικατάσταση 

υδρευτικής γεώτρησης Νέου Σουλίου.   

Β) Ανόρυξη νέας υδρευτικής γεώτρησης Βαλτοτοπίου.   

2.  Συμμετοχή του Δήμου Σερρών στην Διεθνή Συνάντηση Balkan 

and Black Sea Intercultural  Forum ,  που θα πραγματοποιηθεί  στην 

πόλη των Σερρών από 24 έως 28 Μαΐου 2017.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  

 

…………………… .  

…………… . .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγη ησυχία σας παρακαλώ. Έχει ξεκινήσει το Δημοτικό Συμβούλιο.  

Κάποια ανακοίνωση από τους επι κεφαλής των παρατάξεων; Κάποια 

ερώτηση, επερώτηση εάν υπάρχει;  Ο κ.  Φωτιάδης,  άλλος; Ο κ.  

Μηλίδης,  ο κ.  Γιαννακίδης,  ο κ.  Αναστασιάδης Αντώνης.   

 Παρακαλώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Κύριε Πρόεδρε γνωρίζω από τον αντιπρόεδρος τον κ.  Σιαμάγκα σας 

δόθηκε ένα έγγραφο. Έχει επ’ αυτού να μας ανακοινώσετε κάτι;  Ο κ.  

Σιαμάγκας ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής σας έδωσε ένα έγγραφο. 

Έχετε επ’ αυτού, δεν νοιώθετε την ανάγκη να μας ενημερώσετε;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε να σας το διαβάσω;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι,  το έχουμε διαβάσει.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πριν από εμάς,  από την αντιπολίτευση γίνονται ανακοινώσεις από 

πλευράς της δημοτικής αρχής,  από τον Δήμαρχο και τα λοιπά. Λέω, 

σας δόθηκε ένα έγγραφο για να το δώσετε στον,  δεν ξέρω που 

εσωτερικά, επ’ αυτού έχετε να μας πείτε κάτι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  επειδή είναι συναφής η δική μου ερώτηση, αυτό ήθελα 

να ρωτήσω, υπάρχει μια διαμαρτυρία,  καταγγελία από τον αντιπρόεδρο 

της Σχολικής Επιτροπής για παρατυπίες,  ατασθαλίες,  όπως θέλετε 

πείτε το.  Εσείς,  ο οποίος θέλετε την διαφάνεια,  θα το θέσετε θέμα στο 

Δημοτικό Συμβούλιο να συζητήσουμε περί του θέματος;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Πρόεδρε συγνώμη, θα γίνει  συζήτηση;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι συζήτηση. Απάντηση θα δοθεί.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Να μάθουμε τι  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι πιο φρόνιμο να πηγαίνουμε στα κανάλια και να στις  …Να 

μάθουμε και εδώ πέρα μέσα τι  γίνεται.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να μας δοθεί  το δικαίωμα από την αντιπολίτευση να απαντήσει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  θα δοθεί  απάντηση από τον αρμόδιο,  τον κ.  Μερετούδη, τον 

Πρόεδρο της Επιτροπής.   

 Λοιπόν,  εγώ διαβάζω το έγγραφο μήπως και κάποιος συνάδελφος  

δεν το έχει  στα χέρια του.  Δεν το διάβασε.   

 Εμείς οι  Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Σερρών 

που συγκεντρωθήκαμε σήμερα Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2016 στο 

Πειραματικό Σχολείο Κωνσταντίνος Καραμανλής μετά την ενημέρωση  

που λάβαμε από τον αντιπρόεδρο της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σερρών κ.κ.  Δημήτρη Σιαμάγκα 

και τον οικονομικό διαχειριστής της Επιτροπής κ.  Άγγελο 

Παστουρματζή,  συζητήσαμε μεταξύ μας και αποφασίσαμε :  

  Πρώτον.  Διαμαρτυρόμαστε έντονα για την απαράδεκτη κατάσταση 

που επικρατεί  στα σχολεία μας,  συνέπεια της πολύμηνης απαγόρευσης 

κάθε προμήθειας υλικών και αγαθών. Το καθήκον μας να διατηρήσουμε 
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ένα ελάχιστο επίπεδο των στοιχειωδών κανόνων ασφαλείας και υγιεινής 

μας ανάγκασε να αντιμετωπίζουμε ιδίοις εξόδοις τ ις  μέχρι τώρα 

ανάγκες μας.   

 Καταγγέλλουμε το γεγονός της σύνταξης λίστας προμηθευτών 

χωρίς την συμμετοχή των εκπροσώπων μας στο Δ.Σ.  της ΕΣΕΠΕ, την 

απουσία της συμφωνηθείσης τ ιμής σε βασικά είδη και υπηρεσίες και την 

εύνοια κάποιων προμηθευτών σε βάρος άλλων που έχουν αποκλειστεί  

τελείως.   

 Η πρακτική αυτή της απευθείας ανάθεσης όχι  μόνο δεν υπηρετεί  

τα οικονομικά συμφέροντα των μονάδων μας αλλά αφήνει  εύλογα 

ερωτήματα για την σκοπιμότητά της.   

 Εάν ο Πρόεδρος και οι  συνεργάτες του ήθελαν να συντάξουν μόνοι 

τους την λίστα των προμηθευτών, γ ιατί  δεν το έπραξαν λίγες εβδομάδες 

μετά την παύση των οικονομικών συναλλαγών;  

 Απαιτούμε από την ΕΣΕΠΕ να μεριμνά για την λειτουργία των 

σχολείων του Δήμου με ταχύτητα,  διαφάνεια,  αμερ οληψία και 

εντιμότητα,  λαμβάνοντας υπόψη και τ ις  προτάσεις των διευθυντών των 

Σχολικών Μονάδων.  

 Η κοινή μας δήλωση -καταγγελία να κοινοποιηθεί  στα μέλη της 

ΕΣΕΠΕ, στην Α/θμια Εκπαίδευση, στον Σύλλογο  Εκπαιδευτικών 

Α/θμιας Εκπαίδευσης ο Εμμ. Παπάς στον Δήμ αρχο και το Δημοτικό 

Συμβούλιο,  στον Εμπορικό Σύλλογο Σερρών, στο Επιμελητήριο Σερρών, 

στην Ένωση Γονέων του Δήμου Σερρών.  

 Ο διευθυντής του Δημοτικού Συμβουλίου σχολείου.   

 Ακολουθούν υπογραφές του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Σερρών.  

 Ο λόγος σε σας κ.  Μερετούδη να απαντήσετε επί  του θέματος.   
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Κος ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  καλό 

θα ήταν να μπορούσαμε να αναλύσουμε την λειτουργία της Σχολικής 

Επιτροπής εδώ μέσα για να μπορέσουν οι  συνάδελφοι και ο κόσμος 

που  μας ακούει να ξέρουν την λειτουργία της.   

 Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α/θμιας και Β/θμιας είναι 11μελής.  

Υπάρχουν τρεις  δημοτικοί σύμβουλοι,  δυο από την συμπολίτευση και 

ένας από την αντιπολίτευση. Τρεις διευθυντές τους οποίους τους ορίζει  

ο διευθυντής Α/θμιας εκπαίδευσης στην Σχολική Επιτροπή της Α/θμιας 

και αντίστοιχα της Β/θμιας.  Υπάρχουν τρεις  πολίτες από τους 

Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων και δυο πολίτες.   Οπότε για να 

ξεκαθαρίσουμε τα της δημοτικής αρχής,  δεν έχει  την πλειοψηφία στην 

Σχολική Επιτροπή .   

 Τώρα όσον αφορά στο θέμα που τέθηκε από τον κ.  Αντιπρόεδρο 

τον κ.  Σιαμάγκα. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι  ο κ.  Σιαμάγκας εάν και 

μέλος του Δ.Σ. από το ΄11 και αντιπρόεδρος από το ΄14,  είτε σκόπιμα 

είτε από άγνοια αναφέρει ότι  διαχειριστής της Σχολικής Επ ιτροπής 

είναι ο κ.  Παστρουματζής,  κάτι  το οποίο δεν ισχύει .  Και θα έπρεπε να 

γνωρίζει  ότι  βάσει του ΦΕΚ οικονομικοί διαχειριστές είναι ο 

Πρόεδρος και οι  διευθυντές των σχολείων. Μόνο αυτοί διαχειρίζονται 

χρήματα των Σχολικών Επιτροπών. Οι υπάλληλοι του Δήμ ου 

εξυπηρετούν την λειτουργία της Σχολικής Επιτροπής.   

 Τώρα, από τον Φεβρουάριο έχουν ενημερωθεί οι  διευθυντές των 

σχολείων εγγράφως και στην συγκέντρωση, η οποία είχε γίνει  για την 

ενημέρωσή τους με βάση την κατευθυντήρια Οδηγία 2015 της Γενικής 

Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και την απόφαση της Ενιαίας 
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Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ότι  όλα θα καταχωρούνται 

στο ΚΕΔΗΣ. Όλες οι  δαπάνες όπως ορίζει  ο Ν4271/14.  

  Επιπλέον,  ζητήθηκε από τους  διευθυντές των σχολείων  να 

προετοιμαστούν  για αυτό και να κά νουν τις  απαραίτητες  προμήθειες,   

γ ιατί  η διαδικασία αυτή θα είναι χρονοβόρα.  

  Ταυτόχρονα  με όλα αυτά, η υπηρεσία  που εξυπηρετεί  τις  

Σχολικές Επιτροπές  ενημέρωσε με έγγραφό της  στις  18/2/16 τον κ.  

Δήμαρχο ότι  οι  τρεις  υπάλληλοι … εξυπηρετήσει τη λει τουργία  μέσα 

σε εύλογο χρονικό διάστημα λόγω  των αυξημένων απαιτήσεων  και 

δεν είχε την τεχνογνωσία να συντάξει  130,  τουλάχιστον,   μελέτες για 

να γίνουν οι  ανάλογοι διαγωνισμοί,  προσκλήσεις ενδιαφέροντος.    

 Οι μελέτες σε οποίες αφορούν προμήθεια  γραφικ ής ύλης,  

συντήρηση καυστήρων,  εγκαταστάσεις συναγερμών,  μικρά 

επισκευαστικά έργα, είδη υγιεινής,  ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις,  

συντήρηση ανελκυστήρων και πολλά άλλα, όπως… με τον Δήμο 

Σερρών οι  διευθύνσεις  συντάσσουν  περίπου 60 μελέτες των χρόνων, 

οπότε οι  130 ήταν πάρα πολλές που θα έπρεπε να γίνουν.   

  Τώρα όσον αφορά τις  συνθήκες υγιεινής που αναφέρθηκε,  από 

το τμήμα Παιδείας δόθηκε η απαιτούμενη διορία και ο διαγωνισμός 

πραγματοποιήθηκε  από το  τμήμα  Προμηθειών  του Δήμου Σερρών, 

όπως  ορίζει  ο νόμος.  

  Θα ήθελα επίσης να κάνω γνωστό  ότι   γ ια την περίοδο ,  

τουλάχιστον,  κατά την οποία  είχαν συσταθεί  Σχολικές Επιτροπές  

μέχρι πρότινος τη διαδικασία προμηθειών, υλικών και υπηρεσιών στα 

σχολεία  γινόταν μόνο από τους διευθυντές  των σχολείων, οι   οποί οι   

επέλεγαν τον προμηθευτή, μόνοι τους συμφωνούσαν την τιμή και μόνοι 

τους πραγματοποιούσαν  την δαπάνη.   Μια δηλαδή, για μένα, 
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απευθείας ανάθεση  για κάθε δαπάνη. Και εάν υπάρχουν αρχεία 

συλλογής προσφορών ή  έγγραφη συμφωνηθείσα τιμή ανά είδος  το 

τους  παρακαλούσα να το καταθέσουν  στη Σχολική Επιτροπή.  

  Τουλάχιστον σήμερα τη συγκεκριμένη διαδικασία υπάρχει 

αναζήτηση προϋπολογιστικής δαπάνης,   απόφαση  έγκρισης του Δ.Σ.  

για τις  δαπάνες,    ανάρτηση στο ΚΕΔΗΣ για το  πρωτογενές και 

εγκεκριμένο αίτημα δαπάνης,   ανάρτηση στην Διαύγεια  της ανάθεσης  

και  ανάρτηση ΚΕΔΗΣ  της σύμβασης δαπάνης με τον προμηθευτή 

σύμφωνα με τον Ν4281/14.  

 Ο Ν4281/14,  άρθρο 144  στην  παράγραφο 1 και 2 ορίζει  τη 

διαδικασία ανάθεσης  προμηθειών,  υλικών και υπηρεσιών. Και το 3.   

Παρόλα αυτά έγινε δεκτή  η άτυπη σύσταση  επιτροπής,  η οποία από 

τον Απρίλιο και μετά και κατά τους θερινούς μήνες  ουδεμία όχληση 

έφερε προς το  πρόσωπό μου  για τη διενέργεια έρευνας αγοράς.   

 … 1η Σεπτεμβρίου επέστρεψαν στα σχολεία τους οι  διευθυντές  

και έπρεπε να  ολοκληρωθεί η διαδικασία πραγματοποίησα  αυτά που 

ορίζει  ο νόμος για να μπορούν σήμερα τα σχολεία απρόσκοπτα  να 

λειτουργήσουν.  

  Οι αναθέσεις οι  οποίες έχουν  γίνει   ισχύουν μέχρι  τις  31/12/16.  

 Κλείνοντας  θέλω να παραθέσω ότι  αυτοί οι  οπ οίοι  

…υπογράφοντες νόμιμες διαδικασίες  που ακολουθεί η Σχολική 

Επιτροπή θα έπρεπε να γνωρίζουν επίσης ότι   ο αντιπρόεδρος της 

Σχολικής Επιτροπής  κ.   Σιαμάγκας  κατά την τελευταία συνεδρίαση  

του Δ.Σ. πρότεινε η Σχολική Επιτροπή  να λάβει την απόφαση να μ ην 

εφαρμόζει  όσα λέει  ο  Ν4281/14 για να λειτουργεί  παράνομα 

γνωρίζοντας ταυτόχρονα   ότι       αυτό   αποτελεί     πειθαρχικό   

παράπτωμα       γ ια το όργανο που εξέδωσε την πράξη και για τον 
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υπάλληλο που έχει  την ευθύνη για την καταχώρηση,  βάσει του άρθρο υ 

139 του ίδιου νόμου.  

  Φυσικά το Δ.Σ. απέρριψε αυτή την πρόταση.  

  Εν κατακλείδι  στον Ν4281/14 υπάγεται . .το ίδιο και οι  Σχολικές 

Επιτροπές.    Όπως λειτουργεί  . .έτσι λειτουργούν και Σχολικές 

Επιτροπές  του Δήμου Σερρών,  οι  οποίες  είναι από τις  πρωτοπό ρες 

στη διαδικασία της καταχώρησης  των δαπανών τους στο ΚΕΔΗΣ.  

  Εάν αυτό ενοχλεί  ή δεν βολεύει κάποιους,  αυτό  είναι δικό  τους 

θέμα.  Εγώ ως Πρόεδρος  του Σχολικής Επιτροπής Α/μιας εκπαίδευσης   

του Δήμου Σερρών  αλλά και ως … δημοτικός σύμβουλος για θ έματα 

Παιδείας  λειτουργώ και θα λειτουργώ πάντα  σύντομα  και με 

γνώμονα την  απρόσκοπτη λειτουργία των σχολείων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η απάντηση έχει  δοθεί .  Κλείνει  το θέμα εδώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε κρίνετε ότι  θα πρέπει να κλείσει  το θέμα; Είναι 

ιδιαιτέρως σοβαρό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ θα σας πω το εξής:  από την πλευρά της δημοτικής αρχής  δόθηκε 

μια απάντηση. Εάν θέλετε το θέμα να έρθει  προς συζήτηση στο 

Δημοτικό Συμβούλιο ευχαρίστως,  όπως προβλέπει ο Κανονισμός 

Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου μπορείτε να το φέ ρετε σε 

επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα. Εντάξει;   

 Ο κ. Γιαννακίδης επί  του ιδίου θέματος; Ωραία,  καλώς, έκλεισε.  

Ο κ.  Μηλίδης επί  του ιδίου θέματος και ο κ.  Αντώνης Αναστασιάδης 

ζήτησε τον λόγο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Πρόεδρε,  μια και προέκυψε το θέμα γιατί  να μ ην το . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν προβλέπεται.  Δεν προβλέπεται.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Εγώ, κύριε Πρόεδρε,  ήθελα να ευχαριστήσω τον κ.  Μηλίδη, γιατί  όταν 

αρρώστησα πρόσφατα 15 μέρες και εάν είχαμε έρθει  σε μια διαφωνία 

μεταξύ μας,  τον ευχαριστώ δημόσια,  διότι  μου φέρ θηκε σαν να μην 

συνέβη τίποτα και με γιάτρεψε πάρα πολύ γρήγορα. Τον ευχαριστώ 

δημόσια.  Τίποτα άλλο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για κάποιο προσωπικό θέμα υγείας το οποίο είχε ο κ.  Αντώνης.  Αυτό 

κ.  Αντώνη Αναστασιάδη σας τιμά,  τιμά και εσάς αλλά και τον κ.  

Μηλίδη, διότι  η ιατρική είναι πάνω από αντιπαραθέσεις,  πάνω από 

όλα.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Το καθήκον…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το καθήκον. Έτσι ακριβώς κ.  Μηλίδη. Λοιπόν,  από το ακροατήριο 

κάποιος κύριος εκπρόσωπος από την οργάνωση αυτή του κ.  Αρτέμη  

Σώρρας,  δυο λεπτά ζήτησε τον λόγο.   ως πολί της έχει  δικαίωμα φυσικά 

και θα του δώσω τον λόγο αποκλειστικά για δυο λεπτά, όπως 

προβλέπει ο Κανονισμός.   

 Καθίστε εάν θέλετε.  Ήδη σας μοίρασε νομίζω κάποιο έντυπο 

υλικό.  Το όνομά σας;  

Κος ΓΕΩΣΤΕΡΓΙΟΣ:  

Ονομάζομαι Τζίμης Γεωστέργιος,  είμαι και εγώ πολίτ ης.  Μια 

διευκρίνιση, δεν είναι οργάνωση, είναι πολιτικός φορέας πλέον.   
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 Λοιπόν,  σας έχει  μοιραστεί  ένας φάκελος,  περιέχει   δείγμα 

εγγράφων, είναι  ένα πληρεξούσιο που έχει  συναφθεί  με τον Δήμο   

Τροιζηνίας Γαλατά,  με τον κ.   Σαμπάνη,  είναι η εντολή που  έχει  

δώσει ο κ.  Σώρρας  στις  9/5 στον  ίδιο τον πρωθυπουργό, υπάρχει  και 

στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου  και στον Πρόεδρο του Αρείου 

Πάγου  

Ο πρωθυπουργός απαντάει με μεγάλο σεβασμό στον κ.  Σώρρα,  

αντί  να τον να βάλει φυλακή, να βάλει το Υπουργείο Δικ αιοσύνης  να 

τελειώσει το θέμα,  παραπέμπει λόγω αρμοδιότητας στη Γενική 

Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, την οποία μετά από 16 μέρες  την 

διαλύει.  Κάνει μια Ανεξάρτητη  Αρχή Διαχείρισης  των Δημοσίων 

Εσόδων.  Χωρίς νομική  μορφή. Είναι δηλαδή μια επιτροπή φάντ ασμα.  

  Επειδή αυτό το συμβούλιο είναι ο  ανώτερος θεσμός της 

έκφρασης της λαϊκής κυριαρχίας,  της βούλησης με βάση τον Ν1850/89 

και ο Δήμαρχος είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο στην Ελλάδα,  

είναι πάνω από τον πρωθυπουργό  ο Δήμαρχος,   όταν πάρει απόφαση  

από το Δημοτικό Συμβούλιο και δεσμεύεται  μόνο οικονομικά  από την 

πολιτεία,  μέχρι πρότινος  μπορούσε να εκδώσει ομόλογο του ελληνικού 

δημοσίου,  τώρα δεν μπορεί,  λοιπόν υπάρχει δόμηση χρηματοδότησης  

ύψους πάνω από  162.000 € κατά κεφαλή από τον νεογέννητ ο μέχρι  

τον υπέργηρο  και πέραν τούτου, επειδή μιλάμε για λαϊκή κυριαρχία  

και επειδή δεν  την βλέπουμε στις  μέρες μας  και επειδή εμείς  

ψηφίσαμε τον κ.  Αγγελίδη,  ψηφίσαμε  τον κ.   Φωτιάδη,  δεν  ψηφίσαμε 

κανέναν επίτροπο  διορισμένο από το  υπουργείο Εσω τερικών, έχετε 

υπόψη σας,  σίγουρα, είχατε κ συγκέντρωση προχθές ότι  υπάρχει  

περίπτωση να διοικούμεθα  από διορισμένους γραμματείς ,   τοπικούς 

επιτρόπους.   Έτσι είπε το υπουργείο Εσωτερικών.  Πράγμα που δεν 
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εμπίπτει   καθόλου  στη δημοκρατία και δεν υπάρχει β ούληση της 

λαϊκής κυριαρχίας.  

  Εμείς έχουμε ενημερώσει δύο φορές επίσημα με αριθμό 

πρωτοκόλλου  τον Δήμο, η τελευταία είναι στις  23/5/2016, με πλήρη 

φάκελο  νομικό,   με  όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία,  με τις  αποδείξεις  

από τον Άρειο Πάγο,  από το Πρωτοδικείο Αθηνών  και τα λοιπά.    

  Έχουμε έρθει  εδώ μόνο ως ενημέρωση,  στο επόμενο Δημοτικό 

Συμβούλιο θα φέρουμε υπογραφές  πολιτών  για να τεθεί   επίσημα 

θέμα,  γιατί  θα πρέπει  όλοι να πάρουμε θέση,  είναι ένα θέμα που  

εμπίπτει  του πατριωτισμού  όλων μας,  γιατί  είναι εθνικό το θέμα και 

δεν είναι οικονομικό,   το γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά.  

  Το θέμα  είναι πάρα  πολύ σοβαρό  και εάν κάποιος  ήταν 

απατεώνας σίγουρα  τώρα θα ήταν φυλακή.  

  Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας,   τα έγγραφα  είναι 

πάρα  πολύ σοβαρά, είναι διαβαθμισμένα  έγγραφα,  δεν είναι απλά, 

παρακαλώ όπως όλοι να ενημερωθείτε από τα έγγραφα αυτά.   Για 

οποιαδήποτε  άλλη ενημέρωση εγώ  είμαι στη διάθεσή σας,  όπως  και 

τα γραφεία της Ελλήνων Συνέλευσης,  είτε κατ’ ιδίαν,  είτε δημόσια,  

όπως θέλετε εσείς .  Επιφυλάσσομαι για το επόμενο Δημοτικό 

Συμβούλιο.   

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να είστε καλά. Εφόσον δεν έχουμε άλλες ανακοινώσεις πάμε σε δυο 

θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Δεν ακούμε τι  λέτε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντώνη Αναστασιάδη σας έδωσα τον λόγο.  Προηγηθήκατε….  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 . .ένας πολίτης να συμπεριφερθεί έτσι και να πει  ότι  . .ανήθικο πράγμα 

είναι,  να βάλει Επίτροπο στον Δήμο. Τα έχουμε μιλήσει αυτά και 

έχουμε διαμαρτυρηθεί.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,  

κ.  Αντώνη Αναστασιάδη, έχει  δικαίωμα να πάρει τον λόγο για δυο 

λεπτά και τήρησε και τον λόγο του ο κύριος και ακριβώς στα δύο 

λεπτά.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  δεν υποβαθμίζεται καθόλου. Προβλέπεται από τον Κανονισμό.  

 Λοιπόν,  να περάσουμε στα θέματα εκτός ημερήσιας.  

Διαδικαστικά πάντα.  

 Έγκριση σχεδίου σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας για την 

παροχή υποστήριξης από τον Δήμο  Σερρών προς την τεχνική υπηρεσία 

του Δήμου Εμμ. Παπά για τα έργα: Α) αντικατάσταση υδρευτικής 

γεώτρησης Νέου Σουλίου.   

Β) Ανόρυξη νέας υδρευτικής γεώτρησης Βαλτοτοπίου.   

 Για το θέμα έρχεται κατεπειγόντως στο Δημοτικό Συμβούλιο; 

Ζητά ο όμορος Δήμος μας Εμμ. Παπά συγκεκριμένο μηχανικό,  τον 

Περιβάλλοντος,  Γεωλόγο Περιβάλλοντος,  τον κ.  Σαραντέα Αριστείδη,  

από την Τεχνική Διεύθυνση του Δήμου Σερρών γι΄ αυτή την γεώτρηση 
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για να κάνει  την μελέτη αυτής της γεώτρησης,  διότι  ξέρετε όλοι σας το 

θέμα που προέκυψε στο  Βαλτοτόπι με το ακατάλληλο νερό και τα 

λοιπά.  

 Διαδικαστικά το θέμα να συζητηθεί;  Ομόφωνα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και το δεύτερο θέμα εκτός ημερήσιας και θα σας αναφέρω και τον 

λόγο,  είναι το θέμα: Συμμετοχή του Δήμου Σερρών στην Διεθνή 

Συνάντηση Balkan and Black Sea Intercultural  Forum ,  που θα 

πραγματοποιηθεί  στην πόλη των Σερρών από 24 έως 28 Μαΐου 2017.  

 Αυτό το θέμα έρχεται κατεπειγόντως γιατί  στις  5 Οκτωβρίου του 

΄16,  μεθαύριο δηλαδή, θα συνεδριάσει στην Κωνσταντινούπολη ο 

Οργανισμός Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου, ο ΟΣΕΠ για τον ετήσιο 

προγραμματισμό εκδηλώσεων που αφορούν στον τουρισμό και 

προκειμένου να συμπεριληφθεί το εν λόγω συνέδριο στις  δράσεις τους,  

είναι υψίστης σημασίας να ληφθούν άμεσα οι  αποφάσεις που ορίζουν 

ρητά και ξεκάθαρα τις  αρμοδιότητες του κάθε φορέα, έτσι ώστε να 

εξασφαλιστεί  και η ομαλή διοργάνωση του εν λόγω γεγονότος.   

 Και επειδή ο αντιπεριφερειάρχης,  ο κ.  Μωυσιάδης θα 

παρευρίσκεται στις  5 Οκτωβρίου σε αυτό το συνέδριο,  γι΄ αυτό έρχεται 

κατεπειγόντως λόγω της καταληκτικής α υτής ημερομηνίας.   

 Ζητώ από το σώμα, θα σας δώσω τον λόγο,  διαδικαστικά 

συμφωνεί το σώμα να συζητηθεί και αυτό το θέμα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι,  κύριε Πρόεδρε.  
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Θέμα 1 ο  :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης  

Έγκριση σχεδίου σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας για  

 την παροχή υποστήριξης από τον Δήμο Σερρών προς την τεχνική  

υπηρεσία του Δήμου Εμμ. Παπά για τα έργα: Α) αντικατάσταση  

 υδρευτικής γεώτρησης Νέου Σουλίου.  

Β) Ανόρυξη νέας υδρευτικής γεώτρησης Βαλτοτοπίου.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σχετικά με το πρώτο δεν έχω να αναφέρω τίποτα, είναι η κλασική 

διαδημοτική συνεργασία μεταξύ υπαλλήλων. Ομόφωνα ναι για το 

πρώτο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

………………… . .  

 

Θέμα 2 ο  :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης  

Συμμετοχή του Δήμου Σερρών στην Διεθνή Συνάντηση  

Balkan and Black Sea Intercultural Forum ,  που θα 

πραγματοποιηθεί  

 στην πόλη των Σερρών από 24 έως 28 Μαΐου 2017.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Για το δεύτερο όμως θέμα θα δώσω τον λόγο στον κ.  Γρηγοριάδη, 

πάρτε και την εισήγηση από εμένα, να σας πει  δυο λόγια γι΄ αυτό το 

θέμα.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι,  όπως είπε ο Πρόεδρος υπάρχει 

καταληκτική ημερομηνία για τον λόγο που προανέφερε.  Λοιπόν,  έγινε 

ένα αίτημα από τον κ.  Αντιπεριφερειάρχη για μια τεράστια σημασίας 

διοργάνωση που θα γίνει  τον Μάιο του ΄17 στην πόλη μας.  Πρόκειται 

να φιλοξενήσουμε αντ ιπροσωπείες από 16 κράτη σε επίπεδο και 

πρεσβευτών και Υπουργείου Εξωτερικών και Υπουργείου Εσωτερικών, 

Πανεπιστήμια και όχι  μόνο.  

 Οι προσκεκλημένοι υπολογίζονται να είναι έως και 500.  Θα είναι 

176 αντιπροσωπείες,  όπως λέει  και η εισήγηση. Αυτό που ζητού ν από 

τον Δήμο Σερρών και είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την διεξαγωγή, 

δηλαδή εάν εμείς  αρνηθούμε αυτή την στιγμή να παρέχουμε αυτές τις  

διευκολύνσεις,  δεν μπορεί να γίνει  αυτό το Συνέδριο,  αυτή η μεγάλη 

διοργάνωση. Ζητούν μια σειρά από διευκολύνσεις,  όπ ως να 

παραχωρήσουμε για κάποιες μέρες την πλατεία Ελευθερίας,  γιατί  εκεί  

οι  δυο τιμώμενες χώρες από την δέκα έξι  θα αναπτύξουν κάποιες 

δράσεις που θα προτείνουν και προβάλουν τις  χώρες τους.  Ένας μέρος 

της πλατείας Ελευθερίας να στηθούν κάποια σπιτάκια για  προβολή 

αυτών των χωρών. Το κινηματοθέατρο Αστέρια.  Είμαστε σε 

συνεννόηση, βέβαια και με την διοίκηση των Αστεριών. Όπως επίσης 

αυτοί οι  χώροι να φυλάσσονται να υπάρχει ρεύμα, να υπάρχουν 

κάποιες ανέσεις.  Όπως καταλαβαίνετε,  για να μπορέσει να διεξαχθεί  

αυτή η μεγάλη προσπάθεια.   
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 Ο Δήμος Σερρών πιστεύουμε ότι  δεν μπορεί να πει  όχι ,  να είναι 

απών από αυτή την προσπάθεια,  γιατί  πρόκειται για μια πολύ μεγάλη 

προβολή του Δήμου, της πόλης,  ευρύτερα του Νομού Σερρών. Αυτό 

συγκεκριμένα που ζητούν από εμάς και απ αιτούνται χρήματα είναι 

συγκεκριμένα πράγματα. Τώρα για τις  οδούς,  για τους πεζόδρομους 

και τα λοιπά, δεν απαιτούνται χρήματα.  

 Όσον αφορά όμως τις  διερμηνείες του Συνεδρίου που πρόκειται η 

διερμηνεία να γίνει  σε τρεις  γλώσσες,  αγγλικά, ελληνικά και ρώσικα ,  

με επίσημους διερμηνείς,  ενοικίαση του εξοπλισμού όλου αυτού, όπως 

και 500 ακουστικά για να γίνονται οι  μεταφράσεις,  όπως και φύλαξη 

από σεκιούριτι  στους χώρους που προανέφερα.  

 Ο προϋπολογισμός που κάναμε,  γιατί  έκανα μια αγορά εργασίας 

από διάφορες εταιρείες που μπορούν να ανταποκριθούν,  έρευνα 

αγοράς,  είναι περίπου στις  9.000 ο προϋπολογισμό, είναι σίγουρο ότι  

θα πέσει χαμηλότερα, γιατί  ούτε οι  συμμετέχοντες πιστεύω θα είναι 

500,  θα είναι λιγότεροι αλλά εν πάση περιπτώσει,  ο προϋπολογισμός 

είναι αυτός  για τον Μάιο του ΄17 που θα προσδώσει,  πιστεύω, στην 

πόλη μας πολλά πράγματα.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Όσες θέλετε.  Μισό λεπτάκι.  Είναι όλες οι  Βαλκανικές συν οι  Υπερ -

Ευξείνιες.  Οι Βαλκανικές και οι  Παρευξείνιες.  Να  σας τις  διαβάσω;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  
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Οι τιμώμενες;  Συγνώμη, για τις  τιμώμενες είπε;  Για τις  τιμώμενες,  

κύριε Αναστασιάδη δεν γνωρίζουμε,  για τις  τιμώμενες δεν γνωρίζουμε 

ακόμη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Εάν ρώτησε ποιες είναι οι  τιμώμενες,  δεν γνωρίζουμε ακόμη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το ποσό που αναφέρονται τα 9.000, είναι όλος ο προϋπολογισμός; 

Μόνο ο Δήμος θα καλύψει αυτά τα έξοδα; Η Περιφέρεια δεν θα 

συμμετέχει  σε αυτά τα έξοδα;  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Συμμετέχει  σε άλλα έξοδα. Αυτά είναι που ζητούνται από τον Δήμο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι λοιπόν;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.   

 

ΘΕΜΑ   1ο:  

Καθορισμός χώρου και ημερομηνίας για την διεξαγωγή  

συνεδρίασης για τον απολογισμό  

πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής, έτους 2015.  
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Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γαλάνης.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ναι,  κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  

σύμφωνα με το άρθρο 217 του  Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 

είμαστε υποχρεωμένοι,  είναι καθήκον μας ο κ.  Δήμαρχος και η 

δημοτική αρχή να προβεί στον απολογισμό των πεπραγμένων.  

 Εμείς προτείνουμε,  για να πω γρήγορα και είμαι συνοπτικός,  

προτείνουμε ως ημερομηνία την 19 η  του  Οκτώβρη του ΄16,  18:00΄ η 

ώρα το απόγευμα ημέρα Τετάρτη στα Αστέρια.  Φυσικά είμαστε στην 

διάθεση των συναδέλφων εάν υπάρχει κάποια άλλη πρόταση καλύτερη 

ή να βελτιώσουμε την ήδη υφιστάμενη. Λέμε 18:00΄ η ώρα για να 

προλάβω τους συναδέλφους,  γιατί  νυκτώνει  νωρίς τώρα, για να έχουμε 

και χρόνο να συζητήσουμε όσα θέματα επιθυμούν μετά τον 

απολογισμό του κ.  Δημάρχου. Λέμε στα Αστέρια γιατί   είναι ένας 

μεγάλος χώρος και άνετος.  19 Οκτωβρίου.  Αυτό προτείνει  η δημοτική 

αρχή. Είμαστε στην διάθεσή σας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  κύριε Αναστασιάδη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Όσες φορές πήγαμε έξω από αυτή την αίθουσα, όπου και εάν πήγαμε,  

δεν ερχόταν παραπάνω από δέκα άτομα. Για ποιο λόγο να μην την 

κάνουμε εδώ; Για ποιο λόγο; Υπάρχει λόγος;  Δέκα άτομα έρχονταν.  

Είστε μάρτυρες όλοι.  Δέκα, δεκαπέντε άτομα ήταν.  Γιατί  να πάμε εκεί  

δηλαδή στα Αστέρια,  να κάνουμε τι  τάχα; Εδώ δεν μπορούμε;  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη, πρώτον σύμφωνα με την νομοθεσία η λογοδοσία 

γίνεται σε έναν πιο μεγαλύτερο χώρο, ούτως ώστε εάν έρθουν οι  

πολίτες να μπορούν να πάρουν μέρος,  να χωρέσουν και τα λοιπά. 

Πρώτον αυτό.   

 Δεύτερον,  πρόταση δική σας ήταν,  της αντιπολίτευσης,  για τα 

Αστέρια και την αποδεχθήκαμε.  Καταλάβατε;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Άλλο αυτό,  εντάξει .  Θα ήθελα να πω τώρα το εξής όσον αφορά την 

συμμετοχή του κόσμου. Εμείς στέλνουμε προσκλήσεις σε όλους τους 

φορείς του Δήμου Σερρών. Σε όλους.  Τι Πολιτιστικούς Συλλόγους,  

Επιμελητήρια,  Εμπορικούς Συλλόγους και τα λοιπά. Με δελτίο τύπου 

δυο, τρεις  μέρες πιο μπροστά το α νακοινώνουμε σε όλα τα ΜΜΕ 

προκειμένου να ενημερωθεί ο κόσμος και να έρθει .  Τώρα εάν έχετε να 

προσθέσετε κάποια άλλη πρόταση προκειμένου να προσελκύσουμε 

περισσότερο κόσμο, είμαστε στην διάθεσή σας να ακούσουμε τις  

προτάσεις σας,  να τις  υλοποιήσουμε για να  έρθει περισσότερος 

κόσμος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να ρωτήσω κάτι τον κ.  Αντιδήμαρχο, κύριε Πρόεδρε; Κάθε χρόνο, 

όταν γίνεται ο απολογισμός,  μας έρχεται από την δημοτική αρχή ένας 

τόμος που λέει .  Θα έρθει  λίγο έγκαιρα, σας παρακαλώ;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι έτοιμος.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Είναι έτοιμος κύριε Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και θα σας τον παραδώσω αύριο.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Έτοιμος είναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και ηλεκτρονικά. Τον έχουμε στείλει  ηλεκτρονικά. Δεν έχει  πάει  

ακόμα;  

Κα   :   

Δεκαπέντε μέρες πριν.  Δηλαδή την Τρίτη κανονικά θα πρέπει να 

μοιράσουμε την πρόσκληση. Άρα την πρόσκληση θα πάρουν και το…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και επειδή είναι ένα πακέτο,  ένα σε κάθε παράταξη, όπως κάναμε και 

πέρυσι.  Στους επικεφαλής των παρατάξεων και ηλεκτρονικά σε όλους 

φυσικά. Εντάξει;  Συμφωνούμε για την ημερομηνία και τον  τόπο για να 

κλείσουμε το θέμα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι ημέρα είναι;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τετάρτη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν σας ακούω, κυρία Ιλανίδου. Πιο δυνατά και το μικρόφωνο.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Κάτι ήθελα να ρωτήσω στην εισήγηση που δεν καταλαβαίνω  εάν είναι 

σωστό αυτό που γράφει εδώ. Σε Δήμους άνω των 50.000 κατοίκων και 
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σε Δήμους πρωτευουσών Νομών ειδική δημόσια συνεδρίαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται μέχρι 31 Ιανουαρίου του 

επόμενου έτους.  Δηλαδή;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εμείς κύριε Πρόεδρε…  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Και ολόκληρη χρονιά μετά,  δηλαδή μέσα στο …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε ένα λεπτάκι,  να απαντήσω μπορώ; Είναι πολύ απλό. Σε 

μεγάλους Δήμους άνω των 50.000 κατοίκων πράγματι μπορείς να πας 

και στην επόμενη χρονιά μέχρι 31 Ιανουαρίου.   Η εισήγησή μου έχει  

να κάνει  με τον νόμο. Δεν σας έφερα κάτι  δικό μου.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Νομίζω όμως εδώ, κ.  Γαλάνη έπρεπε να γράφετε του μεθεπόμενου 

έτους γιατί  το επόμενο του ΄15 είναι το ΄16.  Μήπως θα έπρεπε να 

γράψετε το μεθεπόμενο για να πάει ΄17; Μα το επόμενο είνα ι ΄16 από 

το ΄15.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Έπρεπε να γράψει στην εισήγηση μεθεπόμενο νομίζω. Δεν ξέρω, καλά 

εγώ έτσι το κατάλαβα. Εντάξει .   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Όπως θα έχουμε διαπιστώσει όλοι αυτός ο θεσμός πλέον έχει  χάσει και 

την αίγλη του και κυρίως την ουσία του γιατί  δεν υπάρχει ουσία να 

γίνονται διαδοχικοί μονόλογοι,  συχνά αρκετά μακροσκελείς και να 

τελειώνει εκεί  η ιστορία.   



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

16 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 28 Η Σ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

2016  

  

 

 Εμείς αντιλαμβανόμαστε τον απολογισμό ως απολογισμό του 

δημάρχου και κατ’ επέκταση της δημοτικής αρχής στους πολίτες.  Εάν 

δεν υφίσταται αυτή η συνθήκη δεν βρίσκουμε νόημα γιατί  να γίνεται 

αυτή η λογοδοσία.  Εντάξει ,  το ξέρουμε ότι  το επιβάλει ο νόμος και 

εμείς  δεν θα συμμετάσχουμε εάν εξακολουθεί να γίνεται με τον τρόπο 

που γίνεται.   

 Γι΄ αυτό έχουμε συγκεκρ ιμένες προτάσεις.   

 Πρώτη πρόταση. Το ζήτημα είναι να προσελκύσουμε κόσμο. 

Πολίτες.  Αυτή είναι η ουσία.  Αυτή η προσέλκυση όμως δεν μπορεί να 

επιτευχθεί  όταν,  ας πούμε,  περιοριζόμαστε με το να κάνουμε κάποιες 

καταχωρήσεις στον τύπο, δυο,  τριών σειρών, λίγο θυμίζουν αγγελίες 

γάμων, ας πούμε και να τελειώνει εκεί  η ιστορία.  Κατά την γνώμη 

μου, θα πρέπει στον τύπο οι  καταχωρήσεις να είναι αρκετά 

αναλυτικές,  να ξέρει  ο κόσμος τι  γίνεται στην λογοδοσία και φυσικά 

θα πρέπει να μπει και στο παιχνίδι  η τηλεόραση.  

 Δεύτερον,  που αφορά την διαδικασία,  η τοποθέτηση του δημάρχου 

θα πρέπει να είναι σύντομη, να μην είναι ανεξέλεγκτη, θα πρέπει να 

αφορά το έτος για το οποίο λογοδοτείτε,  γιατί  πέρυσι θυμάμαι ότι  ο κ.  

Αγγελίδης αναφέρθηκε ουσιαστικά σε ζητήματα που αφορούν α πό την 

αρχή της θητείας του και από την προηγούμενη θητεία και μετά 

αμέσως να ακολουθήσουν οι  ερωτήσεις των πολιτών.  

 Αφού καταθέσουν οι  πολίτες τις  ερωτήσεις τους,  στο τέλος να 

έχουμε την δυνατότητα και εμείς  οι  δημοτικοί σύμβουλοι οι  

επικεφαλής να καταθέσουμε την άποψή μας.  Κατά την γνώμη μου 

όμως πρέπει να είναι τοποθέτηση δημάρχου, λογοδοσία μάλλον και 

μετά να ρωτάνε οι  πολίτες και στο τέλος όποιος δημοτικός σύμβουλος 

θέλει  να τοποθετηθεί.  Γιατί  εάν οι  πολίτες περιμένουν τώρα να 
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τοποθετηθεί ο Δήμαρχος,  οι επικεφαλής,  οι  δημοτικοί σύμβουλοι,  να 

περάσει κανένα τετράωρο, λογικό είναι και οι  λίγοι  πολίτες που 

έρχονται να σηκωθούν να φύγουν.  

 Εμείς μόνο με αυτές τις  δυο προϋποθέσεις θα συμμετέχουμε,  

αλλιώς δεν θα συμμετάσχουμε.   

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Στο τέλος,  αφού πρώτα οι  πολίτες.   Βέβαια,  μα βέβαια.  Μα η δημοτική 

αρχή, ο Δήμαρχος ελέγχονται εδώ μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο από 

τις  παρατάξεις  και από τους δημοτικούς συμβούλους.  Η λογοδοσία 

έχει  νόημα να λογοδοτεί  ο Δήμαρχος και η δημοτική αρχή στους 

πολίτες,  γιατί  λογοδοτείτε σε μας εδώ μέσα. Δεν υπάρχει,  δεν έχει  

νόημα πάλι να τα λέμε εκεί  μεταξύ μας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γιαννακίδη εύλογη η τοποθέτησή σας.  Δεν προβλέπεται οι  

πολίτες να προηγούνται αλλά εκτός από αυτό ο νόμος προβλέπει 

φορείς,  ως εκπρόσωποι φορέων, όχι  απλώς πολίτες από την γειτονιά να 

έρθει  και να ρωτάει στον Δήμαρχο. Πρέπει να τοποθετείται ως 

εκπρόσωπος φορέα κάποιος.  Αυτό προβλέπει η νομοθεσία και αυτοί 

καλούνται.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Το λέει  ο νόμος ρητά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ρητά. Διαβάστε τον νόμο, θα δείτε ότι  αφορά φορείς,  όλους τους 

φορείς,  όσους προβλέπει η νομοθεσία.  Παρακαλώ τον Δήμαρχο.  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Γιαννακίδη αναφερθήκατε σε δυο θέματα. Πρώτον,  στην 

συμμετοχή του κόσμου, πως μπορεί να έρθει  περισσό τερος κόσμος και 

γι΄ αυτό τον λόγο εγώ σας το είπα,  κάνετε προτάσεις και θα τις  

υλοποιήσουμε και μετά στην διαδικασία της λογοδοσίας.   

 Όσον αφορά την συμμετοχή το επιπλέον που είπατε είναι το 

κείμενο του δελτίου τύπου να είναι αναλυτικό.  Ότι κείμενο θέλετ ε 

φέρτε το να το ανακοινώσουμε.  Γράψτε το κείμενο που θέλετε εσείς  

και θα το ανακοινώσουμε.  Όπως θα το γράψετε εσείς .  Και θα το 

στείλουμε παντού.  

 Πέρα από αυτό όσον αφορά την συμμετοχή έχετε να προσθέσετε 

κάτι  άλλο; Όχι,  μόνο αυτό.  Άρα το περιεχόμενο, δι αφωνείτε στο 

περιεχόμενο του κειμένου. Φέρτε μας ένα κείμενο,  όποιο θέλετε και θα 

το δημοσιεύσουμε έτσι όπως το έχετε γράψει εσείς .  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Συγνώμη, δεν είναι μόνο το κείμενο.  Αντιλαμβάνεστε το πνεύμα μου. 

Είναι θέμα κατά πόσο υπάρχει βούληση, όχι  μόνο από εσάς,  το εάν μας  

έρθει κόσμος ή όχι  δεν είναι μόνο δική σας ευθύνη, είναι ευθύνη 

όλων, είναι το πόσο θα προπαγανδίσουμε . .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πείτε μας,  τι  άλλο να κάνουμε;  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Την ιστορία.  Ότι θα έκανε ένας,  ας πούμε,  ιδιώτης,  εάν έκανε μια 

εκδήλωση και θα προσπαθούσε να προσελκύσει κόσμο.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Γιαννακίδη είναι συγκεκριμένα τα πράγματα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Συγνώμη λίγο.  Είναι συγκεκριμένα. Στέλνοντας σε όλους τους φορείς 

και τα λοιπά. Δελτία τύπου στα Μ ΜΕ. Το συγκεκριμένο που είπατε 

είναι το κείμενο να είναι,  δεν ξέρω, όπως το θέλετε.  Το δεχόμαστε.  

Έχετε να προτείνετε τίποτα άλλο;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μια στιγμή γιατί  κοιτάξτε,  δεν χρειάζεται μετά πάλι,  συγνώμη για την 

λέξη, ‘η  παπαρολογία’ δεν ήρθε ο κόσμος,  δεν ήρθε ο κόσμος.  Εδώ 

κάντε τις  προτάσεις σας.  Άρα ότι  κείμενο θέλετε να μας το δώσετε και 

το δημοσιεύσουμε.  Κάτι άλλο όσον αφορά την συμμετοχή έχετε να 

προτείνετε;   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Καταρχάς Δήμαρχε μόνο από την λέξη που χρησιμοποιήσατε εγώ 

αρνούμαι να συνεχίσω την συζήτηση γιατί  δεν …  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Γιατί  δεν αντιληφθήκατε το πνεύμα μου.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ωραία,  άντε ζητώ συγνώμη, τελείωσε αυτό.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  
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Δεν μένω στην λέξη, απλά εσείς  τα πάντα τα αντιλαμβάνεστε ως 

κριτική.  Δεν είναι κριτική προς το πρόσωπό σας…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μα κύριε Γιαννακίδη…  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Ούτε προς την δημοτική αρχή. Το θέμα είναι αυτή η διαδικασία να 

έχει  ουσία.  Αυτό είναι το θέμα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μα κύριε Γιαννακίδη σας λέω ότι  πείτε μας τι  άλλο θέλετε να το 

κάνουμε.  Θέλετε κείμενο,  ωραία θα το κάνουμε.  Άλλο τίποτα θέλετε;  

Για την συμμετοχή προτείνετε τίποτα άλλο;  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτό είναι σίγουρο ότι  θα δοθεί .  Άλλο τίποτα έχετε να προτείνετε 

σχετικά με την συμμετοχή; Ωραία.  Άρα ικανοποιείται το αίτημά σας,  η 

πρότασή σας για την συμμετοχή ικανοποιείται.  Τελεία και παύλα.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Θα το διαπιστώσω εφόσον δω προσπάθεια …  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μα σας λέω να φέρετε το κείμενο που θέλετε.  Θα το στείλουμε 

παντού.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Ο Πρόεδρος κατάλαβε τι  είπα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα το στείλουμε παντού. Καθίστε,  μια στιγμή λίγο.  Αγαπητοί 

συνάδελφοι . .  
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ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Λοιπόν,  κύρι ε Γιαννακίδη,  συγνώμη κύριε 

Πρόεδρε,  για το θέμα της συμμετοχής είπατε ότι  θέλετε το κείμενο,  

ξέρω εγώ, να είναι,  δεν ξέρω πως το φαντάζεστε.  Το κείμενο όπως το 

φαντάζεστε γράψτε το και θα το στείλουμε σε όλα τα ΜΜΕ. Έχετε να 

προτείνετε τίποτα άλλο για το θέμα της συμμετοχής; Να το κάνουμε,  

εάν έχετε να προτείνετε.  Δεν έχετε να προτείνετε τίποτα άλλο. Λοιπόν,  

πάμε στο θέμα της διαδικασίας.  

 Η διαδικασία,  κοιτάξτε,  η λογοδοσία είναι τα πεπραγμένα της 

δημοτικής αρχής ενός έτους.  Δεν μπορεί να γίνει  μέσα σε πέ ντε λεπτά. 

Είναι αδύνατον,  διότι  εσείς  οι  ίδιοι  θα αρχίσετε να λέτε ότι  δεν μας 

είπες για το ένα,  δεν μας είπες για το άλλο, δεν μας είπες για το παρ’ 

άλλο.  

 Άρα δεν πιεζόμαστε από τον χρόνο, είναι ένα και μοναδικό θέμα, 

από τις  18:00΄ θα είμαστε εκεί  και  αξίζει  τον κόπο γι΄ αυτή την 

κορυφαία πράξη να διαθέσουμε κάποιες περισσότερες ώρες.  

 Για την λογοδοσία την περσινή που είπατε,  μόνο στην χρονιά του 

΄14 αναφέρθηκα. Μπείτε στην ιστοσελίδα του Δήμου να την δείτε.  

Είναι γραμμένη. Μόνο για την χρονιά,  για τη ν λογοδοσία του ΄14,  

αναφέρθηκα στα πεπραγμένα της δημοτικής αρχής του ΄14.   

 Όσον αφορά τώρα για να πάρουν τον λόγο πρώτα οι  πολίτες,  μα 

δεν προβλέπεται.  Θα καταστρατηγήσουμε τον κανονισμό. Δεν είναι 

δυνατόν δηλαδή οι  επικεφαλής της αντιπολίτευσης να μην 

προηγηθούν.  Ίσα –   ίσα    οι   πολίτες    θα   διαμορφώσουν   άποψη   
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από    αυτά που θα ακούσουν από όλους και θα καταθέσουν και τις  

προτάσεις τους και τις  απόψεις τους και τις  ερωτήσεις τους.   

 Και κοιτάξτε τώρα, εάν ένας πολίτης δεν θέλει  να διαθέσει 

τέσσερις ή πέντε ώρες μια φορά τον χρόνο για να ακούσει τα 

πεπραγμένα της δημοτικής αρχής και να καταθέσει προτάσεις,  τι  

πολίτης είναι αυτός;  Δηλαδή θα μιλήσει πέντε λεπτά ο Δήμαρχος,  θα 

πουν οι  πολίτες ότι  πείτε μας τι  έχετε να πείτε και άντε σηκωθείτε να 

πάτε να πιείτε καφέ; Για όνομα του Θεού.  

 Ο πολίτης που ενδιαφέρεται για τον τόπο του,  που ενδιαφέρεται 

για τα κοινά,  πέντε ώρες τον χρόνο ας τις  διαθέσει.  ‘Ιδού η Ρόδος,  

ιδού και το πήδημα’.   

 Αυτά έχω να πω. Εγώ επιμένω και πάλι στο θέμα της συμμετοχής.  

Ότι προτάσεις μας κάνετε για να έρθει  περισσότερος κόσμος,  θα τις  

υλοποιήσουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και μέσω των παρατάξεων, ας πούμε,  ενημερώστε κόσμο να έρθει ,  

φορείς να έρθουν.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλο θέμα η αγανάκτηση κύριε  Αντώνη. Τι σχέση έχει  τώρα; Ομόφωνα 

ναι για την ώρα και τον τόπο και την ημερομηνία; Διαφοροποιηθήκατε 

εσείς  κ.  Αντώνη Αναστασιάδη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είπατε ότι  εσείς  θέλετε αυτόν τον χώρο.  
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Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Σε παρακαλώ. Ας υποθέσουμε,  κύριε Πρόεδρε,  θα έρθουν διακόσια 

άτομα. Και εάν πάρει ο καθένας τον λόγο πότε θα γίνει  αυτή η 

απολογία,  μπορείτε να μου πείτε;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαγορεύεται από τον Κανονισμό, δεν προβλέπεται.  Είπα φορείς.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Οι φορείς έχουν μόνο δικαίωμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό ακριβώς είπα κ.  Αναστασιάδη. Δεν με ακούσατε;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Σας επαναλαμβάνω και πάλι…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οι πολίτες δια μέσου των φορέων …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Αυτό ήθελα να πω κύριε.  Εάν έρθουν διακόσιοι άνθρωποι κ αι θέλουν 

να κάνουν ερωτήσεις πότε θα τελειώσει αυτή;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν θα μιλήσουν όλοι.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μα σε παρακαλώ τώρα, …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Πάμε στο δεύτερο θέμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Ναι,  απλά εμείς  από ότι  καταλαβαίνω έτσι θα συνεχιστεί  η διαδικασία,  

εμείς  δεν θα συμμετάσχουμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ειλημμένη απόφαση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σε παρακαλώ τώρα, δικαίωμα του καθενός είναι να συμμετάσχει ή όχι .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 621/2016 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεύτερο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ   2ο:  

Αντικατάσταση μελών της Δημοτικής Επιτροπής  

Διαβούλευσης του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αφορά τον φορέα ΟΕΒΕΣ, δηλαδή Ομοσπονδία Επαγγελματικών και 

Βιοτεχνών Εμπορικών Συλλόγων που εξέλεξαν καινούργιο Δ.Σ.  και 

στέλνουν ως τακτικό μέλος τον κ.  Βροντελή Δημήτριο του Νικολάου 

και αναπληρωματικό μέλος τον κ.  Βλαχόπουλο Κωνσταντίνο του 

Κωνσταντίνου.   

  Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι,  κύριε Πρόεδρε.   
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 622/2016 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τρίτο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ   3ο:  

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στο 7 ο  AGRO QUALITY 

FESTIVAL  

και στο 4 οΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ & ΤΥΡΙΟΥ.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η συμμετοχή του Δήμου, αυτό θα διεξαχθεί  14,  15 και 16 Οκτωβρ ίου 

του ΄16.  Εισηγητής του θέματος ο κ.  Γρηγοριάδης.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Δυο λόγια να πω, κύριε Πρόεδρε.  Είναι δυο σημαντικά Φεστιβάλ που 

αφορούν στην γεωργία και στην κτηνοτροφία.  Είναι υπό την αιγίδα 

του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.  Εμείς ως τμήμα του Δ ήμου 

έχουμε ενημερώσει,  τα στελέχη της υπηρεσίας έχουν ενημερώσει εδώ 

παραγωγούς και βιοτεχνίες που ασχολούνται με γάλα και με τυρί,  έτσι 

ώστε να συμμετάσχουν.   

 Αυτό βέβαια το κάνει  και η Περιφερειακή Ενότητα.  

  Πιστεύω ότι  αξίζει  τον κόπο να παρακολουθή σουμε,  να 

συμμετάσχουμε στο περίπτερο της Κεντρικής Μακεδονίας και τα 
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συμπεράσματα να τα μεταφέρουμε στους παραγωγούς μας και σε 

όλους όσους ενδιαφέρονται.  

  Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι,  κύριε Πρόεδρε.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 623/2016 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο τέταρτο.   

 

ΘΕΜΑ   4ο:  

Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων στα πλαίσια του  

 2ο υ  Διεθνούς Φεστιβάλ μουσικής  

και χορού ¨Η ΕΛΙΑ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ¨ , από 21 έως 26 Οκτωβρίου 

2016.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδη ς Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Είμαι στην ευχάριστη θέση να πως στο σώμα ότι  διοργανώνουμε το 2 ο  

Φεστιβάλ Μουσικής και Χορού. Πρόκειται για παιδιά από Ουκρανία,  

Ρουμανία,  Λευκορωσία,  Μολδαβία.  Αναμένουμε πάνω από  διακόσια 
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παιδιά.  Να τονίζω ότι  όλα τα έξοδα τα πληρώνουν μόνοι τους και την 

διαμονή και την διατροφή και την μετάβαση και όλα. Εμείς θα 

παρέχουμε το κινηματοθέατρο Αστέρια.  Έχουμε συνεννοηθεί με την 

Πρόεδρο και τα πεντακόσια ευρώ που βάζουμε εδώ είναι για  βραβεία 

για τα παιδιά,  γιατί  αυτές οι  συναντήσεις θα έχουν διαγωνιστικό 

χαρακτήρα, βραβεία,  κύπελλα, μετάλλια,  έτσι ώστε να συμμετάσχει 

και κάπως ο Δήμος.   

  Πιστεύω ότι  είναι πολύ σημαντικό για την πόλη, για την περιοχή 

μας.  Αυτά θα συνεχίσουμε να τα κάν ουμε και από τώρα σας λέω ότι  

ήδη κανονίζουμε για του χρόνου τον Ιούνιο να έχουμε ανάλογες 

συμμετοχές και πολύ περισσότερα παιδιά να έρθουν στην πόλη μας και 

να τονίσουμε και την τοπική μας οικονομία.   

  Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 624/2016 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πέμπτο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ   5ο:  

Έγκριση αποφάσεων του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.:  

α) της  υπ'  αριθμ.   114/2016   με   θέμα:   ¨Έγκριση    
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προϋπολογισμού  κληροδοτημάτωνΚων/νου Τσιάγκα & Αφροδίτη ς 

Σιόλα  

 έτους 2017¨   και  

β) της  υπ'  αρ. 123/2016  με  θέμα:  ¨Έγκριση  απολογισμού  

  εσόδων –   εξόδων έτους 2015  

του ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Σερρών¨ .  

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ. Χατζημαργαρίτης Μ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ. Χατζημαργαρίτ ης.  Παρακαλώ.  

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  σύμβουλοι,  όσον 

αφορά το Α είναι μια τυπική διαδικασία που την ανανεώνουμε κάθε 

φορά. Είναι η έγκριση του προϋπολογισμού των κληροδοτημάτων του 

Κωνσταντίνου Τσιάγκα και της  Αφροδίτης Σιόλα, που είναι μηδενική. 

Δεν υπάρχουν ούτε έσοδα ούτε έξοδα. Είναι κάτι  το οποίο γίνεται 

κάθε χρόνο και το κάνουμε.   

  Όσον αφορά το δεύτερο θέμα, για τον απολογισμό εσόδων –

εξόδων του ΄15 του ΟΠΑΚΠΑ, θα ήθελα να πω πως όπως έχετε και 

εσείς  ήδη διαπιστώσει,  ο απολογισμός αποτυπώνει,  εκτός των άλλων, 

περικοπές και άλλες περικοπές σε σχέση με το ΄14,  δεν θα έλεγα 

δραστικές αλλά είναι περικοπές.   

  Βέβαια αυτό περιλαμβάνει περικοπές εκτός από τις  δαπάνες της 

παροχής υπηρεσιών αλλά το σημαντικότερο  όλων είναι ότι  αυτό δεν 

συνεπάγεται περικοπές και στην προσφερόμενη ποιότητα όσον αφορά 

πρωτίστως τους παιδικούς σταθμούς και δευτερευόντως τον αθλητισμό 

και τα ΚΑΠΗ. Νομίζω ότι  εκεί  γίνεται μια εξαιρετική δουλειά όσον 



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

16 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 28 Η Σ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

2016  

  

 

αφορά τους δημοτικούς παιδικούς σταθ μούς και θα συνεχιστεί  να 

γίνεται και εάν είναι δυνατόν να αυξηθεί η παρεχόμενη υπηρεσία με 

περισσότερες δαπάνες θα γίνει  και αυτή.   

  Όσον αφορά τον κ.  Ηλία Αναστασιάδη, αυτό θα το αναφέρω γιατί  

μου έκανε την ερώτηση, για την απόκλιση που παρουσιάζεται στ α 

έσοδα, κάποια έσοδα από τα εισπραχθέντα όσον αφορά είσπραξη 

κάποιων μισθωμάτων που έχει  να πάρει ο ΟΠΑΚΠΑ σε κτίρια που 

έχουμε στην Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, σε κάποια κυλικεία των 

ΚΑΠΗ και σε κάποια τροφεία γονέων, γι΄ αυτό υπάρχει αυτή η 

απόκλιση, γιατί  η υπηρεσία φρόντισε να κάνει  κάθε νόμιμη 

διαδικασία,  να βεβαιώσει και σε πρώτη φάση είμαστε σε αυτό το 

στάδιο.   

  Σε κάθε περίπτωση όμως, το Δ.Σ.  του ΟΠΑΚΠΑ βλέπει κατά 

περίπτωση αυτές τις  εικόνες και ανάλογα κινείται.   

  Νομίζω ότι  σε κάποιες των περιπτώ σεων θα φτάσουμε στο πολύ 

άσχημο γεγονός της κατάσχεσης.  Αυτό είναι που με έχετε ρωτήσεις.   

  Κάποιες άλλες ερωτήσεις;  Είμαι στην διάθεσή σας.  Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν υπάρχουν ερωτήσεις;  Τοποθετήσεις;  Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;    

 

Έγκριση αποφάσεων του Δ.Σ.  του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.:  

 

α) της  υπ'  αριθμ.   114/2016   με   θέμα:   ¨Έγκριση   

 προϋπολογισμού  κληροδοτημάτων  

Κων/νου Τσιάγκα & Αφροδίτης Σιόλα έτους 2017¨   και  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
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(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 625/2016 )  

…………………………  

β) της  υπ'  αρ. 123/2016  με  θέμα:  ¨Έγκριση  απολογισμού  

  εσόδων –   εξόδων έτους 2015του ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Σερρών¨ .  

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ. Χατζημαργαρίτης Μ.  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 626/2016 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα έκτο.   

 

ΘΕΜΑ   6ο:  

Έγκριση αποφάσεων του Δ.Σ . της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.:  

α) της υπ' αρ. αρ. 123/2016 με θέμα:  ¨Αναμόρφωση  

προϋπολογισμού  

χρήσης 2016¨      και  

β) της υπ' αρ. 124/2016 με θέμα: ¨Έγκριση τροποποίησης  

του  ετήσιου  σχεδίου δράσης της ΚΕΔΗΣ έτους 2016 και  

αναμόρφωση  της  εισηγητικής έκθεσης προς  το Δημ. Σύμβούλιο  

για την έκτακτη χρηματο -  δότηση της ΚΕΔΗΣ για το έτος 2016¨ .  

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ κ. Ραμπότας Ε.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Ραμπότα έχετε τον λόγο.   

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

16 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 28 Η Σ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

2016  

  

 

 

 

Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  προκειμένου να 

υλοποιηθούν  οι δράσεις της κοινωφελούς επιχείρησης έρχεται προς 

έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο η τροποποίηση αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού της ΚΕΔΗΣ ως πρώτο θέμα και δεύτερο θέμα είναι το 

ετήσιο σχέδιο δράσης που είναι για άλλο θέμα.  

  Πρότασή μου στο Α, που είναι η  αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού της χρήσης 2016, οι  κωδικοί και οι  αναμορφώσεις τα 

έχετε μπροστά. Εάν θέλετε κάτι  επιπλέον είμαι στην διάθεση σας και 

παρακαλώ για την έγκριση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν υπάρχουν ερωτήσεις;  Σημειώστε γραμματέα, ο κ.  Χρυσανθίδης.  

Άλλος; Δυο. Κύριε Χρυσανθίδη από εσάς.  . .  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Βλέποντας την απόφαση του Δ.Σ. και διαβάζοντάς την βλέπουμε 

κάποιες αυξήσεις σε κάποιους κωδικούς.  Θα περίμενα να διαβάσω την 

αιτιολογία στην εισήγηση του προέδρου, γιατί  σε όλα τα πρακτικά θα 

πρέπει να υπάρχει μια εισήγηση, όπως γίνεται,  για ποιο λόγο 

υπάρχουν αυτές οι  αυξήσεις και από πού προέκυψαν αυτό το 

διάστημα;  

  Μιλώ για τηλεφωνικά τα οποία  μου φέρνετε ένα υπέρογκο ποσό, 

να πάει 10.000 ευρώ, 9.900 τόσο. . .επίσης 4.000 συν.  Από πού 

προέκυψε αυτό; Προμήθεια βιβλίων 5.000 και αμοιβές τεχνικών συν 

3.000. Θα ήθελα να γνωρίζω, υπάρχει αιτιολόγηση της υπηρεσίας την 

οποία δεν την βλέπω, για ποιο λόγο γίνονται αυτές οι  αυξήσεις και 
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μάλιστα ειδικά για τα τηλεφωνικά είναι περίπου . .τον μήνα για 

τηλέφωνο, το οποίο νομίζω είναι ένα τρομερό ποσό;  

  Κλείνοντας θα ήθελα αυτά τα χρήματα, τα 45.000 ευρώ που από 

το ΣτΕ χάσαμε την υπόθεση, 120, πόσο είναι…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το Β είναι;  Όχι,  στην αναμόρφωση. Δεν κάνω λάθος,  στην 

αναμόρφωση. Στην αναμόρφωση είναι οι  45.  Θέλω, εάν είναι εύκολο 

να μας εξηγήσετε,  γιατί  δεν είμαστε ενημερωμένοι και ξέρω ότι  δεν 

αφορά την σημερινή δημοτική αρχή, αλλά μια ενημέρωση θα ήταν 

καλό να έχει  το σώμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επειδή ακριβώς δεν μπόρεσα να μπω ομιλητής,  είχα την αίσθηση πως 

αυτό το θέμα είναι λάθος δικό μου, τα 126 χιλιάρικα ήταν στο Β. 

Μπορώ να έχω τον λόγο,  εάν το σώμα το επιτρέπει;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ως τοποθέτηση.  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Κύριε Χρυσανθίδη γνωρίζετε πολύ καλά ότι  η ανάλυση των κωδικών 

συνήθως γίνεται,  έτσι συνηθίζεται,  η ανάλυση των κωδικών γίνεται 

στο Δ.Σ. στα μέλη του Δ.Σ.,  όταν κάνουν την τακτική τους συνεδρίαση 

προκειμένου να λάβουν γνώση ακριβώς τι  είναι.   
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  Επειδή . .για το τι  ακριβώς συμβαίνει  μπορούμε να πάρουμε έναν –

έναν τον κωδικό και να σας αναφέρω ακριβώς τι  ακριβώς συμβαίνει .   

  Να πάρουμε τον κωδικό όπως έχει  ο πίνακας; Έχουμε τον χρόνο, 

κύριε Πρόεδρε; Όχι.  Να πάμε …  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Αυτό που ρώτησα.  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Αυτό που ρωτήσατε . .και τα λοιπά. Σωστά; Αυτό αφορά μια,  ένα 

αίτημα το οποίο ήρθε από την Μητρόπολη Σερρών, από την Ιερά 

Μητρόπολη Σερρών σχετικά με μια σύμπραξη και της κοινωφελούς 

επιχείρησης για πρώτη φορά προκειμένου να συμβάλλει σε ένα 

επετειακό βιβλίο,  μετά από αίτημά της,  σε ένα επετειακό βιβλίο που 

έχει  σχέση με τον θρησκευτικό τουρισμό και την αποτύπωση σε 

πολυτελή τόμο των κειμηλίων που υπάρχουν στην πόλη των Σερρών, 

όπως αυτά αποτυπώνονται στο Εκκλησιαστικό Μουσείο προκειμένου 

στους επισκέπτες ο ι  οποίοι  έρχονται εδώ να μπορούμε να δίνουμε 

κάποιο . .σε ότι  αφορά τον θρησκευτικό τουρισμό.  

  Πάμε στο επόμενο, στην απόδοση φόρου προμηθευτών. Αυτό 

θέλετε;   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Αμοιβές τεχνικών.  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Ξέρετε πολύ καλά ότι  έχουμε την δημιουργία νέου  ΚΔΑΠ. Υπάρχουν 

ανάγκες τεχνικές που θα προκύψουν και προκειμένου να έχουμε 

ετοιμότητα έχουμε προσθέσει 3.000 ευρώ προκειμένου, το 

προϋπολογίζουμε αυτό για την επόμενη ακριβώς χρονική περίοδο,  

προκειμένου να μπορούμε να ανταποκριθούμε.  
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  Για να μην υπάρξει  μάλιστα, …μη ετοιμότητα στο θέμα αυτό.  

Προκειμένου να μπορέσουν να συνεχίσουν και να ομαλοποιηθεί  η 

λειτουργία τους,  όπως ξέρετε πολύ καλά, στα δημοτικά σχολεία της 

πόλης.   

  Τηλεφωνικά τέλη …ανεβάζουμε εκεί  γιατί;  Γιατί  ακόμα, 

γνωρίζετε καλά, κύριε Πρόεδρε,  ότι  μας έρχονται λογαριασμοί 

ξεχασμένοι . .προκειμένου να ομαλοποιήσουμε τα τέλη αυτά. υπάρχουν 

εκκρεμότητες με τον εξοπλισμό σε κάποια θέματα που αφορούν τα 

ΚΔΑΠ, οτιδήποτε άλλο, τηλεφωνικά κέντρα προκειμένου η 

επικοινωνία όλη αυτή να είναι,  να ομαλοπο ιηθεί .  Είναι προβλεπόμενες 

ανάγκες που δεν ξέρω σε ποιο βαθμό θα μπορέσουν να υλοποιηθούν 

και σε ποιο βαθμό να καλύψουν αυτό το ποσό. Για λόγους ετοιμότητας 

και γι΄ αυτό τον σκοπό βάζουμε αυτό το ποσό.  

  Στις αμοιβές μουσικών. Εδώ έρχεται να γίνει  μια τακ τοποίηση για 

την αμοιβή του δάσκαλου της μουσικής που έχουμε,  γιατί  ξεκίνησε 

από την προηγούμενη χρονιά,  μπήκαμε στο νέο έτος το ΄16 και για να 

πάει ομαλά η χρηματοδότηση μέχρι τέλους του ΄16,  για να μην έχουμε 

εκκρεμότητα, όπως είχαμε πέρυσι που αφήσαμε α μοιβή για το ΄16 να 

πληρωθεί το ΄15,   το κλείνουμε με το ποσό αυτό.   

  Η αμοιβή του μουσικού, όπως έχει  προκηρυχθεί ο διαγωνισμός,  

είναι στο ίδιο ποσό που ήταν και πέρυσι γιατί  γίνεται με την 

πρόσκληση, εκδήλωση διαγωνισμού.   

  Εάν θέλετε για τα έσοδα τίπ οτα κύριε Χρυσανθίδη; Και πάμε 

προσαυξήσεις.  Ποιο θέλετε ακριβώς;  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  
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Σε ότι  αφορά τον κωδικό τον καινούργιο Έσοδα από Δήμο Σερρών για 

πληρωμή προστίμου ΙΚΑ είναι 45.000. Είναι μια υπόθεση, το ποσό 

αυτό ανταποκρίνεται στην τετραμηνιαία,  στους επόμενους τέσσερις 

μήνες η μηνιαία εισφορά βάσει του προστίμου που μας επιβλήθηκε 

από την τελεσίδικη δικαστική απόφαση από το ΣτΕ για να κλείσει  το 

έτος ΄16 χωρίς πρόβλημα και να μην διαταραχθεί ο προϋπολογισμός 

και ειδικά των εσόδων –εξόδων της ΚΕΔΗΣ.  

  Είναι κάτι  που ήταν πολύ έκτακτο,  εγώ θα πω ότι  δημιουργήσαμε 

καινούργιο κωδικό που σημαίνει  ότι  η χρηματοδότηση του Δήμου θα 

πάει συγκεκριμένα σε αυτό τον κωδικό και μόνο για την πληρωμή του 

προστίμου. Και των δόσεων που αντιστοιχούν στο πρόστιμο για το 

έτος 2016. Τα 45 χιλιάρικα αντιστοιχούν σε δόσεις μηνιαίες για το 

2016.  

  Σε αυτό το σημείο να πω ότι  τόσο ο Δήμος όσο και ο Δήμαρχος 

αλλά και η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου και ο Αντιδήμαρχος 

Γαλάνης,  ανταποκρίθηκαν άμεσα στο κομμάτι αυτό,  γιατί  ξέρετε πολύ 

καλά ότι  επιβλήθηκε στην ΚΕΔΗΣ πράξη . .με αποτέλεσμα το πλήρες 

μπλοκάρισμα της λειτουργίας τόσο των εσόδων όσο και των εξόδων.  

  Θα περιμένω στις  τοποθετήσεις σας για οτιδήποτε άλλο. Είναι 

υπόθεση του 2002.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία Ηλιοπούλου.  

Κα ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ:  

Μια ερώτηση. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω ως προς τους κωδικούς για 

την ‘Πολιτεία των Ευχών’,  στον κωδικό που λέει  διαμόρφωση, 

κατασκευή, διακόσμηση χώρου της ‘Πολιτείας των Ευχών’,  εάν 

θυμόμαστε καλά είχαν δοθεί  κάποια  χρήματα μόνο για κάποια έργα 
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υποδομής για την Πολιτεία των Ευχών. Μπορούν να μεταφερθούν και 

να χρησιμοποιηθούν διαφορετικά; Γιατί  τα βλέπουμε παρακάτω στον 

κωδικό 0215647110 που είναι για τις  εκδηλώσεις της Πολιτείας των 

Ευχών.   

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Να πω σε αυτό το σημείο και είναι συνέχεια του Δημοτικού 

Συμβουλίου που είχαμε που συζητούσαμε αυτό το θέμα, ότι  

ενδεχόμενες και τυχόν εκπτώσεις που θα προκύψουν από αυτόν τον 

διαγωνισμό τα χρήματα θα μεταφερθούν στον κωδικό της Πολιτείας 

των Ευχών, αφού τα και τα έργα αυτά αφορούν,  γενικά εάν το πούμε 

έτσι,  σφαιρικά όλη την διοργάνωση.  

  Άρα την έκπτωση που πήραμε,  που πετύχαμε από την προκήρυξη 

του διαγωνισμού για την κατασκευή αυτών των πάγκων, μεταφέρονται 

στον κωδικό που είναι της Πολιτείας των Ευχών, προκειμέν ου να 

ομαλοποιηθεί  και να υλοποιηθεί  πλήρως αυτή η χριστουγεννιάτικη 

διοργάνωση.  

  Έχουμε το δικαίωμα να μεταφέρουμε τα χρήματα από την 

έκπτωση, όπως συμβαίνει  και στον Δήμο και σε όλες τις  λειτουργίες.  

Δεν είναι κάτι  που να διαφαίνεται διαβολικό ή κάτι .  Είναι κάτι  

πρακτικό και κάτι  που είθισται να γίνεται.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις.  Ο κ.  Ηλίας Αναστασιάδης.  Ο κ.  Χρυσανθίδης.  Η κυρία 

Ηλιοπούλου. Παρακαλώ. Κύριε Χρυσανθίδη ξεκινώ από εσάς.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Όσον αφορά τα θέματα τα οποία,  τις  ερωτήσεις τις  οπο ίες έθεσα, δεν 

τα είχαμε καμία αντίρρηση και είναι εδώ και η γενική διευθύντρια,  
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από ότι  βλέπω, εάν αυτή την ανάλυση την οποία,  την εξήγηση την 

οποία έδωσε  ο κύριος Πρόεδρος,  την είχαμε στο πρακτικό.  

  Δηλαδή εμείς  ως παράταξη δεν συμμετέχουμε στο Δ.Σ. κα ι νομίζω 

ότι  όταν γίνονται αναμορφώσεις και θα δούμε και παρακάτω και του 

Δήμου, υπάρχει μια αιτιολόγηση. Άρα λοιπόν στο πρακτικό μέσα αυτό 

το οποίο αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία του Δ.Σ. της ΚΕΔΗΣ και 

εισηγείται ο Πρόεδρος,  θα πρέπει να ήταν αιτιολογημένες  αυτές οι  

αυξήσεις και θα πρέπει να ήταν αιτιολογημένα για μας εφόσον και 

θέλω να απαντήσει εδώ η γενική διευθύντρια,  γιατί  εγώ ακόμα δεν 

έλαβα απάντηση επί ερωτημάτων που είχα θέσει και έχω την 

διαβεβαίωση ότι  θα τα πάρω εντός της επόμενης εβδομάδος γιατί  

επικοινώνησα χθες και εάν αυτές οι  αναμορφώσεις τυγχάνουν να 

υπάρχει,  όπως είθισται και όπως γίνεται και βλέπουμε στο Δημοτικό 

Συμβούλιο από εισηγήσεις των υπηρεσιακών παραγόντων, για να 

μπορεί να είναι μια τεκμηριωμένη και δικαιολογημένη η αύξηση η 

οποία,  οι  αυξήσεις αυτές οι  οποίες γίνονται.   

  Σε αυτό δεν μου δόθηκε απάντηση.  

  Όσον αφορά το θέμα των 45.000 το πρόστιμο που επιβλήθηκε 

μετά από τελεσίδικη απόφαση του ΣτΕ, εδώ ναι και βεβαίως θα 

πληρωθεί και βεβαίως δεν θα είμαστε αντίθετοι είναι αυτή την 

περίπτωση, αλλά θα θέλαμε μια ενημέρωση του τι  ακριβώς είναι αυτό,  

από τι  προήλθε αυτό το πρόστιμο; Δεν μας είπε ο κ.  Πρόεδρος,  από τι  

προήλθε αυτό το πρόστιμο; Τι ενέργειες έκανε; Ποιος ήταν ο 

δικηγόρος ο οποίος εκπροσώπησε την ΚΕΔΗΣ, παραστάθηκε στο ΣτΕ;  

Διότι  μια πληροφορία που είχα τελείωσε εγκυκλοπαιδική μου είπαν ότι  

. .ΚΕΔΗΣ τα πρωτόδικα και στο Εφετείο την υπόθεση αυτή.  
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  Άρα λοιπόν θέλουμε μια καλύτερη ενημέρωση να μας κάνει  ο 

Πρόεδρος για το συγκεκριμένο θέμα. Άλλωστε δεν έχουμε καμία 

αντίρρηση, θα το ψηφίσουμε διότι  δεν μπορούμε να κάνουμε και 

διαφορετικά.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Ηλίας Αναστασιάδης.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ θα μείνω μόνο στον τομέα, στο κομμάτι που έχει  σχέση με το 

ΙΚΑ. Είναι μια παλαιά ιστορία.  Θέλω να ενημερώσω το σώμα πως 

τέτοιου είδους υποθέσεις,  ειλικρινά μοιάζουν με πληγή η οποία 

αιμορραγεί συνεχώς και δεν ξέρω που μπορεί να οδηγήσει.   

  Νομίζω Πρόεδρε αντιλαμβάνεσαι τι  εννοώ. Βέβαια θα συμφωνήσω 

με τον κ.  Χρυσανθίδη το στο γεγονός ότι  θα πρέπει να είναι το 

πρακτικό που έρχεται εδώ συνταγμένο με περισσότερες λεπτομέρειες.  

Λόγω χάρη, σε αυτό το συγκεκριμένο δεν είπα όχι  αλλά υπό μια 

προϋπόθεση. Ότι κάποτε θα πρέπει να αναζητήσουμε και τις  ευθύνες.  

Δεν είναι 1.000 ευρώ, 10.000 ή 20.000, είναι 126.000 και αυτές οι  

126.000 είναι  προϊόν,  θα έλεγα, διοικητικής αβελτηρίας.   

  Να το πω έτσι διοικητικής αβελτηρίας ωμά, αλλά πιθανόν να είναι 

και πολιτικής αβελτηρίας εκείνης της εποχής.  Δεν θα πρέπει κάποτε,  

κύριε Πρόεδρε και νομίζω έτσι τοποθετήθηκα και στο Δ.Σ. της 

ΚΕΔΗΣ, δεν θα πρέπει κάποτε να αναζητήσουμε και τις  ευθύνες;   

  Το λέω αυτό γιατί;  Μας έρχονται συχνά -πυκνά δικαστικές 

αποφάσεις με ποσά σεβαστά γιατί;  Γιατί  δικαστικές αποφάσεις;  Για 

τον απλούστατο λόγο ότι  προηγούμενοι Πρόεδροι και όλοι οι  άλλοι 

πλήρωναν χωρίς να κάνουν σύμβαση, κά νανε σύμβαση χωρίς να 

υπάρχουν αποφάσεις του Δ.Σ..   
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  Εδώ αυτή η περίπτωση κόστισε,  να αναφέρουμε σε έναν Δήμο, 

περίπου 350.000 και άλλες 50,  400 ως . .πληρωμές.  Κάποτε δεν θα 

πρέπει να συμμαζευτούμε και να κοιτάξουμε και προς αυτή την 

κατεύθυνση. Λαμβάνετε  υπόψη ότι  κάτι  παρόμοιο έχουμε με έναν άλλο 

Δήμο που είναι 110.000. …πληρωμές.  Μέχρι πότε πλέον;  

  Εγώ το ψήφισα Πρόεδρε και θα το ψηφίσω με αυτή την 

προϋπόθεση, ότι  επιβάλλεται πλέον ως Δήμος και ως ΚΕΔΗΣ να 

αναζητήσουμε τις  ευθύνες γι΄ αυτή την διοικητ ική αβελτηρία,  γιατί  

περί διοικητικής αβελτηρίας πρόκειται και παρεμπιπτόντως πολιτικής 

αβελτηρίας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία Ηλιοπούλου.  

Κα ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ:  

Σε μεγάλο βαθμό καλύφθηκα και από τον κ.  Χρυσανθίδη.  Εγώ θα 

επιμείνω για να υπάρχει και συνέχεια στον κωδικό της Πολιτείας των 

Ευχών θυμάμαι ότι  εδώ μέσα ήταν δέσμευση ότι  αυτά τα χρήματα θα 

ήταν για την διαμόρφωση του χώρου αποκλειστικά.  Οπότε 

επιφυλάσσομαι μόνο σε αυτό το κομμάτι κατά πόσον μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για άλλο σκοπό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε να τοποθετηθείτε;   

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Επί του θέματος ναι.  Δεν ξέρω εάν υπάρχει…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε σε δευτερολογία και συνολικά. Οι προλαλήσαντες ήταν τρεις .  

Εάν θέλετε να τοποθετηθείτε.   

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  
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Θέλω να κάνω γνωστό ότι  οι  κωδικοί οι  οποίοι  έχουν οι  αναμορφώσεις 

ή οτιδήποτε,  εάν παράδειγμα έχουμε εκατό κωδικούς πρέπει να γίνουν 

εκατό εισηγήσεις για ποιο λόγο γίνονται.  Η εύρυθμη λειτουργία και 

ομαλή, να το πω, αντιμετώπιση των καταστάσεων που υπάρχουν για 

κάθε κωδικό θα χρειαστούν,  παράδειγμα εδώ, πενήντα, εάν θέλετε 

είναι τριάντα,  πόσες υποθέσεις,  τριάντα εισηγήσεις για κάθε κωδικό 

για ποιο λόγο γίνεται.  

  Εάν αυτό το κρίνετε απαραίτητο,  γιατί  εγώ δεν το έχω συναντήσει 

πουθενά, ότι  οι  αναμορφώσεις εάν δεν είναι σοβαρά τα ποσά ή 

οτιδήποτε γίνεται πέρα της λογιστικής τακτ οποίησης,  εάν είναι κάτι  

μεγάλα ποσά δαπανών, τα μικρότερα έρχονται για να εξομαλύνουν και 

να ομαλοποιήσουν και να διευκολύνουν την λειτουργία της επιχείρηση 

και της κάθε επιχείρηση.  

  Άρα δεν έχω κανένα πρόβλημα στο κάτω –κάτω να σας βάζω, να 

ενημερώνω το σώμα ανά κωδικό τι  ακριβώς συμβαίνει  και την 

παράταξη στην οποία βρίσκεται ο κ.  Χρυσανθίδης.  

  Επίσης θα πω δυο λόγια για το θέμα, να απαντήσω στην κυρία 

Ηλιοπούλου και εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο και επικαλούμαι τα 

πρακτικά, όταν τέθηκε το ερώτημα εάν υπ άρχουν . .είπαμε ότι  τα 

χρήματα αυτά θα μεταφερθούν στον κωδικό της Πολιτείας των Ευχών 

εάν τυχόν υπάρξει έκπτωση και στον βαθμό που είναι εφικτό.  Τίποτα 

περισσότερο και τίποτα λιγότερο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Είχε ειπωθεί εδώ μέσα, ναι.   Και υπήρχε δέσμευση και με αυτό τον 

τρόπο εγκρίθηκε όλος ο διαγωνισμός.   
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  Σε ότι  αφορά την ιστορία του προστίμου, είναι μια υπόθεση που 

ξεκινάει  από το 2002 και ήθελα, κύριε Πρόεδρε,  στο κλείσιμο της 

έκδοσης της αναμόρφωσης να τοποθετηθώ πάνω σε  αυτό το θέμα.  

  Είναι ένα ποσό που έρχεται από το 2002. Συγκεκριμένη διοίκηση, 

συγκεκριμένοι διευθυντές στην τότε ΔΕΠΚΑ. Είναι επιβολή προστίμου 

για μη νόμιμη καταχώρηση εργαζομένου στα βιβλία εκ μέρους,  λόγω 

προσλήψεων.  

  Άρα υπήρχε μη σύννομη καταγραφή των προσλήψεων 134, εάν δεν 

κάνω λάθος,  υπαλλήλων τότε στα βιβλία ως πρόσληψη για την 

ΔΕΠΚΑ. Στον έλεγχο τότε το ΙΚΑ επέβαλε,  όπως όριζε η νομοθεσία,  

. .ευρώ ανά εργαζόμενο. Άρα το ποσό είναι 126.000 ευρώ και κάτι .   

  Ο δικηγόρος που είχε ανατεθεί  συνέχισ ε μέχρι το ΣτΕ, συνέχισε 

την διεκδίκηση της υπόθεσης.  Ήταν ο ίδιος δικηγόρος επ’ αυτού.  

  Να πω σε αυτό το κομμάτι ότι  καμία άλλη υπόθεση στο ίδιο 

χρονικό διάστημα που εκδικάστηκε και η υπόθεση της ΔΕΠΚΑ που 

πήγαν στο ΣτΕ και παραπέμφθηκαν στα Διοικητικά Εφετεία τους,  

περίπου δέκα στον αριθμό την συγκεκριμένη χρονική περίοδο,  δεν 

κερδίσθηκε καμία.  Όλες ενώ είχαν κερδισθεί  πρωτόδικα, τελικά με την 

παραπομπή στο ΣτΕ, για όσους γνωρίζουν νομικά, κ.  Γαλάνη, 

επιβλήθηκαν να αποδώσουν οι  Δήμοι και οι  επιχειρήσεις  τους τα 

πρόστιμα.  

  Άρα είναι μια γενική,  να το πω έτσι,  αντίληψη επί των 

παραβάσεων, ότι  αυτός που παραβαίνει  πληρώνει.  Πρωτόδικα μπορεί 

να κερδίσθηκε αλλά η τελική κατάληξη, το διεκδίκησε και συνολικά 

και πανελλαδικά αυτή την υπόθεση, δεν είναι μόνο στ ην κοινωφελή 

επιχείρηση του Δήμου Σερρών, κύριε Πρόεδρε,  πανελλαδικά το ΙΚΑ 
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κυνήγησε από το 2002, εδώ και 14 χρόνια και τελικά έχει  αυτή την 

κατάληψη προκειμένου να καταβληθούν τα ποσά.  

  Ξέρετε πολύ καλά ότι  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να είστε σύντομος.   

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Ναι,  να κλείσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να μην πλατειάσουμε άλλο. Νομίζω ότι  ικανοποιήσατε με την 

απάντησή σας.   

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Άρα θέλω να πω το εξής:  Δεν ήταν θέμα δικηγόρων ποιον θα βγάλουμε 

στο ΣτΕ, ο ίδιος δικηγόρος,   ήξερε πως πρέπει να κινηθεί,  δεν θέλω να 

αναφέρω το όνομά του.  Μέχρι τέλος στο ΣτΕ, ήξερε πολύ καλά την 

υπόθεση.  

  Σε ότι  αφορά τον Δήμο και τον συνάδελφο τον κ.  Αναστασιάδη 

Ηλία να πω το εξής;  ότι  όπως είπαμε και στο Δ.Σ. της ΚΕΔΗΣ είναι,  

τουλάχιστον σε μένα, σε νομική διερεύνηση κατά πόσο υπάρχουν 

ευθύνες για την συγκεκριμένη χρονική περίοδο,  όπως ήταν 

διαμορφωμένες οι  τότε διοικήσεις των κοινωφελών επιχειρήσεων.  

  Άρα είναι κάτι  το οποίο διερευνά νομικά, για το οποίο δεν είμαι 

σε θέση να σας δώσω οριστική απάντηση και θα έχουμε την ευκαιρία 

να τα πούμε,  κύριε Αναστασιάδη. Ότι διερευνάτε νομικά.  

  Θέλω να πω όμως σε αυτό το κομμάτι ότι  δεν μπορεί να 

παραγνωρίζεται έτσι εύκολα ότι  δεν υπήρξε ετοιμότητα τόσο από τον 

Δήμο όσο από τον Δήμαρχο, τόσο από την υπηρεσία Οικονομικών που 

προΐσταται ο κ.  Γαλάνης,  όσο από την κοινωφελή επιχείρηση 
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προκειμένου γρήγορα να τακτοποιηθεί  το θέμα για να ανταποκριθεί  

και να συνεχίσει  η απρόσκοπτη λειτουργία η κοινωφελής επιχείρηση 

του Δήμου μετά από την πράξη υποβολής του προστίμου.  

  Ευχαριστώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έχουν στοχοποιηθεί  οι  Δήμοι,  η Τοπική Αυτοδιοίκηση, εκεί  είναι η 

ουσία κύριε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δευτερολογία εάν δεν υπάρχει στο θέμα; Ο κ.  Χρυσανθίδης από τους 

προλαλήσαντες.  Παρακαλώ κύριε Χρυσανθίδη.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε θα ξεκινήσω από το τελευταίο που ανέφερε  ο 

Πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ. Εγώ ρώτησα για δικηγόρο εάν ήταν ο ίδιος 

δικηγόρος,  το όνομα δεν με ενδιαφέρει ούτε διαφωνήσαμε.  Απλώς εάν 

υπήρχε συνέχεια και ήταν αυτός.  Δεν υπήρχε κανένα. Να μην 

μεταφερθεί ότι  η παράταξή μου έχει  κάτι  με κάποιον συγκεκριμένο 

νομικό.   

  Αυτή όλη η διαδικασία,  κύριε Πρόεδρε,  γιατί  θα είχε τελειώσει το 

θέμα εάν γινόταν και το έχω πει  πολλές φορές εδώ στο Δημοτικό 

Συμβούλιο,  το ότι  δεν βλέπω σε πολλά θέματα το πώς λειτουργεί  και ο 

Δήμος,  τα νομικά πρόσωπα και οι  επιχειρήσεις.  Πρέπει ν α βλέπουμε 

τον Δήμο ο οποίος σε πολλά θέματα λειτουργεί  . .με τον νόμο.  

  Τι θέλω να πω; Οι αναμορφώσεις είναι ένα σοβαρό θέμα, δεν 

είναι ένα απλό θέμα. Το εάν το ποσό είναι 5,  10 χιλιάδες δεν έχει  

σημασία.  Σημασία έχει  η τεκμηρίωση. Έρχομαι εδώ για να πω ότι  

εμείς  δεν έχουμε καμία εισήγηση από την υπηρεσία της ΚΕΔΗΣ, από 

τους υπηρεσιακούς παράγοντες γιατί  πρέπει να γίνουν αναμορφώσεις.  
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Άρα λοιπόν μέσα στο εισηγητικό εάν το ανέφερε ο Πρόεδρος ότι  

ξέρετε,  γίνονται γι΄ αυτό και γι΄ αυτό,  δημιουργήθηκε μια ΚΔΑ Π και 

έχουμε …τηλεφωνικό κέντρο, δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα, διότι  

δεν θα ξεχάσουμε εδώ την ΑΒ. Εδώ έχω τις  εισηγήσεις του Δήμου που 

λέει  ότι  αναμορφώνουμε τον τάδε κωδικό λόγω αύξησης του ΦΠΑ. 

Αναμορφώνουμε τον τάδε κωδικό διότι  πρέπει να κάνουμε κάτι  

συγκεκριμένο.   

  Άρα λοιπόν δεν έχω τίποτα με την ΚΕΔΗΣ, με την επιχείρηση 

αυτή η οποία συντελεί  ένα έργο υπέρ των Σερραίων πολιτών, είμαστε 

θετικοί,  δεν είμαστε αρνητικοί,  αλλά οφείλει  ο Πρόεδρος να μας 

ενημερώνει τεκμηριωμένα και εμείς  θα είμαστε εδώ και  θα ψηφίζουμε.  

Και εμείς  θα τα ψηφίσουμε αυτά μετά την ενημέρωση την οποία 

κάνατε,  εκτός βέβαια την Πολιτεία των Ευχών.  

  Θέλω να πω δηλαδή με λίγα λόγια οι  εισηγήσεις μπορεί να είναι 

πιο τεκμηριωμένες γιατί  στο επόμενο και στο ΔΗΠΕΘΕ θα δείτε το 

ίδιο πράγμα πάλι.   Και στο ΔΗΠΕΘΕ έχουμε πάλι το ίδιο θέμα. Μια 

αναμόρφωση έτσι σκέτη.  Βάζουμε 16 χιλιάρικα χωρίς να γνωρίζουμε 

γιατί .  Ενώ ο Δήμος τα έχει  τεκμηριωμένα. Και δεν είναι τίποτα αυτό 

να το κάνουμε,  είναι πολύ απλό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να ενημερώσω το σώμα ότι  στο συγκεκριμένο θέμα και για το 

συγκεκριμένο ποσό των 45.000, θα υπάρξει στο επόμενο Δημοτικό 

Συμβούλιο αναμόρφωση του προϋπολογισμού και θα έρθει  από την 

πλευρά του Δήμου ως θέμα.  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Εμείς δεν είπαμε,  απλά ενημέρωση για το …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Εντάξει.  Εγώ σας ενημερώνω για το συγκεκριμένο.  Να κλείσει  ο κ.  

Πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ. Με δυο λόγια σας παρακαλώ.  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Δεν έχουμε καμία αντίρρηση κ.  Χρυσανθίδη να αναφέρουμε και τους 

κωδικούς.  Εγώ δεν έχω  κανένα πρόβλημα να τους αναφέρω και θα το 

δείτε,  θα  το προσαρμόσουμε,  εάν θέλετε,  με λεπτομέρεια το τι  

ακριβώς είναι ο κάθε κωδικός με την περιγραφή του για το που πήγαν 

όλα αυτά τα χρήματα, προκειμένου να γνωρίζει  και να αποφεύγουμε,  

εάν θέλετε και τις  πολλές ερωτήσεις οι  οποίες γίνονται.   

  Άρα δεν τίθεται θέμα, θα το δούμε από την επόμενη φορά ότι  η 

αναμόρφωση θα έρχεται πιο αναλυτικά για καλύτερη ενημέρωση και 

των δημοτικών συμβούλων.  

   Να πω όμως και κλείνω, κύριε Πρόεδρε,  ότι  τα χρήματα πριν βγει  

η πρωτόδικη απόφαση, τα χρήματα του προστίμου είχαν κα ταβληθεί.  

Με την πρωτόδικη απόφαση, η οποία ήταν αθωωτική από το 

Διοικητικό Εφετείο Σερρών τα χρήματα, έγινε ανάληψη των χρημάτων 

από το ΙΚΑ όπου είχαν καταβληθεί στην αρχή με αποτέλεσμα να 

δημιουργηθεί αυτό το μεγάλο κενό αυτή την στιγμή, το οποίο δεν ήτα ν 

ούτε ΠΟΕ ούτε προδιαγεγραμμένο πουθενά και είχε εγγραφεί όμως 

στην έκθεση των ορκωτών, στην έκθεση του ΄13 των πεπραγμένων που 

ψηφίσαμε εδώ ήταν εγγεγραμμένη μέσα η υπόθεση αυτή ότι  εκκρεμεί  

μια δικαστική απόφαση των 126.000 ευρώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα ολοκληρώθηκε.  Μπαίνει  σε ψηφοφορία.  Ναι,  ναι,  ο κ.  

Αραμπατζής ναι.  Ναι,  ναι.   Ο κ.  Αντώνης Αναστασιάδης ναι.  Ναι.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όλα εκτός …  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εκτός της Πολιτείας των ευχών το 10.000. Ναι,  ναι και ο Πρόεδρος.   

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Το Β σκέλος,  κύριε Πρόεδρε είνα ι η έκθεση, η τροποποίηση στο 

ετήσιο σχέδιο δράσης της ΚΕΔΗΣ που αφορά την έκτακτη …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ωραία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και αυτό εγκρίνεται.   

 

Έγκριση αποφάσεων του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.:  

α) της υπ' αρ. αρ. 123/2016 με θέμα:  ¨Αναμόρφωση   

προϋπολογισμού χρήσης 2016¨   και  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 627/2016 )  

…………………………  

 

β) της υπ' αρ. 124/2016 με θέμα: ¨Έγκριση τροποποίησης  

του  ετήσιου  σχεδίου δράσης της ΚΕΔΗΣ έτους 2016 και  

αναμόρφωση  της  εισηγητικής έκθεσης προς το Δημ. Σύμβούλιο  

για την έκτακτη  χρηματοδότηση της ΚΕΔΗΣ για το έτος 2016¨ .  

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ κ. Ραμπότας Ε.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 628/2016 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Έβδομο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ   7ο:   

Έγκριση της υπ' αριθμ. 87/2016  

απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ. ΘΕ.  

με θέμα: ¨Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016¨ .  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγήτρια το θέματος η Πρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕ κυρία Σοφία 

Μπιτζίδου.  Έχετε τον λόγο.   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  μια μικρή α ναμόρφωση, η οποία 

νομίζω ότι  έχουμε κάνει  ένα βήμα βελτίωσης,  γιατί  η προηγούμενη 

αναμόρφωση που είχαμε φέρει ήταν πολύ δυσνόητη και πολύ 

δικαιολογημένα υπήρχαν αντιδράσεις.  Προσπαθήσαμε να κάνουμε 

πινακοποίηση της μεταφοράς των ποσών, οπότε αυτό,  μόνο ο πίνακας 

λέει  τα εξής:  απλά ότι  περίσσεψαν λεφτά στα υπόλοιπα στους 

κωδικούς,  «Εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία -αποδοχές προσωπικού 

και δαπάνες παραστάσεων» και ενισχύσαμε τον κωδικό αμοιβές 

συνεργατών. Αυτό.  

  Τώρα, γιατί  ενισχύσαμε αυτόν τον κωδικό; Ξέρετε  ότι όταν 

ξεκινάει  το θέατρο, επειδή δεν υπάρχει καθόλου προσωπικό, γίνεται 

μια ενίσχυση, κυρίως του κωδικού «Αποδοχές προσωπικού» μήπως 

χρειαστεί  να προσλάβουμε κάποιους υπαλλήλους.  Κάποιο προσωπικό. 

Το προσωπικό αυτό πληρώνεται,  είναι φυσικά με ΙΚΑ, ένση μα και τα 
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λοιπά. Με τέτοια σχέση εργασία.  Οι αμοιβές συνεργατών είναι είτε με 

απόδειξη δαπάνης είτε με παροχής υπηρεσιών.  

  Επειδή για φέτος το ΔΗΠΕΘΕ δεν προέβη στην πρόσληψη 

προσωπικού, που είχαμε τον ενισχυμένο κωδικό,  περίσσεψαν αυτά τα 

λεφτά και για να κάνουμε οικονομία και οπότε να μην έχουμε την 

πρόσληψη που, ενδεχομένως,  να την επιδιώξουμε με την καινούργια 

χρονιά,  προσπαθήσαμε να τελειώσουμε κατ’ αποκοπή τις  διάφορες 

εργασίες ή τις  διάφορες θεατρικές ανάγκες.  Γι΄ αυτό ενισχύουμε τις  

αμοιβές συνεργατών με αυτό το ποσό, ώστε να μπορούμε να 

αντεπεξέλθουμε και να μπορέσουμε να πληρώσουμε είτε τους 

ανθρώπους που θα δουλέψουν έξτρα για τις  διάφορες παραστάσεις είτε 

για το προσωπικό μας που μπορεί να,  που καλύπτεται με απόδειξη 

δαπάνης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις εάν υπάρχουν; Ο κ.  Μηλίδης.  Ο κ.  Χρυσανθίδης.  Ο κ.  

Γιαννακίδης και κανείς  άλλος.  Κύριε Χρυσανθίδη.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ήθελα να ρωτήσω, παρότι έδωσε κάποιες εξηγήσεις η κυρία Πρόεδρος,  

τα 16,5 χιλιάρικα, από ότι  κατάλαβα, τα οποία ενισχύσατε τον κωδικό 

αυτό και όπως σας είπα και προηγουμένως θα αποφεύγαμε όλη αυτή 

την ταλαιπωρία εάν τα γράφατε λίγο πιο αναλυτικά, γιατί  έχετε ένα 

πρακτικό,  τα βάζετε,  αποφασίζουμε ομόφωνα, πέντε σελίδες και δεν 

αναλύετε τίποτα να ξέρει  ο δημοτικός σύμβουλος για ποιο λόγο 

γίνεται αυτή η πολύ μεγάλη αύξηση.  

 Είπατε προηγουμένως ότι  να πληρωθούν για εργασίες που έχουν 

κάνει  ή για εργασίες που θα προκύψουν στο μέλλον;  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  
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Εργασίες που θα προκύψουν, γιατί  αυτή την στιγμή ανεβάζουμε μια 

παράσταση στο Παιδικό,  στο οποίο εκτός από τους ηθοποιούς 

υπάρχουν συνεργάτες που θα κάνουν την μουσική, άνθρωποι που θα 

κάνουν τα σκηνικά, συγγραφείς.  Όλα αυτά πληρώνονται μέσα από τις  

αμοιβές συνεργατών που θα προκύψουν βέβαια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Μηλίδης.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Είναι συναφές με του κ.  Χρυσανθίδη.  Κυρία Πρόεδρε βλέπω εδώ ότι  οι  

δαπάνες παραστάσεων είναι μειωμένες κατά 4.000 ευρώ, που σημαίνει  

ότι  κάτι  λιγότερο το παραχθέν έργο,  να το πω έτσι.  Επίσης οι  αμοιβές 

προσωπικού μείον 8.500. Εφόσον λοιπόν οι  δαπάνες παραστάσεων 

είναι χαμηλότερες,  γιατί  έχουμε 16.500 επιπλέον αμοιβές συνεργατών; 

Είναι λίγο,  δεν ταιριάζει ,  είναι λίγο οξύμωρο αυτό.  Να πέφτει  το ποσό 

των παραστάσεων και να ανεβαίνει  αρκετά πιο σημαντικά το ποσό των 

συνεργατών;  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Να απαντήσω. Οι δαπάνες παραστάσεων περι λαμβάνουν μέσα και 

όποια δαπάνη γίνεται για να ανεβούν τα σκηνικά και τα αγγλικά. Σε 

όλη αυτή την χρονιά προσπαθήσαμε να μην είμαστε,  να είμαστε 

φειδωλοί και εάν επισκεφτήκατε το θέατρο και τις  παραστάσεις μας,  

τα σκηνικά δεν ήταν ιδιαίτερα δαπανηρά, ήταν πολύ απλά.  

 Ο στόχος μας ήταν να μην ξοδέψουμε πολλά λεφτά και να 

μπορέσουμε να κάνουμε οικονομία.   

 Από την άλλη μεριά για τις  αμοιβές συνεργατών προσπαθούμε η 

λειτουργία του ΔΗΠΕΘΕ να είναι ως εξής:  οποιαδήποτε παράσταση ή 

μουσική εκδήλωση φέρνουμε,  υπά ρχει μια διαδικασία η οποία είναι η 
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πεπατημένη. Εάν δεν υπάρχει ο διοργανωτής αυτός που φέρνει  την 

παράσταση ή που αποφασίζει  να την κάνει  το ΔΗΠΕΘΕ σαν δική του 

παράσταση και δεν υπάρχει απόδειξη παροχής υπηρεσιών, μπλοκάκι,  

οπότε πρέπει να πάει στις  αμοιβές συνεργατών, υπάρχουν προσλήψεις.  

Άρα κάνουμε προσλήψεις όλους τους μουσικούς,  όλους τους 

καταλαβαίνετε.  Όποιος μουσικός έρθει  στο ΔΗΠΕΘΕ ή θα πρέπει να 

κόψει απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή θα πρέπει,  για να είμαστε 

καλυμμένοι να κάνουμε πρόσληψη.  

 Εκεί πέρα είναι μια,  ένα κομμάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να το 

ελέγξουμε,  γιατί  εμείς  κάνουμε κάποιες προτάσεις σε μεγάλα σχήματα, 

σε ορχήστρες,  σε μουσικούς,  σε θεατρικές ομάδες,  από εκεί  και πέρα 

όμως αυτή που θα προκύψει τελικά γίνεται και μετά η συνεννόηση  με 

ποιον τρόπο θα αποπληρωθεί.   

 Για να είμαστε εμείς  συνεπείς με τον νόμο ή επιλέγουμε,  

αναγκαζόμαστε να κάνουμε προσλήψεις όλων των συντελεστών ή θα 

πρέπει να καλυφθούν,  να γίνει  η διοργάνωση με απόδειξη παροχής 

υπηρεσιών. Οπότε γι΄ αυτό τον λόγο αυτό τ ο ποσό το οποίο περίσσεψε 

και γνωρίζουμε από εδώ και πέρα, έχει  βγει  ήδη το πρόγραμμα του 

ΔΗΠΕΘΕ και έχουμε κοστολογήσει όλες τις  παραστάσεις που θα 

έχουμε μέχρι τέλη Δεκεμβρίου,  γνωρίζουμε ακριβώς τα ποσά που θα 

δαπανηθούν και γι΄ αυτό τον λόγο κάνουμε αυ τή την αναμόρφωση.  

Είμαστε ακριβείς  δηλαδή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γιαννακίδης.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Το ένα σκέλος πραγματικά και εμένα με κάλυψε ο κ.  Χρυσανθίδης,  

γιατί  εδώ όντως,  κυρία Μπιτζίδου,  δεν υπάρχει,  ελλιπής ενημέρωση, 
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μιλάτε για 16.000 ευρώ για εξωτερικούς συνεργάτες αλλά δεν 

προσδιορίζεται επακριβώς.   

 Συγνώμη τώρα, εγώ δεν είμαι πολύ εξοικειωμένος με αυτές τις  

διαδικασίες αλλά λίγο μου φαίνεται ανάποδο, ας πούμε να ψηφίσουμε 

για ανάγκες που θα προκύψουν, τα χρήματα όμως μελλοντικά μπορεί 

να πάνε,  ας πούμε,  σε έναν εξωτερικό συνεργάτη για ένα έργο που 

εμείς  δεν συμφωνούμε.  Πώς θα το ψηφίσουμε εκ των προτέρων;  

 Δεν ξέρω τώρα, μπορεί να κάνω και λάθος αλλά μου φαίνεται λίγο 

ανάποδη αυτή η διαδικασία.   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Το πρόγραμμα του ΔΗΠΕΘΕ προγραμματίζεται  από τον καλλιτεχνικό 

διευθυντή και προτείνεται στο Δ.Σ.,  το οποίο παίρνει  απόφαση. Εάν οι  

δημότες ή κάποιος άλλος διαφωνεί με την επιλογή των παραστάσεων ή 

με την επιλογή των μουσικών σχημάτων, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι.  

Άρα η εύρυθμη λειτουργία του ΔΗΠ ΕΘΕ στηρίζεται σε αυτή ακριβώς 

την διαδικασία.   

 Το πρόγραμμα του ΔΗΠΕΘΕ θα δημοσιοποιηθεί ,  αύριο 

συγκεκριμένα δίνουμε συνέντευξη τύπου, δημοσιοποιείται με 

προτάσεις του καλλιτεχνικού διευθυντή και με αποφάσεις του Δ.Σ..  

Άρα ότι  έχει  προγραμματιστεί  για μέχρι τον Δεκέμβριο είναι και 

νομίζω ότι  αυτά τα οποία έχουν επιλεγεί  από το Δ.Σ. και τους 

ευχαριστώ πολύ, είναι υψηλού επιπέδου και νομίζω ότι  εάν θα 

γνωρίσετε,  θα δείτε το πρόγραμμα, θα το επιβεβαιώσετε,  εύχομαι να 

είμαστε όλοι μαζί  στο ΔΗΠΕΘΕ για να δείτε  τι  κάνουμε εκεί  μέσα όλο 

αυτόν τον καιρό και όλο αυτά τα χρόνια και να πω ότι  εφόσον 

εγκρίνεται από το Δ.Σ. και υπάρχει ομοφωνία νομίζω ότι  ο στόχος μας 
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είναι να προάγουμε τον πολιτισμό και να ανεβάσουμε το επίπεδο του 

πολιτισμού.  

 Από εκεί  και πέρα είμαστε ανοικτοί στο να φιλοξενούμε και 

μετακλητές παραστάσεις,  περιοδεύοντες θιάσους,  περιοδεύοντα 

μουσικά σχήματα τα οποία,  βέβαια,  υπόκεινται στο καταστατικό 

λειτουργίας μας και έχουμε την αντίστοιχη οικονομική, ας πούμε,  

συναλλαγή.  

 Αυτά όλα γίνονται βάσε ι του καταστατικού. Δεν παρεκκλίνουμε 

καθόλου αλλά όταν γίνεται πρόταση από τον καλλιτεχνικό διευθυντή ή 

ενδεχομένως από την Πρόεδρο για να γίνουν κάποιες παραστάσεις ή 

κάποιες μουσικές εκδηλώσεις,  είναι αρμόδιο το Δ.Σ..  

 Άρα το Δ.Σ. ομόφωνα έχει  αποφασίσε ι,  εμείς  προτείνουμε αυτή 

την αναμόρφωση και πιστεύω ότι  εάν θα επισκεφτείτε το ΔΗΠΕΘΕ θα 

δείτε για ποιο λόγο όλες αυτές οι  αναμορφώσεις θα πιάσουν τόπο, 

γιατί  δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στο παιδικό κομμάτι και για την 

επιμόρφωση των παιδιών. Οπότε αυτές οι  παιδικές παραστάσεις που θα 

ανεβούν θα είναι υψηλού επιπέδου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις,  εάν υπάρχουν,  επί  του θέματος; Ο κ.  Μηλίδης,  ο κ.  

Αντώνης Αναστασιάδης.  Ο κ.  Γιαννακιδης.  Ο κ.  Μηλίδης.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Πολύ σύντομα, κύριε Πρόεδρε.  Οι απαντήσεις που πήρ α από την κυρία 

Πρόεδρο στα ερωτήματα που έθεσα δεν με ικανοποίησαν, για 

πραγματικά εγώ το βλέπω αδιανόητο να πέφτει  το ποσό των 

παραστάσεων και να ανεβαίνουν τα ποσά και αρκετά σημαντικά, των 

συνεργατών.  
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 Και τελικά αναφέρθηκε και πολλές φορές έχει  αναφε ρθεί και 

σήμερα ιδιαίτερα ότι  όλα γίνονται για οικονομία,  όμως άμα δει  κανείς  

το κείμενο της αναμόρφωσης εδώ, την εισήγηση, θα δει  ότι  έγκριση 

προϋπολογισμού 391.500, τελική αναμόρφωση πάλι 391.500. Που είναι  

αυτή η οικονομία; Είναι ακριβώς ίδιο.  Εγώ θα πε ρίμενα να είναι κάτι  

λιγότερο.  

 Και βεβαίως δεν διαφωνώ να γίνουν καλές παραστάσεις για παιδιά 

και τα λοιπά, όμως θα πρέπει να ξέρετε,  κυρία Πρόεδρε,  ότι  όλα έχουν 

μειωθεί σε όλους τους τομείς.  Όλα. Μηδενός εξαιρουμένου. Νομίζω 

είναι γνωστό από την κρίση π ου περνάμε εδώ και οκτώ, δέκα χρόνια,  

παντού.  

 Άρα λοιπόν αυτό το οποίο το λέτε με παρρησία ότι  κάνουμε 

οικονομία και μειώνουμε,  δεν βλέπω διαφορά στην τελική 

αναμόρφωση. Είναι ακριβώς η ίδια.  Και οι  απαντήσεις,  όπως σας είπα,  

που μου δώσατε,  δεν με ικανοποίησαν, γιατί  αναφέρθηκε από τον κ.  

Γιαννακίδη,  πώς ξέρω ποιο θα είναι αυτό το έκτακτο; Μπορεί να μην 

το εγκρίνω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εμείς δεν θα την ψηφίσουμε την αναμόρφωση για τον λόγο που 

είπαμε.  Γιατί  στο παρελθόν έχουμε διαπιστώσει και συγκεκριμένα από 

το ΔΗΠΕΘΕ ότι  δίνονται έργα με απευθείας ανάθεση σε 

συγκεκριμένους καλλιτέχνες κατ’ επανάληψη, πριμοδοτούνται 

συγκεκριμένα άτομα, οπότε δεν θέλουμε να συμβεί κάτι  ανάλογο και 

στο μέλλον.  Δεν μπορούμε να εγκρίνουμε αναμορφώσεις χωρίς να 

ξέρουμε που θα πάνε τα χρήματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Αντώνης Αναστασιάδης.   
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Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Αξιότιμοι κύριοι  σύμβουλοι,  κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κύριοι  

δημοτικοί σύμβουλοι,  πολύ χρήμα ρέει  στο θέατρο που καμία ωφέλεια 

δεν έχουν οι  Σερραίοι  πολίτες.  Μηδενική. Είναι κρίμα για μια φτωχή 

πολιτεία πλέον,  φτωχοποιημένη, να δαπανά τόσα λεφτά.  

 Κύριε Πρόεδρε,  το θέατρο δημιουργήθηκε από την ανάγκη να 

απευθύνεται στους πολίτες διότι  την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν βιβλία,  

δεν υπήρχαν ραδιόφωνα, δεν υπήρχε τηλεόραση, δεν υπήρχαν 

εφημερίδες.  Σήμερα όλοι γνωρίζουν τους νόμους,  όλοι λίγο πολύ τους 

γνωρίζουν και έχουν άμεση επαφή με την ενημέρωση.  

 Για ποιο λόγο τάχα σήμερα δαπανούμε τόσα πολλά λεφτά γι΄ αυτό 

το πράγμα που έχει  μηδενική αξία   Για ποιο λόγο; Όταν δεν 

έχουμε να βάλουμε πετρέλαιο στα μηχανήματα για να κάνουμε ένα 

έργο; Αυτός δεν είναι πολιτισμός,  πολιτισμός είναι,  κύριε Πρόεδρε,  

ανύψωση βιοτικού επιπέδου με δυο κουβέντες.  Τίποτα άλλο δεν είναι.   

 Να κάνουμε καλύτερους δρόμους,  να κάνουμε καλύτερα σπίτια,  να 

έχουμε πιο καλό νερό να πίνουμε και όλα αυτά που ανεβάζουν την 

ποιότητα ζωής του ανθρώπου. Αυτό δεν έχει  καμία σχέση. Πρώτα 

υπήρχε επικοινωνία με τους πολίτες.  Και καλά φτιάχνανε γιατί  ήταν 

πολιτισμένοι άνθρωποι εκείνοι.  Δεν είχαν άλλα μέσα, δεν είχαν 

βιβλία.  Δεν είχαν τίποτα.  

 Γι΄ αυτό τον λόγο παρακαλώ θερμά, εάν είναι δυνατόν να μην 

έχουμε τόσες μεγάλες δαπάνες,  διότι  το κάνετε που το κάνετε από την 

δική σας πλευρά, είστε κουλτουριάρηδες,  τι  είστε,  ξέρω πως σας λένε,  

εμείς  είμαστε άνθρωποι λογικοί,  λογικοί,  διότι  όλα είναι,  κ ύριε 

Πρόεδρε,  με την κυρίαρχη λογική. Τι ωφελεί στον πολίτη; Αυτό είναι.  

Έτσι είναι κ.  Αγγελίδη,  πώς να το κάνουμε δηλαδή;  
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 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα μιλήσατε ή μετά την δευτερολογία των προλαλησάντων; Να 

δευτερολογήσουν ή θέλετε να τοποθετηθείτε;  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Νομίζω ότι  τελειώσαμε.  Ωραία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Από τους προλαλήσαντες εάν κάποιος θέλει  να δευτερολογήσει;  Όχι.  

Για να κλείσει  η κυρία Μπιτζίδου.   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Εάν, κύριε Πρόεδρε,  αυτά τα λεφτά που ρέουν δεν υπήρχαν και είχαμε 

να ξεχρεώσουμε 400.000, αυτά  δεν ξέρω ειλικρινά πως θα έβγαιναν 

και πως θα καλύπτονταν.  Ίσως ερχόταν κάποιος να μας ρίξει  τα λεφτά 

ή να δούμε με ποιον τρόπο.  

 Αυτά που υπάρχουν τώρα σαν παλαιά χρέη είναι κάτω από 50.000 

και είναι γεγονός ότι  ενδεχομένως,  το ψάχνουμε και προς αυτή τη ν 

κατεύθυνση, σας κάνω και μια ενημέρωση, μπορεί να έχουν 

παραγραφεί κάποια και γι΄ αυτό είμαι πολύ προσεκτική στο τι  θα 

πληρωθεί και το τι  όχι .   

 Αυτά στα τρία χρόνια και στα τέσσερα δεν γίνονται δια μαγείας.  

Τα έξοδα παραστάσεως, κύριε Μηλίδη, σας είπα ό τι  είναι κυρίως τα 

κατασκευαστικά και όχι  το ανθρώπινο δυναμικό.  Το ανθρώπινο 

δυναμικό είναι αμοιβές συνεργατών και αμοιβές προσωπικού.  Άρα 

εκεί  επάνω πατάμε.   

 Επίσης κύριε Δήμαρχε και κύριε Πρόεδρε,  για να μην δίνουμε 

τόσα λεφτά στο προσωπικό, να μας φέρετε υπαλλήλους.  Όταν έχει  το 

ΔΗΠΕΘΕ έναν μόνο αορίστου και υποστηρίζεται από ένα διοικητικό 
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από τον Δήμο και έναν φωτιστή,  με τρία άτομα εσείς  θέλετε να 

κρατήσουμε το ΔΗΠΕΘΕ; Πώς θα λειτουργήσει αυτό το ΔΗΠΕΘΕ; Και 

όλοι οι  άνθρωποι εκεί  μέσα κάνουν κατάθε ση ψυχής.  Για να μην πούμε 

και τίποτα άλλο.  

 Εμείς περιμένουμε να μας τα υποστηρίξετε και να σας πω από την 

επίσκεψη που όλοι είδατε στον τύπο που είχαμε τα έξι  ΔΗΠΕΘΕ, σας 

πληροφορώ ευθαρσώς ότι  το ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης χρηματοδοτείται από 

τον Δήμο με 300.000 εκτός του ότι  παίρνει  τα 40,  50 που μας δίνει  το 

Υπουργείο Πολιτισμού και εμάς και εκεί  αλλά συν αρκετά λεφτά από 

την Περιφέρεια που εμείς  δεν τα έχουμε δει  ποτέ.  Μα ποτέ.  Εννοείται 

ότι  είμαστε Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο και προσπαθούμε να 

κάνουμε παραστάσεις στην Περιφέρεια αλλά ενδιαφέρον δεν υπάρχει.   

 Άρα όλα αυτά τα προβλήματα και τα οποία προσπαθούμε να τα 

λύσουμε με αέρα, γιατί  είτε σαν φτωχός συγγενής με τα ελάχιστα 

λεφτά είτε με χωρίς προσωπικό και γίνονται τόσα πράγματα, 

εξαιρετικά πράγματα, αλλά  σας δικαιολογώ γιατί  δεν έρχεστε.  Οπότε 

δεν έχετε και προσωπική άποψη.  

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα συνάδελφοι ολοκληρώθηκε και μπαίνει  σε ψηφοφορία.   Ναι,  

κύριε Γαλάνη ναι,  ναι.  Ο κ.  Μοσχολιός,  ο κ.  Μηλίδης όχι .  Ο κ.  

Αντώνης Αναστασιάδης,  όχι .  Όχι  ο κ.  Γιαννακίδης.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι με επιφύλαξη στο ποσό που αφορά τους εξωτερικούς συνεργάτες.   

Να καταγραφεί έτσι.  Όχι η κυρία Ιλανίδου.  Η κυρία Ηλιοπούλου την 
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πρόταση της παράταξης.  Ναι ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ. Ναι ο κ.  

Γρηγοριάδης.  Ναι ο κ.  Γκότσης,  ο Γραμματέας,  ναι και ο Πρόεδρος.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 629/2016 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όγδοο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ   8ο:  

Έγκριση πορίσματος προκαταρκτικής εξέτασης  

απώλειας παραστατικών (λογ/μών ΔΕΥΑΣ)  

για τον συμψηφισμό οφειλών Δήμου Σερρών και ΔΕΥΑΣ.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης.  Έχετε τον λόγο.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  θα 

είμαι πολύ συνοπτικός.  Διαδικαστικά είμαι υποχρεωμένος,  κύριε 

Πρόεδρε να φέρω στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτό το ζήτημα, γιατί  έχει  

ως εξής:  Θα το πω με δυο λόγια.   

 Ενώ υπάρχουν οι  καρτέλες,  καρτέλες,  για παράδειγμα, οφειλών 

από την ΔΕΥΑΣ προς τον Δήμο, δεν υπάρχει αμφισβήτηση δηλαδή  στο 

ποσό της οφειλής,  άλλωστε θα θυμίσω το Δημοτικό Συμβούλιο έχει  

πάρει δυο αποφάσεις για τους συμψηφισμούς ομόφωνες,  ενώ υπάρχουν 
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οι καρτέλες και τις  έχω εδώ και μαζί  μου, για όλο το ποσό της οφειλής 

του Δήμου προς την ΔΕΥΑΣ, ωστόσο το ταμείο …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  

Παρακαλώ λίγη  ησυχία.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Το ταμείο τυπικά δεν θέλει  μόνο αυτές,  …  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε το ταμείο δεν θέλει  τυπικά δεν θέλει  μόνο αυτές,  θέλει  

και λογαριασμούς.  Τόσο απλό. Δηλαδή δεν το ικανοποιούν οι  καρτέλες 

της ΔΕΥΑΣ, θέλει  και λογαριασμούς.  Από παλαιά.  Γιατί  μιλάμε ότι  οι  

οφειλές αυτές είναι δεκαετίας.  Είναι από πριν το ΄10,  γιατί   πάμε πίσω 

αρκετό καιρό.   

 Οπότε πρακτικά, σύμφωνα και με τις  σημειώσεις που κάναμε και 

με τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου και με τον Διευθυντή 

Οικονομικών, έπρεπε να γίνει  αυτή η διαδικασία.  Δηλαδή να γίνει  μια 

αναζήτηση των λογαριασμών και εφόσον, εάν δεν εξευρεθούν,  να 

δούμε εάν υπήρχαν ευθύνες για την απώλεια αυτών των λογαριασμών 

και να γίνει  ένα πόρισμα το οποίο τυπικά και διαδ ικαστικά να περάσει 

από το Δημοτικό Συμβούλιο.  

 Μάλιστα, για να είμαι σωστός απέναντι  στους συναδέλφους και 

επειδή θέλω να έχει  πλήρη εικόνα το σώμα τι  ακριβώς συμβαίνει ,  από 

τους 7.300 λογαριασμούς,  γιατί  οι  λογαριασμοί είναι πάρα πολλοί,  σας 

λέω, θα θυμίσω ότι  το ποσό του συμψηφισμού ήταν,  αρχικά είχαμε 

κάνει  για τις  281.000 περίπου, κύριε Πρόεδρε και μετά για περίπου 
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άλλες 191 χιλιάδες.  Για τον συμψηφισμό αυτόν τον δυο ποσών οι  

λογαριασμοί είναι περίπου 7.300. Είναι σε βάθος δεκαετίας,  είναι έξι  

λογαριασμοί ανά δίμηνο για 135 συνδέσεις.   

 Τα παραστατικά που δεν μπορούμε να βρούμε,  κυρίως πριν το 

΄11 είναι 2.713. Μάλιστα κάποιοι  συνάδελφοι,  τους ευχαριστώ πάρα 

πολύ, είχαν την καλή διάθεση, νομίζω η κυρία Ιλανίδου ήρθε στην 

Οικονομική Υπηρεσία για να λάβουν  γνώση και πιο πολλών 

λεπτομερειών, η οποία αξία τους είναι 90.882,01 και οι  τόκοι 

18.883,79.  Η αξία αυτών των λογαριασμών ξαναλέω έχουμε τις  

καρτέλες,  δεν έχουμε τους λογαριασμούς.   

 Η ΔΕΥΑΣ, γιατί  θα προκύψει ίσως κάποιο ερώτημα εύλογο γιατί  

δεν τους εκτυπώνει ξανά; Με τον κ.  Χασαπίδη είχαμε αλλεπάλληλες 

συναντήσεις όλο τον προηγούμενο χρόνο και με τον κ.  Σαφαρίκα και 

με όλους τους θεσμικούς παράγοντες της ΔΕΥΑΣ και μου εξήγησαν ότι  

επειδή έχουν αλλάξει το λογισμικό τους στην επιχείρηση μπορούν να 

εκτυπώσουν των τελευταίων ετών, εάν τυχόν χρειαζόταν κάποιος 

λογαριασμός,  αλλά των πολύ προηγούμενων, δηλαδή σε βάθος 

δεκαετίας δεν μπορούν γιατί  άλλαξαν το λογισμικό.   

 Θέλω να πω ότι  ήταν οι  δικές προσπάθειες προς αυτή την 

κατεύθυνση για να εκδοθούν και να μην ταλαιπωρώ το σώμα. Να βρω 

δηλαδή ο ίδιος τους λογαριασμούς.  Αυτοί που λογαριασμοί που 

αρχειοθετήθηκαν από τους προϊστάμενους που έχουν βγει  ήδη στην 

σύνταξη πριν το ΄10,  ο κ.  διευθυντής,  ο κ.  Μυγδάλης τους αναζήτηση 

και στο αμαξοστάσιο έκανε έρευνα, υπάρχο υν τόσα πολλά εκεί ,  κύριε 

Πρόεδρε,  τόσα πολλά αρχεία που ήταν αδύνατον ο άνθρωπος να 

εξεύρει αυτούς τους λογαριασμούς τους συγκεκριμένους.   
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 Πάλι ξανά λέω ότι  η Οικονομική Υπηρεσία δεν αμφισβητεί  το 

ποσό, έχεις  τις  καρτέλες από την ΔΕΥΑΣ, εδώ τις  έχω, είνα ι όλα αυτά 

εδώ δηλαδή, αυτός ο τόμος,  κύριε Πρόεδρε,  είναι όπως ακριβώς κάνει  

και η ΔΕΗ.  

 Δηλαδή θέλω να πω στο σώμα ότι  και η ΔΕΗ, κύριε Πρόεδρε,  δεν 

μας στέλνει  λογαριασμό, λογαριασμό. Στέλνει  κάποιες καρτέλες πολύ 

μεγάλες,  τις  έχετε δει  και εσείς ,  σαν αυτές,  ίσως και κάπως έτσι 

μεγαλύτερες και με βάση αυτές τις  καρτέλες γίνονται οι  συμψηφισμοί.  

Ωστόσο τυπικά ο ταμίας θεώρησε σωστό να γίνει  όλη αυτή η 

διαδικασία και ήμουνα υποχρεωμένος,  έτσι όπως είδαμε και τις  

διατάξεις ,  να φέρουμε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Βάσει του Βασιλικού Διατάγματος για τους λογαριασμούς που δεν 

έχουμε στα χέρια μας.  Εδώ αξίζει  να επισημάνω ότι  το πόρισμα έλεγε 

ότι  μπορεί,  ενδεχομένως,  να έχει  να κάνει  με το πώς αυτοί 

διανεμήθηκαν από την ΔΕΥΑΣ προς τον Δήμο στα παλαιότερα χρόνια.  

Δηλαδή εάν έφτασαν αυτοί οι  λογαριασμοί στην υπηρεσία γιατί  

κάποιοι  μπορεί να αρχειοθετήθηκαν και να μην μπορούσαν να τους 

βρούμε αλλά ίσως κάποιοι  δεν έφτασαν και ποτέ στον Δήμο.  

 Και πάλι σας  μιλώ για βάθος δεκαετίας των τελευταίων ετών και 

τους έχουμε στα χέρια μας και μπορεί και εκτυπώνει η ΔΕΥΑΣ 

λογαριασμούς.  Λογαριασμούς ξαναλέω. Καρτέλες τα έχουμε όλα που 

μάλιστα με ακρίβεια ευρώ, σέντς θα έλεγα, έχουμε το ακριβές ποσό 

του συμψηφισμού. Δεν χωρεί δηλαδή αμφισβήτηση από την πλευρά της 

Οικονομικής Υπηρεσίας.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν δεν υπάρχουν ερωτήσεις;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εάν θέλουν κάτι  να με ρωτήσουν;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν.  Η κυρία Ιλανίδου, ο κ.  Χρυσανθίδης.  Παρακαλώ.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Πρώτον, θέλω να ρωτήσω, για ποιον λόγο η εισήγηση ήταν τόσο 

ελλιπής και μέσα στον φάκελο δεν υπήρχε; Εάν δεν πήγαινα εγώ 

σήμερα από τον Δήμο δεν θα ξέρατε.  Όλα τα σχετικά έλειπαν.  Τα πήρα 

σήμερα μετά από αίτησή μου.  

 Δεύτερον,  δεν ξέραμε πόσοι λογαριασμοί λείπουν και γιατί  ποσ ό 

μιλάμε.   

 Τρίτον.  Γιατί  τόκους μιλάμε; Είναι τα πράγματα, νομίζω, έπρεπε 

να καθίσω σήμερα μέχρι στις  13:30΄,   13: 40΄ το μεσημέρι από τις  

9:00΄ το πρωί για να ολοκληρώσουμε τον φάκελο. Πρώτα θα ρωτήσω 

αυτές τις  ερωτήσεις και μετά θα τοποθετηθώ.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ξέρετε γιατί  συνέβη αυτό; Συνέβη αυτό γιατί  η προκαταρκτική εξέταση  

που έγινε,  έγινε με αφορμή της άρνηση του ταμία για ένα λογαριασμό. 

Δηλαδή θέλω να πω ότι  η δουλειά που κάναμε και ήρθε και η 

συνάδελφος  και καλά έκανε,  να δει  από κοντά πως ακριβώς έχει  το 

πράγμα στο σύνολό του,  έγινε για έναν λογαριασμό. Δηλαδή η 

προκαταρτική έγινε για έναν λογαριασμό.  

Ωστόσο, επειδή ήθελα να είμαι απέναντί  σας σωστός,  πέρα από 

το ότι  ήρθε σήμερα η κυρία Ιλανίδου, είχα δώσει εντολή στις  

υπηρεσίες να δουν στο σύνολό  τους,  για να τελειώνουμε με αυτό το 
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θέμα. Άλλωστε,  η ταλαιπωρία,  κύριε Πρόεδρε,  την υφιστάμεθα όλα τα 

μέλη, όχι  μόνο εγώ που προΐσταμαι στης συγκεκριμένης υπηρεσίας και 

θέλω να ολοκληρώσω την διαδικασία με τις  ομόφωνες αποφάσεις του 

Δημοτικού Συμβουλίου,  προκύπτει ,  ας λέω, από την τυπική αυτή 

άρνηση του ταμία να ολοκληρώσει την διαδικασία του συμψηφισμού, 

γιατί  θέλει  και τους λογαριασμούς.  Δεν τον ικανοποιούν να έχει  μόνο 

τις  καρτέλες οφειλών, που σας ξαναλέω, για παράδειγμα στην ΔΕΗ 

υπάρχουν μόνο οι  καρτέλες οφειλών. Δεν υπάρχουν λογαριασμοί.   

Όπως παίρνει  ένας πολίτης τον λογαριασμό στο σπίτι  του,  με την 

ΔΕΗ δεν γίνεται έτσι στους Δήμους.  Στέλνει  καρτέλες που 

αναφέρονται οι  οφειλές για κάθε ρολόι.  Έτσι και εδώ, σκεφτείτε τώρα 

ότι  η ΔΕΥΑΣ είναι δική μας εταιρεία,  είναι του Δήμου εταιρεία και 

εκεί  που φτάσαμε να συζητάμε εάν θα πρέπει να πληρώνει ο Δήμος 

στην ΔΕΥΑΣ ή δεν θα πρέπει,  φτάσαμε τώρα να βάζουμε,  ας πούμε και 

τέτοια ζητήματα για το εάν θα πρέπει να δεχθούμε τις  καρτέλες ή τους 

λογαριασμούς.   

Ο υπάλληλος έκρινε έτσι και όφειλε μετά από αυτή την κρίση 

στην οποία έφτασε να χειριστώ το ζήτημα με αυτόν τον τρόπο. Δεν 

υπάρχει,  πώς να το πω, προχειρότητα. Η ΕΔΕ έγινε για έναν 

λογαριασμό, κύριε Πρόεδρε και το πόρισμα έβγαλε αυτά τα 

συμπεράσματα, ωστόσο πράγματι οι  λογαριασμοί αυτοί είναι όλοι 

αυτοί που σας ανέφερα στην εισήγησή μου και με αυτό δεν υπάρχει 

κάτι  άλλο, ας πούμε,  δηλαδή δεν υπάρχει κάτι ,  πώς να το πω, μεμπτό,  

δεν υπάρχει αμφισβήτηση της οφειλής.   

 Οι καρτέλες οφειλών είναι εδώ από την ΔΕΥΑΣ. Και  η ΔΕΥΑΣ 

είναι . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε είναι νομικό πρόσωπο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνουμε;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εγκρίνουμε αυτό το πόρισμα. Αυτό το πόρισμα. Γιατί  χάθηκαν οι  

λογαριασμοί από παλαιά.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι έπρεπε να περιέχε ι  άλλο ο φάκελος δηλαδή;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κοιτάξτε,  σας εξηγώ. Είναι δίκαιο,  ας πούμε,  να εκφράζεται μια 

αγωνία για το εάν είναι μόνο αυτός ο λογαριασμός ή εάν είναι και 

άλλοι και γι΄ αυτό τον λόγο είπα στους υπηρεσιακούς παράγοντες και 

συγχρόνως ήρθε και η συνάδελφος να δούμε αυτό το θέμα στο σύνολό 

του.  Αλλά σας ξαναλέω ότι  αυτοί οι  λογαριασμοί τέθηκαν στο αρχείο.  

Δηλαδή πρόκειται για λογαριασμούς μιας επιχείρησης του Δήμου. 

Νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου η ΔΕΥΑΣ του Δήμου Σερρών, 

οικονομική υπηρεσία του Δήμου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν νομίζω ότι  αμφισβητείται.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Και σας λέω ότι  εδώ είναι όλες,  εδώ που σας δείχνω είναι όλες οι  

καρτέλες των οφειλών. Όπως υπάρχουν οι  καρτέλες των οφειλών, για 

παράδειγμα, από την ΔΕΗ. Ο ταμίας θεώρησε ότι  θα πρέπει να κάνει  

άρνηση για να έχει  τους λογαριασμούς.  Αυτό είναι όλο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε Χρυσανθίδη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Οπότε διαδικαστικά πρέπει να έρθει  στο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε δημιουργούνται . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στις ερωτήσεις είμαστε τώρα ή στι ς  τοποθετήσεις;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ξαναλέω ότι  είμαστε σε κύκλο ερωτήσεων.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε όπως έχει  το θέμα δημιουργούνται πολλά ερωτηματικά. 

Και το κυριότερο, ως Δημοτικό Συμβούλιο ψηφίσαμε την 471, από ότι  

βλέπω το ΄15 και την 39 του ΄16 για τον  συμψηφισμό. Θεωρείται ότι  το 

μόνο παραστατικό,  όσα και να μου αναφέρετε,  κύριε Αντιδήμαρχε 

καρτέλες,  δεν σημαίνει  τίποτα η καρτέλα. Το μόνο παραστατικό όπου 

και να ρωτήσεις είναι ο λογαριασμός ή το τιμολόγιο.   

 Άρα λοιπόν εμείς  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μ ικροφώνου)  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ο λογαριασμός είναι τιμολόγιο.  Ο λογαριασμός της ΔΕΥΑΣ, της ΔΕΗ 

και αυτά είναι τιμολόγιο.  Άρα λοιπόν το σώμα ψήφισε ομόφωνα, 

θυμάμαι,  εμείς  ψηφίσαμε καλοπροαίρετα θεωρώντας ότι  έχουμε όλα τα 

νόμιμα στοιχεία.  Τώρα λοιπόν αποδεικ νύεται ότι  λείπουν λογαριασμοί 

και ορθώς ο ταμίας δεν συμψηφίζει .  Πώς θα κριθεί  νόμιμη η δαπάνη 

αυτή; Για πείτε μου;  
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 Και δεύτερο ερώτημα και πως το λογιστήριο,  το λογιστήριο το 

οποίο ωρίμασε το θέμα και το έφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο,  δεν 

έλεγξε ότι  δεν  υπάρχουν λογαριασμοί;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Σας ξαναλέω …  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Πώς εμείς θα νομιμοποιήσουμε τον συμψηφισμό αυτό;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Χρυσανθίδη σκεφτείτε λίγο απλά. Ο ταχυδρόμος χάνει  πέντε 

λογαριασμούς της ΔΕΥΑΣ στην γειτονιά σας.  Τι θα κάνετε;  Θα 

αμφισβητήσετε αυτό που κατέγραψε το ρολόι;  Η ΔΕΥΑΣ έχει  τους 

υπαλλήλους,  καταγράφει και ο υπάλληλος ας λέει  το ταχυδρομείο ότι  

έχασε πέντε λογαριασμούς.  Απαλλάσσεστε από το ποσό που θα 

καταβάλλετε;   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε να σας απαντήσω. Δεν απαλλάσσομ αι από το …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα πληρώσετε το ποσό.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έτσι πρέπει να κάνει  τόσο απλά και ο Δήμος,  διότι  η ΔΕΥΑΣ δεν είναι 

κανένας οργανισμός απατεώνων. Είναι ένα αξιόπιστο δημοτικό 

πρόσωπο. Γι΄ αυτό δεν πρέπει να  δημιουργούνται αμφισβητήσεις και 

αμφιβολίες.  Περνάει ο ελεγκτής,  καταγράφει.  Τι γράφει δηλαδή; Ο 

ελεγκτής πήγε να κλέψει από την ΔΕΥΑΣ, πήγε να κλέψει από τον 

Δήμο; Δηλαδή μην …  
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Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Συγνώμη, επί  της διαδικασίας.  Δεν είπαμε τέτοια πράγματα. Σα ς 

παρακαλώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ χάθηκαν κάποιοι  λογαριασμοί.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Όχι,  χάθηκαν λογαριασμοί.  Δηλαδή άμα χαθεί ένα τιμολόγιο,  απλά 

πράγματα, απλά κύριε Πρόεδρε,  απλή λογική, όταν χάνεται ένα 

τιμολόγιο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν είναι τιμολόγιο επαναλαμβάνω.  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Εντάξει,  χάνεται ο λογαριασμός της ΔΕΥΑΣ, είναι τιμολόγιο,  έτσι 

λέγονται.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ωραία,  κύριε Πρόεδρε να πω κάτι.  Δεν ήθελα να το φτάσω εκεί .  

Δηλαδή να πάω πριν το ΄11 να φέρω τον υπάλληλο που βγήκε  στην 

σύνταξη να μου φέρει τους λογαριασμούς που χάθηκαν. Δηλαδή δεν 

εμπιστευόμαστε την ΔΕΥΑΣ, το δικό μας…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Νομικό πρόσωπο. Νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου είναι η ΔΕΥΑΣ 

του Δήμου Σερρών. Ο Δήμος αποδέχετα ι αυτή την οφειλή απέναντι  

στην ΔΕΥΑΣ. Υπάρχει καταγεγραμμένη στο λογιστικό του Δήμου. Δεν 
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αμφισβητούμε εμείς  την οφειλή.  Εάν την είχαμε αμφισβητήσει δεν θα 

κάναμε εισήγηση. Το εάν λείπουν τώρα οι  καρτέλες των οφειλών, όπως 

και της ΔΕΗ, έτσι πληρώνουμε,  έτσι γίνονται οι  συμψηφισμοί της ΔΕΗ 

με καρτέλες,  δεν γίνονται με λογαριασμούς,  με καρτέλες γίνονται.  

Εκείνα είναι τα παραστατικά, οι  καρτέλες.   

 Η ΔΕΥΑΣ σε συνεργασία με τον Δήμο εξέδωσε άλλη μια φορά 

τις  καρτέλες,  τις  είχαμε από τότε,  τα είδαμε ευρώ –ευρώ και είδαμε ότι  

πράγματι είναι το ποσό του συμψηφισμού με κάθε λεπτομέρεια.   

 Μάλιστα ήρθε υπάλληλος από την ΔΕΥΑΣ στον Δήμο, 

συνεργαστήκαμε,  είχαμε συνεννοηθεί και με τον κύριο Πρόεδρο. Εάν 

τώρα εσείς  δεν δέχεστε ότι  οφείλουμε αυτό το ποσό στην ΔΕΥΑΣ και 

θέλω να πω ότι  προκύπτει  η αμφισβήτησή σας,  προσέξτε τι  λέω, από το 

γεγονός ότι  πριν το ΄11 χάθηκαν 2.00 λογαριασμοί,  εγώ με συγχωρείτε 

μετά το ΄11 είμαστε δημοτική αρχή, η κυρία η οποία ήταν προϊσταμένη 

στο λογιστήριο πριν το ΄11 έχει  βγει  στην σύνταξη, δε ν μπορώ να της 

αποδώσω ευθύνες,  ούτε εγώ μπορώ να τις  αποδώσω ευθύνες….  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συγνώμη, κύριε Γαλάνη που σας διακόπτω, δεν ρώτησα αυτό.  Πώς 

καθίσταται νόμιμη, για προφυλαχθεί το σώμα, η δαπάνη αυτή . .Εάν 

πάει στο Ελεγκτικό Συνέδριο…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Με συγχωρείτε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μισό λεπτό.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Θα σας απαντήσω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Εάν πάει στο Ελεγκτικό Συνέδριο χωρίς τους λογαριασμούς,  χωρίς να 

υπάρχει δικαστική απόφαση είναι νόμιμη;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Μα με συγχωρείτε,  θα απαντήσω πολύ απλά. Εάν τυχόν πάσχει,  πρώτ ον 

επειδή σέβομαι τις  απόψεις όλων, όλα αυτά τα έγγραφα…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και εάν αυτή το απορρίψει;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όλα αυτά τα έγγραφα θα πάνε στα υπερκείμενα όργανα. Θα πάνε στους 

ελεγκτικούς μηχανισμούς.  Εάν θεωρηθεί ότι  κάθε δεν έχουμε πράξει 

σωστά να μην γίνε ι  χίλιες φορές.  Εγώ ούτε τον εαυτό μου πρώτο, 

πρώτον σκέφτομαι τον κ.  Δήμαρχο, τους συναδέλφους και τελευταία 

τον εαυτό μου. Εάν δυνατόν να θέλω να υποστούν τέτοια βλάβη; Ούτε 

συζήτηση. Αλλά να σας πω και κάτι  τώρα; Γιατί  είδα ορισμένοι,  όχι  

προσωπικά εσείς ,  ότι  νομίζω με πήρε και κάποιος άλλο τηλέφωνο, 

εκτός Δημοτικού Συμβουλίου,  νόμιζε ότι  βρήκε λαβράκι,  βρήκε κάτι .   

 Καλά η ΔΕΥΑΣ είναι κάποιος ξένος;  Η ΔΕΥΑΣ είναι ‘σάρξ της 

σαρκός μας’.  Είναι δικό μας νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου του 

Δήμου, θα αμφισβητήσω εγώ ότι  τα ρολόγια που κατέγραφε η ΔΕΥΑΣ 

τόσα χρόνια δεν είναι τα ποσά αυτά και είναι κάποια άλλα;  

 Γιατί  εάν πάμε τώρα στην άλλη, εάν κινηθούμε αλλιώς θα πούμε 

τότε ότι  εντάξει ,  δεν κάνουμε τον συμψηφισμό, ο Δήμος δεν πληρώνει 

στην ΔΕΥΑΣ. Αρχικά η πολιτική μου άποψη, την οποία εξέφρασα με 

επιφύλαξη είναι ότι  ο Δήμος δεν πρέπει να πληρώνει στην ΔΕΥΑΣ, 

όμως βλέποντας το θέμα πιο ώριμα και πάντα συζητώντας με τον κ.  

Δήμαρχο και με τους άλλους συναδέλφους,  καταλήξαμε και μετά από 

νομικές απόψεις που εκφράστηκαν, ότι  και ο Δήμος πρέπει να 
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πληρώνει στην ΔΕΥΑΣ παρότι είναι δικό του νομικό πρόσωπο. Εκεί 

καταλήξαμε.   

 Και ο κ.  Δήμαρχος έδωσε εντολή σε μένα και στον κ.  Χασαπίδη 

να ολοκληρώσουμε την διαδικασία του συμψηφισμού.  

 Πράγματι έχετε δίκαιο,  δεν είναι  εύκολο. Και παρότι υπάρχουν 

καρτέλες από πριν το ΄10,  κύριε Πρόεδρε από πριν το ΄10 τονίζω, 

κύριε Μηλίδη λείπουν αυτοί οι  λογαριασμοί.  Όχι οι  καρτέλες,  οι  

καρτέλες και οι  οφειλές υπάρχουν εδώ. Είναι καταγεγραμμένες στην 

ΔΕΥΑΣ και είναι κρίμα που λείπει  ο κ.  Χασαπίδης,  πάρα πολλές φορές 

και ο κ.  Δήμαρχος και εγώ είπαμε στον κ.  Χασαπίδη εάν μπορεί να 

εκτυπώσει τους λογαριασμούς των παλαιοτέρων ετών πριν το ΄11 …  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Δήμαρχε συμφωνώ απόλυτα. Και εάν κάπου πάσ χει ο τελευταίος 

θα ήμουνα που δεν θα ήθελα να προστατεύσω το Δημοτικό Συμβούλιο,  

κύριε Πρόεδρε.  Ουαί και αλίμονο. Αλλά από την άλλη δεν θέλω και να 

φέρω και σε δύσκολη θέση έναν νομικό πρόσωπο το οποίο ανήκει,  

είναι του Δήμου Σερρών.  

 Σας λέω ότι  είναι μ ια παλαιά ιστορία αυτή. Αρχειοθετήθηκαν στο 

αμαξοστάσιο σε κάποιες άλλες περιοχές,  έστειλα τον κ.  διευθυντή να 

αναζητήσει τους παλαιούς αυτούς λογαριασμούς πριν το ΄11,  δεν 

εξευρέθηκαν. Οι υπάλληλοι που προίσταντο έχουν συνταξιοδοτηθεί,  

δεν ξέρω εάν θέλετε  κάτι άλλο να σας πω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις επί  του θέματος.  Η κυρία Ιλανίδου. Άλλος κανείς;  

Παρακαλώ κυρία Ιλανίδου.  
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Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

. .την συστατική της ΔΕΥΑΣ. Στο άρθρο 2 λέει  ότι  με την δέσμευση ότι  

η παροχή ύδατος και υπηρεσιών της επιχείρησης του Δήμο υ Σερρών 

και τα λειτουργούντα σε αυτόν νομικά πρόσωπα και ιδρύματα 

προσφέρονται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Αυτή είναι η 

συστατική.  

 Το ΄11 αλλάζει  και αφαιρείται αυτό το άρθρο. Άρα πιθανόν δεν 

πλήρωναν τους λογαριασμούς.  Από το 2006 που εκδόθηκαν μέχρι το 

΄11 δεν τους πλήρωναν πιθανόν στηριζόμενοι σε αυτό το άρθρο. 

Ωραία.  

 Λοιπόν,  έχουν χαθεί 2.713 λογαριασμοί νερού, είχαν εκδοθεί τον 

Οκτώβριο του 2006, η συγκεκριμένη προϊσταμένη βγήκε στην σύνταξη 

το ΄08,  άρα αυτά τα χρόνια δεν ξέρω τι  γινόταν και  που τα έβαλαν και 

έρχεστε να κάνετε με προκαταρτική εξέταση του ΄16,  μετά δέκα χρόνια 

από το ΄06 που εκδόθηκαν το ΄16 και όλα αυτά τα χρόνια δεν ξέρω, 

ήσαν μια δημοτική αρχή μια θητεία και άλλα δυόμισι χρόνια και μια 

θητεία του κ.  Βλάχου που δεν πλήρωνε λ ογαριασμούς.   

 Νομίζω ότι  αυτή η προκαταρτική είναι ένα πλυντήριο να 

δώσουμε άλλοθι στους εαυτούς μας και νομίζω είμαστε απαράδεκτοι 

που για δέκα χρόνια εάν έπρεπε να πληρώσουμε την ΔΕΥΑΣ την 

χρωστούσαμε και ερχόμαστε τώρα να πληρώσουμε στην ΔΕΥΑΣ που 

υποτίθεται ότι  είναι το παιδί  μας,  η αδελφή μας,  δεν ξέρω πως το 

είπατε και του κόσμου τους τόκους.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  
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Είπατε κάτι  ότι  είμαστε ένα πράγμα. Σάρκα από την σάρκα. Λοιπόν και 

ερχόμαστε τώρα να δώσουμε …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ :  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Σάρκα, εντάξει ,  συγνώμη. Είναι σάρκα από την σάρκα μας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το παιδί  μας είναι σάρκα μας.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Εντάξει και το παιδί  από εμάς είναι.  Λοιπόν,  ερχόμαστε να δώσουμ ε 

στην σάρκα από την σάρκα μας του κόσμου τους τόκους.  90.000 οι  

λογαριασμοί αυτοί οι  χαμένοι,  συν 18.800 είναι οι  τόκοι.  Θα δώσουμε 

στο παιδί  μας.  Δηλαδή θα  δίνουμε το παιδί  μας και τόκους.  Και άλλοι 

τόσοι…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Επιδότηση είναι κανονική. Και άλλους πόσους τόκους δίνουμε μέσα 

στα 400 χιλιάρικα, 400 τόσα, προχθές που πήρατε αυτές τις  αποφάσεις,  

που νομίζω δεν είχαμε αυτά τα θέματα;  

 Εγώ σήμερα μέσα στο ψάξιμο μου έδωσαν, βρήκα και αυτά εδώ 

ότι  στις  χρονιές που μιλάμε ήταν η δέσμευση ότι  δεν θα πληρώνουμε 

νερά.  

 Τώρα για ποιο λόγο; Και θέλω να μάθω και για,  έστω αύριο να 

μου πείτε,  μέσα σε αυτές τις  δυο αποφάσεις που πήραν ότι  του 
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συμψηφισμού τι  ποσό τόκων υπάρχει;  Μπορεί από τα 400 τόσα 

χιλιάρικα να έχουμε και 150.000 τόκους στην ΔΕΥΑΣ. Θα κάνουμε 

μετάγγιση αίματος στην ΔΕΥΑΣ από τον Δήμο όταν είναι το παιδί  μας,  

όταν είναι η σάρκα μας; Είναι κρυφές επιδοτήσεις της ΔΕΥΑΣ; Τα 

έχουμε ονομάσει κάπως αλλιώς;  

 νομίζω είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει .  Δέκα χρόνια να  

μην πληρώνουμε,  να ερχόμαστε μετά δέκα χρόνια να κάνουμε μια 

προκαταρκτική πλυντήριο,  δεν φταίει  κανείς  ενώ φταίμε εμείς  και να 

δίνουμε και στην ΔΕΥΑΣ του κόσμου τους τόκους.  Από εμάς 

απαράδεκτο.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εδώ μερικοί νομίζω έχουν χάσει την μπάλα. Μέσ α τους τους έχει  

πιάσει ταραχή γιατί  νομίζουν ότι  πλησιάζουν οι  επόμενες εκλογές και 

θέλουν να βρουν τα σκάνδαλα τα μεγάλα. Η κυρία Ιλανίδου μπορεί να 

στην αρχή να φάνηκε ότι  είχε καλοπροαίρετη διάθεση αλλά εδώ με 

αυτά που λέει  αποδεικνύει  το ακριβώς αντίθ ετο.  Τι πλυντήρια και 

ανοησίες είναι αυτά που ακούω; Δηλαδή πρώτον έχουμε εμείς…  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εσείς θέλετε να τιμωρήσουμε κάποιον; Κάντε πρόταση. Κάντε 

πρόταση ποιον να τιμωρήσουμε.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου )  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εγώ δεν σας διέκοψα. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Κάντε πρόταση . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Την αποσύρω, συγνώμη. Το πλυντήριο είναι λέξη; Είναι πλυντήριο; 

Δεν την απέσυρε κανείς  όμως.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν την απέσυρε κανείς .  Να αποσυρθεί παρακαλώ.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εσείς γιατί  . .τώρα; Πήρατε τον λόγο; Έχει ανάγκη από συνήγορο; Έχει 

ανάγκη από συνήγορο εσάς; Έχει ανάγκη από συνήγορο; Κύριε 

Πρόεδρε προστατεύστε με σας παρακαλώ πολύ.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Προστατεύστε με κύριε Πρόεδρε.  Προστατεύστε με.  Έχω τον λόγο,  

κύριε Πρόεδρε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να προστατεύσετε την σύμβολο της παράταξης από χαρακτηρισμούς.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε προστατεύστε με .    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε το πλυντήριο δεν ανακλήθηκε ακόμη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ανακλήθηκε από τον κ.  Γαλάνη και περιμένουμε να ανακαλέσει η 

κυρία Ιλανίδου για την λέξη πλυντήριο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και την ενισχύω εγώ.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Την ενισχύετε.  Και εγώ ενισχύω ακόμα περισσότερο την λέξη που σας 

είπα.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε ακούστε για να δείτε πως παίζεται το παιχνίδι .  

Ακούστε για να δείτε.  Κύριε Πρόεδρε ακούστε για να δείτε πως 

παίζεται το παιχνίδι  τώρα. Ακούστε.  Έχω τον λόγο και δεν θέλω να με 

διακόψει κανείς .   

 Αφού ψήφισαν τις  δυο αποφάσεις,  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε σας παρακαλώ. Οι δυο αποφάσεις …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πολύ.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε είναι πολύ απλά τα πράγματα. Ψηφίσαμε ομόφωνα στο 

Δημοτικό Συμβούλιο δυο αποφάσεις.  Πήραμε δυο αποφάσεις για 

συμψηφισμό οφειλών του Δήμου προς την ΔΕΥΑΣ και της ΔΕΥΑΣ 

προς τον Δήμο. Αυτές οι  αποφάσεις έχουν  μέσα και προσαυξήσεις και 

από την ΔΕΥΑΣ να πληρώσει στον Δήμο και από τον Δήμο προς την 

ΔΕΥΑΣ. Δίκαια πράγματα κα ισότιμα.  Δεν είναι ότι  θα τα γλιτώσει ο 

Δήμος,  θα τα πληρώσει η ΔΕΥΑΣ. Ο καθένας θα πληρώσει αυτά που 

οφείλει .   

 Το γεγονός ότι  δεν πληρώθηκαν τόσα χρόνια έχει  να κάνει  με το 

ότι  υπήρχε διχογνωμία και νομική και η κυρία Ιλανίδου δεν πρέπει εδώ 

να κάνει  σαν να μην ήξερε.  Όταν ψηφίσαμε τις  δυο αποφάσεις 

συμψηφισμού και τις  ψήφισε και αυτή,  υπήρχε εισήγηση με όλα τα 

έγγραφα που οι  νομικοί παραστά τες του Δήμου λέγανε μέσα, υπήρχε η 

νομική γνωμοδότηση του κ.  Αμαξόπουλου δυο στον αριθμό, της κυρίας 

Πράπα άλλες δυο που εξηγούσαν για ποιο λόγο υπήρχε αυτή η 

διχογνωμία και τελικά που καταλήξαμε.   

 Επομένως κανείς  δεν δικαιολογείται εδώ μέσα να λέει  ότι  άφησε 

το θέμα η δημοτική αρχή επί χρόνια και δεν πλήρωνε ο ένας ή δεν 

πλήρωνε ο άλλος.   Εάν θέλετε να είστε συνεπής με τον εαυτό σας 

ανατρέξτε στις  δυο αποφάσεις να δείτε πόσα έγγραφα επισυνάπτονται 

και οι  γνωματεύσεις των δικηγόρων του Δήμου και της ΔΕΥΑΣ .  

Υπήρχε επομένως ένα θέμα για το εάν πρέπει να πληρώνει ο Δήμος ή 

όχι  και αυτό ξεκαθαρίστηκε.  Γι΄ αυτό ψηφίσατε κιόλας όταν σας τα 

εισηγήθηκα.  

 Τώρα που προέκυψε αυτό το θέμα μερικοί νομίζουν ότι  τρίβουν 

τα χέρια τους βρήκαν αμάν το λαβράκι,  το μεγάλο σκ άνδαλο, χάθηκαν 

οι  λογαριασμοί της ΔΕΥΑΣ και να αμφισβητήσουμε το ποσό για να 
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2016  

  

 

ρίξουμε της ΔΕΥΑΣ, γιατί  εκεί  πάει  τώρα, να ρίξουμε την ΔΕΥΑΣ, να 

την κάψουμε αυτήν,  η ΔΕΥΑΣ να κάνει  τον συμψηφισμό με τον Δήμο, 

εμείς  να μην κάνουμε,  να μην πληρώσουμε αυτά που  οφείλουμε στην 

ΔΕΥΑΣ.  

 Στην θητεία μας το 99% των χαμένων περιστατικών, κύριε 

Πρόεδρε είναι πριν το ΄10.  Είναι επί  εποχής,  δεν θέλω να λέω 

ονόματα, προϊσταμένης,   η οποία έχει  συνταξιοδοτηθεί.  Την καλέσαμε 

και δεν μπορέσαμε καν να την βρούμε.  Δεν υπάρχει .  Ο διευθυντής 

ανέλαβε ο κ.  Μυγδάλης υπεύθυνα ο διευθυντής Οικονομικών να τα 

αναζητήσει στο αμαξοστάσιο στην Χρυσοπηγή και όπου αλλού 

μπορούσε να τα βρει .  Δεν τα βρήκε.   

Ζητήσαμε και από την ΔΕΥΑΣ εάν μπορεί να εκτυπώσει 

παλαιότερους λογαριασμούς πριν το ΄10 και μας είπε ότι  λόγω αλλαγής 

λογισμικού δεν μπορεί να εκτυπώσει.  Άρα δεν υπάρχει κάποιο θέμα 

μεγάλο για να ασχολούμαστε.  Υπάρχουν οι  καρτέλες και σας είπα και 

η ΔΕΗ με καρτέλες κάνει  τους συμψηφισμούς,  δεν στέλνει  

λογαριασμούς λες και είμαστε ιδιώτης ο  οποίος λαμβάνει 

λογαριασμούς,  εξαντλήθηκε,  εκεί  πέρα, οφείλω να ομολογήσω και οι  

υπάλληλοι πλέον επειδή τα πράγματα είναι πάρα πολύ σφικτά,  

εξαντλούνε όλα τα περιθώρια εκ του νόμου. Εξήντλησε και το ταμείο 

τα περιθώρια το νόμου και έπρεπε διαδικαστικά να κάνει  όλη αυτή την 

διαδικασία.   

Εγώ δεν έκανα το πόρισμα κυρίες και κύριοι .  Το πόρισμα έγινε 

από τον διευθυντή Οικονομικών. Ούτε έγινε κάποια προσπάθεια για να 

γλιτώσει κάποιος.  Η κυρία αυτή έχει  συνταξιοδοτηθεί,  πώς θα τις  

επιβάλουμε πειθαρχικές ποινές όταν έχει  φύγει  από τον Δήμο; Σε ποιον 
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να τις  επιβάλλω;  Προτείνετέ  μου σε ποιον θέλετε να υποβάλω ποινές,   

 

να τις  επιβάλω δια του κ.  Δημάρχου, γιατί  αυτός είναι ο Πειθαρχικός 

Προϊστάμενος,  να τις  επιβάλουμε αύριο.  Σε ποιον να επιβάλλουμε 

δηλαδή; Όταν έχω όλες τις  καρτέλες,  η ΔΕΥΑΣ είναι . .νομικό 

πρόσωπο, αυτή έκανε τον συμψηφισμό από την πλευρά της για …..  

 

 

ΑΔΥΝΑΤΗ Η ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ  

 ΛΟΓΩ  

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ  

………………… .  

………… .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 630/2016 )  

…………………………  

 

 

 

ΘΕΜΑ   9ο:  

Έγκριση επιστροφής του παραχωρηθέντος οχήματος (ΚΗΙ 9546)  

 από την ΚοινωφελήΕπιχείρηση του Δήμου Σερρών  

στο τμήμα Κίνησης Οχημάτων του ήμου Σερρών.  

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

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
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2016  

  

 

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 631/2016 )  

…………………………  

 

 

ΘΕΜΑ   10ο:  

Έγκριση τροποποίησης:  

α) της υπ' αριθμ. 451/2016 ΑΔΣ: ¨Έγκριση πραγματοποίησης  

εκδηλώσεων για τον εορτασμότων Χριστουγέννων  2016  και   

της  Πρωτοχρονιάς 2017 και Θεοφανίων 2017¨    και  

β) της υπ' αριθ.  550/2016 Α.Δ.Σ.:  ¨ Έγκριση δαπάνης γ ια την  

 πληρωμή του  κόστουςεξαγοράς   φωτοτυπικού   μηχανήματος  

  (προμήθεια leasing του 2009) για το ΚΕΠ Προβατά  

του Δήμου¨ ,  ως προς την εφαρμογή της νομοθεσίας.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

……………… .  

 

Έγκριση τροποποίησης:  

α) της υπ' αριθμ. 451/2016 ΑΔΣ: ¨Έγκριση πραγματοποίησης  

 εκδηλώσεων για τον εορτασμότων Χριστουγέννων  2016  και  της   

Πρωτοχρονιάς 2017 και Θεοφανίων 2017¨    και  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 632/2016 )  

…………………………  

 

β) της υπ' αριθ.  550/2016 Α.Δ.Σ.:  ¨ Έγκριση δαπάνης για την  

πληρωμή του  κόστουςεξαγοράς   φωτοτυπικού   μηχανήματος    
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2016  

  

 

(προμήθεια leasing του 2009) για το ΚΕΠ Προβατά  

του Δήμου¨ ,  ως προς την εφαρμογή της νομοθεσίας.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 633/2016 )  

…………………………  

 

 

ΘΕΜΑ   11ο:  

Έγκριση διενέργειας χρήσης υπηρεσιών τηλεμετρίας.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 634/2016 )  

…………………………  

 

 

ΘΕΜΑ   12ο:  

Έγκριση διενέργειας προμήθειας:  

Α) Λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού, έτους  2016,  

 για  την  Δ.Ε.  Λευκώνα του Δήμου Σερρών  

β) καυσόξυλων, για την θέρμανση των χώρων  του   

αμαξοστασίου  και Τ.Κ. Άνω Βροντούς,  

γ) δέκα χαρτοκιβωτίων των 200 τεμαχίων, 40 ml  έκαστο,   

Lysofor Spezial  ή ισοδύναμου, για τις ανάγκες των Κοιμητηρίων.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  
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2016  

  

 

δ) μπλοκ πράξεων βεβαίωσης παραβάσεων, για τις ανάγκες  

 της Δ/νσης  Καθαριότητας.  

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

 

……………… .  

 

Έγκριση διενέργειας προμήθειας:  

 

Α) Λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού, έτους  2016,   

για  την  Δ.Ε.  Λευκώνα του Δήμου  Σερρών  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 635/2016 )  

…………………………  

 

β) καυσόξυλων, για την θέρμανση των χώρων   

του  αμαξοστασίου  και Τ.Κ. Άνω Βροντούς,  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 636/2016 )  

…………………………  

 

γ) δέκα χαρτοκιβωτίων των 200 τεμαχίων, 40 ml  έκαστο,   

Lysofor Spezial  ή ισοδύναμου, για τις ανάγκες των Κοιμητηρίων.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 637/2016 )  

…………………………  
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δ) μπλοκ πράξεων βεβαίωσης παραβάσεων, για τις ανάγκες  

της Δ/νσης  Καθαριότητας.  

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

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 638/2016 )  

…………………………  

 

ΘΕΜΑ  13ο:  

Έγκριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής διαγωνισμού  

 για την προμήθεια ανυψωτικών  

συστημάτων για Α.Μ.Ε.Α. και εξοπλισμού πρώτων  

βοηθειών, στα πλαίσια της πράξης  

Sports  for all .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 639/2016 )  

…………………………  

 

ΘΕΜΑ   14ο:  

Χορήγηση αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκής αγοράς.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

………………  

 

Χορήγηση αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκής αγοράς  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 640/2016 )  

…………………………  
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2016  

  

 

 

Ομοίως στον κ.  Ευγενίδη Γεώργιο του Αποστόλου  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 641/2016 )  

…………………………  

 

Ομοίως στον κ.  Κυριακόγλου Γεώργιο του Θεοδώρου.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 642/2016 )  

…………………………  

 

ΘΕΜΑ   15ο:  

Διαγραφή επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 643/2016 )  

…………………………  

 

 

ΘΕΜΑ   16ο:  

Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού  

 οικον.  έτους 2016 από την  

Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

………………………  
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2016  

  

 

Αναμορφώσεις πιστώσεων  εγκεκριμένου προϋπολογισμού  

 οικον.  έτους 2016 για την ενίσχυση ΚΑΕ εξόδων (160 Αναμ.)  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 644/2016 )  

…………………………  

 

Ομοίως που αφορά ενίσχυση ΚΑΕ εξόδων για την καταβολή  

δικαστικών δαπανών σύμφωνα με την 115/2016 Απόφαση  

Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών (165 Αναμ.)  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 645/2016 )  

…………………………  

 

Ομοίως για ενίσχυση –δημιουργία ΚΑΕ εσόδων /εξόδων  

κρατήσεων (167 Αναμ.)  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 646/2016 )  

…………………………  

 

Ομοίως για την επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως  

εισπραχθέντα (171 Αναμ.)  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 647/2016 )  

…………………………  

 

Ομοίως για καταβολή δικαστικής δαπάνης σύμφωνα με  

 την αρ. 25/2016 απόφαση του Ειρηνοδικείου Σερρτών (172 Αναμ.)  
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2016  

  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 648/2016 )  

…………………………  

 

Ομοίως που αφορά δημιουργία  ΚΑΕ εξόδου (176 Αναμ.)  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 649/2016 )  

…………………………  

 

Ομοίως που αφορά προαιρετική επιχορήγηση στον ΟΠΑΚΠΑ 

(Αναμ. 183).  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 650/2016 )  

…………………………  

 

ΘΕΜΑ   17ο:  

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον.  έτους 2016 και  

ψήφιση πίστωσης υπηρεσιών του Τμ.Πρασίνου, λόγω αύξησης 

ΦΠΑ.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Δούκας Γ.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 651/2016 )  

…………………………  

 

 

ΘΕΜΑ   18ο:  

Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δ/νσης Καθαριότητας  
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2016  

  

 

οικον.  έτους 2016.  

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

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 652/2016 )  

…………………………  

 

ΘΕΜΑ   19ο:  

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον.  έτους 2016 για τη δημιουργία  

 ΚΑΕ εσόδου, για τοαυτοτελές τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 653/2016 )  

…………………………  

 

ΘΕΜΑ   20ο:  

Έγκριση παράτασης μίσθωσης τμήματος του υπ' αριθμ. 158  

 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Χριστός.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 654/2016 )  

…………………………  

 

ΘΕΜΑ   21ο:  

Έγκριση αυτοδίκαιης παράτασης μίσθωσης του  υπ’ αριθμόν 3  

 καταστήματος του Δημοτικού Καταστήματος Μητρουσίου,  

βάσει του Ν. 4257/2014  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

16 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 28 Η Σ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

2016  

  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 655/2016 )  

…………………………  

 

                     

ΘΕΜΑ   22ο:  

Έγκριση εργασιών ευπρεπισμού στον Δημοτικό Λαχανόκηπο  

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κ.  Αγιαννίδου Στ.  

 

ΠΡΑΚΤ, 1/2016  

…………………………  

 

ΘΕΜΑ   23ο:  

Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας:  

α) στους κ.κ.  Κοντού Ιφιγένεια και Κοντό Νικόλαο, στο Ο.Π. 719  

και  

β) στην κ.  Καρυπίδου Φανούλα, στο Ο.Π. 718.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

………………………  

 

Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας:  

α) στους κ.κ.  Κοντού Ιφιγένεια και Κοντό Νικόλαο, στο Ο.Π. 719  

και  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 656/2016 )  

…………………………  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

16 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 28 Η Σ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

2016  

  

 

 

β) στην κ.  Καρυπίδου Φανούλα, στο Ο.Π. 718.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 657/2016 )  

…………………………  

 

ΘΕΜΑ   24ο:  

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου:  

¨Αποπεράτωση ηλεκτροφωτισμού πάρκου Δ.Κ. Σκουτάρεως¨ .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 658/2016 )  

…………………………  

 

ΘΕΜΑ   25ο:  

Έγκριση 1 ο υ  Α.Π.Ε. του έργου: ¨Επισκευές -  συντηρήσεις  

-  ηλεκτρο-δοτήσεις Η/Μ εγκαταστάσεων κοινόχρηστων χώρων¨ .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 659/2016 )  

…………………………  

 

ΘΕΜΑ   26ο:  

Διαγραφή χρεών από χρηματικούς καταλόγους.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

16 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 28 Η Σ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

2016  

  

 

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 660/2016 )  

…………………………  

 

ΘΕΜΑ   27ο:  

Διαγραφή οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 661/2016 )  

…………………………  

 

ΘΕΜΑ   28ο:  

Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 662/2016 )  

…………………………  

 

ΘΕΜΑ  29ο:  

Διόρθωση των περιπτώσεων 2,  4,  5,  7 και  9 της παραγράφου Α  

της αριθμ. 517/2016 Α.Δ.Σ.που αφορούν καταβολή αποζημίωσης  

λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων ΙΔΑΧ σε εφαρμογή  

της αριθμ. 280/2015 πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 663/2016 )  

…………………………  

 



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

16 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 28 Η Σ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

2016  

  

 

 

ΘΕΜΑ  30ο:  

Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στους κ.  Ιλεμόσογλου Χρήστο  

 του Κωνσταντίνου καιΛάζο Αναστάσιο του Ευαγγέλου  

 πρώην δημοτικών υπαλλήλων, λόγω συνταξιοδότησης.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 664/2016 )  

…………………………  

 

ΘΕΜΑ  31ο:  

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας της αντιδημάρχου  

κ. Μπιτζίδου Σοφίας και του  

αντιδημάρχου κ.  Γρηγοριάδη Παν. για τον μήνα Οκτώβριο.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  

 

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ .  Δημάρχου  

Κατά τον μήνα Οκτώβριο.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 665/2016 )  

…………………………  

 

Ομοίως του αντιδημάρχου κ.  Γρηγοριάδη Παν.  

 για τον μήνα Οκτώβριο.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

16 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 28 Η Σ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

2016  

  

 

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 666/2016 )  

…………………………  

 

Ομοίως της αντιδημάρχου  κ.  Μπιτζίδου Σοφίας  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 667/2016 )  

…………………………  

 

ΘΕΜΑ  32ο:  

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας  

του κ.  Δημάρχου  για τον μήνα Σεπτέμβριο  

και του αντιδημάρχου κ.  Μυστακίδη για τους μήνες  

Αύγουστο και Σεπτέμβριο.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

…………………………  

 

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας  

του κ.  Δημάρχου   για τις  12 -13  Σεπτέμβριου  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 668/2016 )  

…………………………  

 

Ομοίως  του αντιδημάρχου κ.  Μυστακίδη  

 από 24-26/8/2016  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 669/2016 )  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

16 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 28 Η Σ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

2016  

  

 

…………………………  

 

Ομοίως από 12 -14/9/2016  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 670/2016 )  

…………………………  

 

 

ΘΕΜΑ  33ο:  

Επέκταση –  συμπλήρωση δικτύου ΦΟΠ.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

………………… . .  

 

Έγκριση μετατόπισης του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ λόγω  

διαμόρφωσης του πεζοδρομίου στην  περιοχή του Αγίου Συμεών  

 Δήμου Σερρών.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 671/2016 )  

…………………………  

 

Ομοίως λόγω έργων ανάπλασης και  υδροδότησης στον  

οικισμό Χιονοχωρίου Δήμου Σερρών.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 672/2016 )  

…………………………  

 



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

16 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 28 Η Σ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

2016  

  

 

Έγκριση τοποθέτησης (1) ενός φωτιστικού σώματος  

 στην οδό Φλωρίνης της πόλης των Σερρών.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 673/2016 )  

…………………………  

 

ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

…………………………  

………………  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ          ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ   

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  ……………  

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ    ……………..  

 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ     ……………..  

 

 ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ      ……………..  

 



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

16 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 28 Η Σ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

2016  

  

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    ……………..  

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    ……………..  

 

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ             ……………..  

 

ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ……………..  

 

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ  ΑΒΡΑΑΜ                       ……………..  

 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    ……………..  

 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ  ……………..  

 

ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ     ……………..  

 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ     ……………..  

 

ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     ……………..  

 

ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    ……………..  

 

ΧΑΡΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ      ……………..  

 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ……………..  

 

ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ     ……………..  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

16 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 28 Η Σ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

2016  

  

 

 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ     ……………..  

 

 

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ      ……………..  

 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΧΤΗ    ……………..  

 

ΙΛΑΝΙΔΟΥ -  ΒΙΛΛΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ   ……………..  

 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    ……………..  

 

ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ     ……………..  

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ    ……………..  

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ     ……………..  

 

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ    ……………..  

 

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    ……………..  

 

 

 

………………………… .  


