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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.:   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ   

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ: ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  

 

ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:  
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ:   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  ΠΕΤΡΟΣ  

Δημοτικοί Σύμβουλοι  ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗ 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  

  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

  ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ  

  ΓΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

  ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ  

  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

  ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

  ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

  ΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

   

  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ 

ΣΟΦΙΑ  

  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  

  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

  ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  

    

  ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

  ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
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  ΧΑΡΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  

  ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

  ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

  ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  

  ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

   

  ΙΛΑΝΙΔΟΥ -  ΒΙΛΛΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  

    

  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

  ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  

  ΚΑΛΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  

     

  ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ  

  ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ  

  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

   

 

    
  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  
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ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗ  ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ  

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΣΟΥΖΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ  

ΚΑΡΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

 

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 παρόντες δεν ήταν κανείς .      

 

 

………………………… .  

……………… . .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  

 

1.  Συγκρότηση ετήσιων επιτροπών:  

α) παραλαβής υπηρεσιών ποσού έως 60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.,   

β) παραλαβής υπηρεσιών ποσού άνω των 60.000,00 € χωρίς 

Φ.Π.Α.,   
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γ) παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών ποσού έως  

60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.  και   

δ) παρακολούθησης  και  παραλαβής   προμηθειών   ποσού   άνω   

των 60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.,  σύμφωνα με την παρ. 11β του  

άρθρου  221  του  Ν. 4412/2016,  όλων  των Διευθύνσεων και 

των Αυτοτελών Τμημάτων του Δήμου, πλην της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών.                                                                    

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.      

 

2.  Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής των 

έργων: α) Τσιμεντοστρώσεις,   συντηρήσεις  ασφαλτοστρώσεων  

δρόμων  Δ.Ε. Σκουτάρεως έτους 2014,   

β) Εργασίες στατικής επάρκειας κερκίδας νοτίου  πε τάλου  

Δημοτικού Γηπέδου Σερρών,  

γ) Διαπλάτυνση –  κατασκευή πεζοδρομίων στην οδό Δορυλαίου,   

δ) Κατασκευή  γραφείου  εξυπηρέτησης  κοινού  στην  περιοχή  

Αγίου Ιωάννη   και  

ε) Βελτίωση αγροτικής οδού στο Τ.Δ. Οινούσας Δήμου Σερρών.                                                                                               

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.     

 

3.  Έγκριση έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης:  

α) Ενιαίας Σχολικής  Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  

Δήμου   Σερρών  

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος  της ΕΣΕΠΕ κ.  Μερετούδης Δ.     και   

β) Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  

Δήμου Σερρών.                            

Εισηγητής :Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΔΕ κ Τερζής Β.  
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4.  Αποδοχή χρηματοδότησης και έγκριση υλοποίησης της πράξης 

¨Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών :Παροχή Συσσιτίου,  

Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Σερρών¨  στο πλαίσιο του Ε.Π. 

¨Κεντρική Μακεδονία(Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ09Β 

¨Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της 

φτώχειας -  ΕΚΤ¨ , ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ.  

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κ.  Αγιαννίδου Στ.   

 

5.  Έγκριση αποφάσεων της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.:                          

α) υπ'  αριθμ. 160/2016 περί ¨Έγκρισης  προϋπολογισμού της 

ΚΕΔΗΣ  χρήσης 2017¨ ,   

β) υπ'αριθμ. 161/2016  περί  ¨Έγκρισης  ετήσιου  σχεδίου  

δράσης  της  

ΚΕΔΗΣ έτους 2017¨    και  

γ) υπ '  αριθμ. 162/2016 περί ¨Έγκρισης  εισηγητικής  έκθεσης  

προς  το Δημ. Συμβούλιο Σερρών για την  χρηματοδότηση  της  

ΚΕΔΗΣ  για το έτος 2017¨ .                                                                       

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της  ΚΕΔΗΣ κ.  Ραμπότας Ε.        

 

6.  Έγκριση έκθεσης εσόδων –  εξόδων Γ'  τριμήνου 2016, για τον 

έλεγχο υλοποίησης –  εκτέλεσης του πρ/σμού έτους 2016.                                                                         

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.     

 

7.  Έγκριση αλλαγής –  τροποποίησης ποσού της αριθ.  720/2016 

Α.Δ.Σ. λόγω εκ παραδρομής εγγραφής άλλου ποσού.                                                                          

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.     
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8.  Έγκριση διενέργειας προμήθειας:   

α) κάδων απορριμμάτων έτους 2016,  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ  Γαλάνης Στ.    

β) ζωοτροφών για τις  ανάγκες του δημοτικού κυνοκομείου,  έτους  

2017.                                                                                                

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

 

9.  Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας ανταλλακτικών κάδων του 

Δήμου Σερρών.                                                                                                  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ  Γαλάνης Στ.    

 

10.  Έγκριση διενέργειας παροχής υπηρεσιών μηχανογραφικής 

υποστήριξης του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος 

(ΟΠΣ) του Δήμου Σερρών.                                                                                                

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ  Γαλάνης Στ.    

 

11.  Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού 

οικον.  έτους 2016 από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.                                      

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.     

 

12.  Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον.  έτ ους 2016 

της ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. λόγω επιστροφής αδιάθετων υπολοίπων 

μετά την ολοκλήρωση των πράξεων που συγχρηματοδοτούνται 

από τα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007 -2013 

(Δημοσιονομικό κλείσιμο διοργάνωσης Διεθνούς 

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

 

13.  Έγκριση μεταβίβασης της μισθωτικής σχέσης του υπ'  αριθμ. 

20 καταστήματος του δημοτικού μεγάρου (παλαιό 26Α).                                                                                                   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ  Γαλάνης Στ.     

 

14.  Έγκριση δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση:  

α) τμήματος του με  αρ.   886  δημ. αγροτεμαχίου  Άνω  Καμήλας  

στην  Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών για την κατασκευή κεντρικής δεξαμενής 

ύδρευσης   και  

β) του  υπ '  αριθμ. 195  δημοτικού  τεμαχίου  του  αγροκτήματος  

Αγίου Ιωάννη Σερρών στην Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών.                                                                                                  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ  Μυστακίδης Π.     

 

15.  Έγκριση μελέτης του έργου: ¨Επέκταση αύλειου χώρου 18 ο υ  

Δημ. Σχολείου στο Ο.Π. 341¨ .     

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ  Γκότσης Η.             

 

 

 

16.  Έγκριση 1 ο υ  Α.Π.Ε. των έργων:  

α) Κατεδάφιση ρυμοτομούμενων κτισμάτων στις  οδούς Προύσσης  

και Πτολεμαίων και  

β) Επέκταση πλακοσκεπούς οχετού στον οικισμό Αγίου Ιωάννη.                                                   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.      
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17.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής 

παραλαβής των έργων:  

α) Ολοκλήρωση πάρκου Δ.Κ. Σκουτάρεως    και  

β) Αντικεραυνική προστασία σχολικών μονάδων Δήμου Σερρών.                                                     

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.    

 

18.  Διαγραφή χρεών από χρηματικούς καταλόγους.                                                    

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.      

 

19.  Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 

στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης ¨Ανάπτυξη δομών και 

υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των 

γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας –  δημιουργία 

κέντρων συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε 

τοπικό επίπεδο στον άξονα προτεραιότητας 08¨ .                                                     

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κ.  Αγιαννίδου Στ.     

 

20.  Έκδοση Κανονιστικής Απόφασης κυκλοφοριακών 

ρυθμίσεων σύμφωνα με την υπ'  αριθμ. 100/2016 απόφαση της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.                                                                             

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.   

 

21.  Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ.  

Δημάρχου  για τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο,  της 

αντιδημάρχου κ.  Σοφίας Μπιτζίδου για τον μήνα Οκτώβριο και 

του αντιδημάρχου κ.  Γρηγοριάδη Παναγιώτη για τους μήνες 

Σεπτέμβριο και Οκτώβριο.             
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Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.     

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.:  

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  

 

…………………… . .  

…………… . .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να ενημερώσω το σώμα ότι ,  σας παρακαλώ μην μιλάτε,  ξεκίνησε το 

Δημοτικό Συμβούλιο.  Το Συνέδριο της ΚΕΔΕ που θα γίνει  από 1 μέχρι 

3-12, όποιος θέλει  να δηλώσει συμμετοχή να την δηλώσει  μέχρι την 

Δευτέρα 21 -11. Γιατί  το λέω αυτό;  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στα συλλογικά όργανα. Στην Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Που θα γίνει;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στην Θεσσαλονίκη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το Συνέδριο ξέρετε θα γίνει  στην Θεσσαλονίκη από 1 έως 3 -12. Γιατί  

σας λέω όποιος θέλει  να δηλώσει συμμετοχή; Διότι  όποιος δηλώσει 

συμμετοχή δικαιούται τα έξοδα κίνησης.  Όποιος δεν δηλώσει 

συμμετοχή θα πάει …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Χωρίς τα έξοδα κίνησης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οφείλω να σας ενημερώσω. Λοιπόν,  εάν υπάρχουν ανακοινώσεις,  

ερωτήσεις,  επερωτήσεις;  Ανακοίνωση. Ξεκινάμε από τις  ανακοινώσεις.  

Ποιος θέλει  να ανακοινώσει κάτι;  Ουδείς.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ερώτηση να κάνω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις;   Η κυρία Ιλανίδου, ο κ.  Φωτιάδης,  ο κ.  Αναστασιάδης 

Ηλίας.  Κύριε Φωτιάδη .   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Κύριε Πρόεδρε εδώ και μέρες έχουμε ένα θέμα να απασχολεί τον 

δημόσιο διάλογο, αυτό της εισόδου ή μη στον αστικό ιστό των 
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λεωφορείων από την ανατολική είσοδο της πόλεως.  Περιμέναμε 

κάποια,  ως παράταξη, κάποια ανακοίνωση..  η δημοτική αρχή…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τι ανακοίνωση; Ήρθε δυο φορές το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο.  

Ήρθε η Α΄ Φάση, ήρθε και η Β΄ Φάση, αφού προηγήθηκαν 

διαβουλεύσεις.  Την Β΄ Φάση που ήταν η οριστική την ψήφισε  

ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο.  Τι ανακοίνωση; Και πάμε να 

εφαρμόσουμε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  η οποία 

σύμφωνα με την μελέτη λέει  ότι  τα υπεραστικά πρέπει να βγουν έξω 

από το κέντρο της πόλης.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πολύ κακό αυτό.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πήγαμε στον Αντιπεριφερειάρχη και του λέμε ότι  έτσι και έτσι.  

Υπάρχει μια  κυκλοφοριακή μελέτη,  δεν ερχόμαστε εμείς  να λέμε 

προσωπικές μας απόψεις,  βάσει της κυκλοφοριακής μελέτης,  η οποία 

λέει  αυτά,  το Δημοτικό Συμβούλιο πήρε μια ομόφωνη απόφαση και 

ερχόμαστε να σου πούμε ότι  επειδή…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μπορεί η εφαρμογή να αρχίζει  από την ανατολική είσοδο και έξοδο 

λόγω του ότι  το μεγάλο πρόβλημα δημιουργείται στις  οδούς Εθνικής 

Αντιστάσεως, Παπανδρέου και τα λοιπά. Και ο Αντιπεφερειάρχης μας 

πρότεινε,  μας λέει  ότι  βεβαίως το ένα τρίτο των δρομολογίω ν να 

παραμείνει  στο κέντρο της πόλης,  το ένα τρίτο των δρομολογίων. Δεν 
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φέραμε καμία αντίρρηση. Λέμε ότι  συμφωνούμε να παραμείνει  το ένα 

τρίτο και εν συνεχεία απευθύνθηκε στους άλλους δημάρχους και έγινε 

σήμερα μια συνάντηση.  

Και στην συνάντηση αυτή τους είπα,  επειδή άρχισαν να λένε ότι  

ψηφοθηρικά δήθεν προτείναμε την ανατολική είσοδο, τους λέω εάν δεν 

θέλετε από την ανατολική είσοδο να απομακρύνουμε σε πρώτη φάση 

τα υπεραστικά ΚΤΕΛ δεν έχω κανένα μα καμένα πρόβλημα να 

ξεκινήσουμε από την δυτική είσοδο και  έξοδο. Ή εάν θέλετε συνολικά 

να πάει όλο ακόμα καλύτερα. Εμείς θα επιβραβεύσουμε τον 

Αντιπεριφερειάρχη.  

 Όσον αφορά για το ότι  θα επιβαρυνθούν οι  πολίτες και τα λοιπά, 

προτείναμε να υπάρξει ένα ενιαίο εισιτήριο,  δηλαδή ο πολίτης,  ο 

οποίος θα ανεβαίνει  στο υπεραστικό και πάει  στον σταθμό αστικών 

λεωφορείων, με το ίδιο εισιτήριο να ανεβαίνει  στο αστικό και να 

πηγαίνει  στο κέντρο και αυτό το ενιαίο εισιτήριο θα το επιδοτήσει ο 

Δήμος.  Θα δώσουμε 50.000 ευρώ τον χρόνο για να μην επιβαρυνθεί 

οικονομικά ο πολίτης.   

 Άρα λοιπόν,  ούτε ψηφοθηρικός λόγος υπάρχει,  πάει  αυτό το 

επιχείρημα, ούτε η επιβάρυνση του πολίτη υπάρχει.  Τα οφέλη θα είναι 

για όλους και για τα υπεραστικά ΚΤΕΛ και για την αγορά και για τους 

πολίτες.  Τα υπεραστικά ΚΤΕΛ…  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην μιλάτε σας παρακαλώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Την πόλη και καύσιμα ξοδεύουν πολλά και χρόνο χάνουν.  Άμα πάνε 

κατευθείαν στον σταθμό τους θα γλιτώσουν και έξοδα και τα καύσιμα, 

θα γλιτώσουν και χρόνο, θα εξοικονομήσουν και χρόνο. Και οι  

πολίτες,  επίσης πιο εύκολα και γρήγορα θα φτάνουν στο κέντρο της 

πόλης όταν πηγαίνουν στον σταθμό των υπεραστικών  και με το αστικό 

πάνε στο κέντρο. Οι πολίτες που θα πάνε στο κέντρο θα 

διασκορπιστούν …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντώνη.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σας παρακαλώ, ετέθη ένα ερώτημα. Εάν θέλετε να καταργήσουμε το 

Δημοτικό Συμβούλιο και να πάμε σε ένα καφενείο και να λέει  ο 

καθένας ότι  θέλει ,  άλλο θέμα είναι αυτό.   

 Άρα πιο γρήγορα θα πηγαίνουν και θα βελτιωθεί η ποιότητα ζωής 

των πολιτικών στο κέντρο της πόλης,  διότι  τα αυτοκίνητα πιο γρήγορα 

και με μεγαλύτερη ασφάλεια θα κινούνται αλλά θα έχουμε και 

λιγότερα καυσαέρια.   

 Η απάντηση που πήραμε ομόφωνα από όλους τους φορείς,  όχι  

θέλουμε όλα τα υπεραστικά λεωφορεία να περνάνε από το κέντρο. Με 

γεια σας με χαρά σας.  Ο Δήμος εκφράζει  γνώμη, δεν παίρνει  απόφαση. 

Την απόφαση την παίρνει  η Περιφέρεια,  την παίρνει  ο 

Αντιπεριφερειάρχης και πρέπει να καταλάβουν οι  πολίτες,  διότι  οι  

πολίτες έρχονται και διαμαρτύρονται στον Δήμαρχο και λένε ότι  

Δήμαρχε πότε θα  τα βγάλεις τα υπεραστικά λεωφορεία από το κέντρο 

της πόλης; Να πηγαίνουν και να διαμαρτύρονται στον 



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 16 Η Σ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016  

  

   

Αντιπεριφερειάρχη. Ο Αντιπεριφερειάρχης θα πάρει την απόφαση, όχι  

ο Δήμος,  όχι  ο Δήμαρχος.  Ο Δήμος γνωμοδοτεί .  Ο Δήμος γνωμοδοτεί ,  

αποφασίζει  η Περιφέρεια.  Έτσι έχει  το θέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Ηλίας Αναστασιάδης.   

Κα   :   

Η κυρία Ιλανίδου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με την σειρά της.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ποια είναι η σειρά της;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Την οποία ακολουθεί ο Πρόεδρος πιστά και σέβεται τα πάντα. Το 

ξέρετε κυρία Ιλανίδου.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε το ερώτημά μου απευθύνεται στον κ.  Δήμαρχο. Θα 

παρακαλούσα όμως να μου δώσετε λίγο χρόνο για να παρουσιάσω αυτό 

πάνω στο οποίο εδράζεται το ερώτημά μου και έχει  άμεση σχέση με 

την λειτουργία της κοινωφελούς επιχείρησης.  Νομίζω ότι  δίν εται μια 

ευκαιρία να ενημερωθεί και το σώμα.  

 Αγαπητοί συνάδελφοι,  αναφέρομαι σε απόφαση την οποία 

πήραμε 8 Σεπτεμβρίου.  Την 8 η  Σεπτεμβρίου μας ήρθαν θέματα από τον 

Πρόεδρο μεταξύ αυτών ήταν και τα εξής,  τα διαβάζω ως έχει .   

 Ζητούσαμε δυο γυμναστές οι  οπ οίοι  βέβαια θα προσλαμβάνονταν 

με την διαδικασία του  υπό -ΑΣΕΠ, όχι  ΑΣΕΠ, είναι κάτι  διαφορετικό.  

Περιγραφή ειδικών προσόντων. Πτυχίο επιστήμης φυσικής αγωγής και 

. .ειδικότητα..  Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή . .παραπάνω 
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προσόντα, επιτρέπεται η πρόσληψη με ειδικότητα ενόργανη ή ρυθμική 

γυμναστική.  

Δεύτερον,  για δεύτερο γυμναστή πτυχίο επιστήμης φυσικής 

αγωγής και αθλητισμού ΤΕΦΑ με ειδικότητα που αφορά ομαδικά 

αθλήματα.  

Αυτό ήταν το ένα έγγραφο που απασχόλησε το σώμα. Το άλλο 

είχε σχέση με τους μουσικούς.  Δυο μουσικούς.   

Πτυχίο ή δίπλωμα αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος 

εσωτερικού ή αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εξωτερικού ή 

πτυχίο ανώτερου τεχνολογικού ιδρύματος εσωτερικού ή 

αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εξωτερικού. Τα πτυχία 

εξωτερικού να  έχουν αναγνωριστεί  από τον ΔΟΑΤΑΠ και να 

αναφέρεται στα ελληνικά η ειδικότητα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Ηλία Αναστασιάδη, συγνώμη για την διακοπή. Τι είναι αυτό το 

οποίο…  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ερώτηση θα κάνω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν διαβάσατε τον Κανονισμό …  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Είπα προηγουμένως, δώστε μου….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η ερώτησή είναι συγκεκριμένη. Εσείς διαβάζετε κατεβατό ολόκληρο.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι,  όχι ,  κύριε Πρόεδρε,  ευθείς  αμέσως για να δώσω και στον 

Δήμαρχο την δυνατότητα να κατανοήσει το ερώτημά  μου όπως κα ι οι  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 16 Η Σ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016  

  

   

συνάδελφοι.  Αυτό βεβαιώνεται και με το ηχητικό.  Τι βγήκε στην 

Διαύγεια; Εδώ είναι το πρόβλημα. Στην Διαύγεια βγήκε το εξής:  Σε ότι  

έχει  σχέση με τους γυμναστές με ειδικότητα ελληνικοί παραδοσιακοί 

χοροί.  Άλλο αποφασίσαμε,  άλλο βγήκε.  Σε ότι  έχει  σχέση  με τους 

μουσικούς,  όλα μέσα αλλά μπήκε επιπλέον και ΤΕ 1650. Άλλο 

αποφασίστηκε,  άλλο βγήκε στην Διαύγεια.   

 Το ερώτημά μου, κύριε Δήμαρχε,  με βάση αυτά τα οποία 

γνωρίζουμε όλοι και με βάση το άρθρο 142, τι  προτίθεστε να κάνετε;  

Λαμβανομένου υπόψη ότι  είστε ο πολιτικός προϊστάμενος όλων των 

δομών; Αυτό είναι το ερώτημα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Στο ερώτημά σας θα απαντήσει ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ απευθύνομαι στον Δήμαρχο ως πολιτικό προϊστάμενο των δομών, 

γιατί  εδώ ανέφερα το άρθρο 142.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αφήστε τα αυτά.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι,  κύριε Δήμαρχε,  γιατί  εάν είναι έτσι…  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάνατε την ερώτησή σας.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τις παραγράφους και τα εδάφια.  Ακούγοντας μόνο την δική σας άποψη 

θα βγάλω εγώ συμπέρασμα; Δεν θα ακούσουμε…  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τι προτίθεστε να κάνετε;   
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εάν δεν ακούω και την άλλη άποψη;  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ωραία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η απάντηση σε πολύ περιορισμένο χρόνο, όπως προβλέπει ο 

Κανονισμός.  Δεν θα ανοίξουμε θέμα συζήτησης.  Απάντηση και 

τελειώσαμε.  Παρακαλώ κ.  Ραμπότα.  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Οι προσλήψεις οι  οποίες ανακοινώθηκαν ότι  θα γίνουν με βάση την 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και πάμε στις  αποφάσεις του 

Δημοτικού Συμβουλίου και έχουμε το εξής.  Περιγράφεται το γενικό 

περίγραμμα. Στην συγκεκριμένη όμως περίπτωση το γενι κό περίγραμμα 

των προσόντων. Θα ήταν παράδοξο  ή παράλογο να κάνουμε άλλη 

κατηγορία πρόσληψης εργαζομένων με τα κριτήρια ΑΣΕΠ και 

γνωρίζετε πολύ καλά ότι  το κάναμε για λόγους διαφάνειας ώστε να 

έχουν όλοι οι  ενδιαφερόμενοι δυνατότητα να καταθέσουν τα 

δικαιολογητικά τους.   

 Οι αποφάσεις και οι  εισηγήσεις που έρχονται από τον Πρόεδρο 

έχουν ένα γενικό περίγραμμα, το είπα προηγουμένως, σε ότι  αφορά το 

πλαίσιο με το οποίο τι  ακριβώς θα προσλάβουμε με βάση την 

αναγκαιότητα.  

 Οι εξειδικεύσεις μπορούν να γίνουν εκ  των υστέρων και δίνεται 

η δυνατότητα και έχει  συμβεί και στο παρελθόν,  δίνεται η δυνατότητα 

προσαρμοζόμενοι στην αναγκαιότητα της,  να το πω έτσι,  της 

αναγκαιότητας της δομής στην οποία λειτουργεί ,  γιατί  οι  αποφάσεις 

προηγήθηκαν και γνωρίζετε πολύ καλά, κ.  Αναστασιάδης,  ότι  
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προηγήθηκαν της ενεργοποίησης των Βάουτσερ, των νέων ΚΔΑΠ που 

για πρώτη φορά πραγματοποιούνταν σε τέτοιο βαθμό μέσα την πόλη 

των Σερρών.  

 Εσείς εκτιμάτε ότι  εξαπατήθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο,  αυτό 

θέλετε να πείτε σήμερα, . .προϊστάμενος. .  ενώ αυτό τα θέμα το έχουμε  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Άρα το θέμα όλο το οποίο συνέβη επακριβώς και έγινε με κριτήρια 

ΑΣΕΠ με τέτοια δημοσιότητα και ήταν θέμα απόφασης και λειτουργίας 

και της επιχείρησης αλλά και της Δη μαρχιακής Αρχής,  ώστε να έχουν 

την δυνατότητα να καταθέσουν όλοι τα δικαιολογητικά τους.  Οι 

εξειδικεύσεις οι  οποίες έγιναν,  έγιναν με βάση την . .και προσαρμογή 

χωρίς να δείχνουμε κανέναν,  κανέναν μα κανέναν υποψήφιο,  αυτά που 

συνέβησαν στο παρελθόν κατά κό ρον.  Και γι΄ αυτό το πράγμα έρχεστε 

σήμερα και ασκείτε κριτική ότι  κάτι  πήγε στραβά ή ότι  κάτι  . .  Τίποτα 

απολύτως.   

Οι εξειδικεύσεις πέραν του γενικού πτυχίου,  όπως αποφάσισε το 

Δ.Σ. της ΚΕΔΗΣ έγιναν με βάση την προσαρμογή, κύριε Πρόεδρε,  στα 

δεδομένα της . .της λειτουργίας των νέων ΚΔΑΠ στα δημοτικά σχολεία 

της πόλης.  Με μεγάλη προσπάθεια αυτή την στιγμή προσπαθούμε να 

λειτουργήσουμε… σε μεγάλο βαθμό . .και ακόμα δεν έχει  υλοποιηθεί  η 

πρόσκληση του ενδιαφερομένου με βάση κριτηρίων ΑΣΕΠ που για 

πρώτη φορά γίνεται.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Κύριε Αντιδήμαρχε για να μην αιωρείται τίποτα,  εγώ θα διατάξω 

προκαταρτική εξέταση για να διερευνηθεί το θέμα και να μου πουν τι  

συμβαίνει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Κυρία Ιλανίδου έχετε τον λόγο.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έκλεισε σας παρακαλώ, μην κάνετε παρεμβάσεις.  Η απάντηση δόθηκε.  

Η κυρία Ιλανίδου.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Προκαταρτική είναι άλλο θέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη. Τελείωσε.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τι τελείωσε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία Ιλανίδου έχει  τον λόγο.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Ιλανίδου θέλετε να υποβάλλετε την ερώτησή σας;  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  
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Το συμβούλιο που είχαμε στις  28 Σεπτεμβρίου υπήρχε ένα θέμα για 

μια προκαταρτική εξέταση σχετικά με  τις  οφειλές που έχουμε . .για ένα 

συμψηφισμό. Εγώ στις  3 Οκτωβρίου κατέθεσα στον Δήμο και στις  4 

Οκτωβρίου κατέθεσα στην ΔΕΥΑΣ από ένα έγγραφο και ζητούσα 

κάποιες πληροφορίες.  Δεν πήρα μέχρι τώρα καμία απάντηση, πέρασαν 

45 μέρες,  ο κ.  Σαφανίκας πήρα τηλέφω νο στον κ.  Χασαπίδη, ο οποίος 

θα υπογράψει το έγγραφο και δεν το υπογράφει.  Ο κ.  Σαφανίκας μου 

είπε από τις  10 Οκτωβρίου το έχει  δώσει στα χέρια του προέδρου του 

κ.  Χασαπίδη, ο οποίος δεν το υπογράφει ακόμα.  

 Επανειλημμένως ενόχλησα την ΔΕΥΑΣ και τον ίδιο  τον κ.  

Χασαπίδη τον πήρα τηλέφωνο, δεν ξέρω για ποιο λόγο 45 μέρες δεν το 

υπογράφει.   

 Επίσης το έγγραφο που έδωσα στον Δήμο και . .απάντηση, ο κ.  

Χρυσανθίδης προχθές που πήγε και έψαξε στις  υπηρεσίες του είπαν ότι  

για να το βρεις  είναι στα χέρια του κ.  Γα λάνη. Είπαν οι  υπάλληλοι.   

 Παρακαλώ να πάρω απάντηση μέσα σε 45 μέρες και είναι ήδη 

έτοιμη η απάντηση. Δεν είναι κάτι  που το ψάχνετε.  Τα χαρτιά του κ.  

Σαφανίκα είναι έτοιμα.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απάντηση.  

 

 

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Στα πλαίσια του Κανονισμού την 49 ημέρα θα πάρει την απάντηση η 

κυρία Ιλανίδου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε Γαλάνη εσείς;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε την ερώτηση την έχει  η υπηρεσία,  απλά σε ότι  μας 

αφορά εμάς,  επειδή πρέπει να δώσουμε γραπτές απαντήσεις,  η 

υπηρεσία μην ξεχνάτε,  οι  τρεις ,  τέσσερ ις υπάλληλοι ειδικά του 

Λογιστηρίου ασχολήθηκαν το τελευταίο διάστημα με τον 

προϋπολογισμό του ΄17,  επομένως έπρεπε πρώτα να ασχοληθούν με τον 

προϋπολογισμό του ΄17 για να μπορέσει ο Δήμος να λειτουργήσει και 

έπειτα να απαντούμε,  ευχαρίστως και σε όλες τις  ερωτήσεις των 

συνάδελφων, οι  οποίοι  τις  θέλουν γραπτώς και όχι  προφορικώς.    

Άρα, για να απαντήσουμε γραπτά θα πρέπει να δούμε το θέμα με 

προσοχή. Αυτό. Αυτή είναι η όλη αλήθεια.   

Και την ερώτηση δεν την έχει  ο Αντιδήμαρχος.  Φυσικά και την έχει  ο 

Αντιδήμαρχος αντίγραφο αλλά την έχουν οι  υπηρεσίες από την πρώτη 

στιγμή για να απαντήσουμε με όλα τα σχετικά έγγραφα που είναι πάρα 

πολλά.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε μια παρένθεση να κάνω για το ίδιο θέμα. Κύριε 

Αντιδήμαρχε έκανα έγγραφο στην υπηρεσία και εδώ  είναι και ο 

Γενικός,  ρώτησα όλες τις  υπηρεσίες πριν από μια εβδομάδα και το 

Λογιστήριο και το Ταμείο και μου απάντησα όλοι ότι  εμείς  δεν έχουμε 

χρεωθεί κανένα τέτοιο έγγραφο. Το έγγραφο, όχι  γιατί  είπατε σας 

άκουσα, . .  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  
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επειδή εμπεριστατωμένα το έψαξα και απευθύνθηκα . .και το έχει  ο κ.  

Γαλάνης.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

. .κανείς  δεν ρώτησε εμένα. Εμπεριστατωμένα και τεκμηριωμένα …  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όποτε με χρειαστείτε και το ξέρετε πολύ καλά ότι  είμαι εκεί  αρκετές 

ώρες.  Η ερώτηση . .όλα τα έγγραφα βρίσκονται στο Λογιστήριο εδώ και 

πάρα πολλές μέρες,  εβδομάδες και είναι εκεί  αλλά το Λογιστήριο 

ασχολείται με τον προϋπολογισμό του ΄17.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Εμένα μου απάντησε ο κ.  Καζάσκι ότι  δεν έχει  ιδέα.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εκεί έχει  το έγγραφο και όλο τον σχετικό φάκελο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απάντησε ο κ.  Αντιδήμαρχος.  Αφήστε τους γενικούς.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Όχι,  δεν θα αφήσω το ένα και θα αφήσω το άλλο. Δηλαδή θα μας πει  

ψεύτες;  Δεν κατάλαβα καλά , κύριε Πρόεδρε.   Ότι εμείς  δηλαδή….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποιος σε είπε ψεύτη;  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Δηλαδή ο Γενικός,  ο οποίος είναι αρμόδιος για τέτοια θέματα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  
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Με σεβασμό και εμείς .  . .εμπεριστατωμένα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελειώσατε;  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Θα τελειώσω σε μισό λεπτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάνατε ερώτηση, πήρατε απάντηση. Έκλεισε το θέμα.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Δεν θα μου λέτε εσείς ,  κύριε Πρόεδρε,  ότι  αφήστε τους Γενικούς.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ υπάρχει ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος.  Σας έδωσε απ άντηση, κλείνει  

το θέμα.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έκλεισε το θέμα.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Σε παρακαλώ πολύ. Κάνει χαρακτηρισμούς για το πρόσωπό μου. Επί 

προσωπικού. Δεν δέχομαι  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

 

 

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Η ερώτηση είναι στο Λογιστήριο εδώ και εβδομάδες και φυσικά το 

Λογιστήριο δεν μπορεί να απαντήσει για ασχολούμαστε με τον 

προϋπολογισμό του ΄17.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάνατε μια ερώτηση. Δεν σέβεστε τον Κανονισμό του Δημοτικού 

Συμβουλίου.  Καθόλου.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και μόνο που με διακόπτετε δεν με σέβεστε.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Εσύ είσαι Πρόεδρος για όλο το Δημοτικό Συμβούλιο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είμαι Πρόεδρος  όλου του Δημοτικού Συμβουλίου γι΄ αυτό και είσαι 

ασεβής απέναντί  μου.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έκλεισε το θέμα. Πήρατε απάντηση.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Δεν ντρέπεσαι λίγο να κάνεις  τον ….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Χρυσανθίδη ανακαλέστε.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  
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Για ποιο λόγο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ανακαλέστε.  Δεν κάνω κανενός τον  συνήγορο. Δεν το συνηθίζω.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Φλυαρείτε πάρα πολύ και εάν συνεχίσετε θα σας καλέσω στην τάξη.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ότι δεν σας αρέσει…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν δεν σταματήσετε θα σας καλέσω στην τάξη.  Και είναι η πρώτ η 

φορά που σας καλώ στην τάξη και θα καταγραφεί στα πρακτικά.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Να καταγραφεί.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν συνεχίσετε έρχεται η δεύτερη φορά.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν συνεχίσετε και δεν με αφήσετε να συνεχίσω το Δημοτικό  

Συμβούλιο,  με τον τρόπο σας και την συμπεριφορά σας…  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Και εσείς  είστε πέντε χρόνια εδώ…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα σας καλέσω δεύτερη φορά.  

 

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  
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Με τον τρόπο σας.  Κάντε την αυτοκριτική σας και εσείς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Και εγώ σας παρακαλώ.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ορίστε,  έχει  τον φάκελο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Τι να πω;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Τι να πω, κύριε Πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη τελείωσε το θέμα.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Το θέμα θα τελειώσει όταν  θα ακουστεί  η αλήθεια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη σταματήστε.  Επιτέλους λίγο σεβασμό.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

. .ας μιλήσει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεύτερη φορά σας καλώ στην τάξη και να καταγραφεί στα πρακτικά. 

Εάν θέλετε προκαλέστε ξανά κύριε…  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  
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Μας απειλείτε τώρα;  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ο Αντιδήμαρχος και ο άλλος σύμβουλος . .δεν τους είδατε;  Να σας 

βοηθήσω, δεν τους είδατε;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνήγορος είστε;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι,  εγώ είμαι αρχηγός παράταξης κύριε και όταν …  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εσείς είστε συνήγορος της συμπολίτευσης.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν ακούσατε ότι  παρενέβη κάποιος χωρίς να πάρει τον λόγο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προκαλείται θέμα. Το θέμα το προκάλεσε ο κ.  Χρυσανθίδης …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να σταματήσει εδώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Και εγώ παρακαλώ, έχετε δίκαιο να σταματήσει εδώ αλλά να μην …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επιτέλους σταματήστε.  Πυροδοτείτε άσκοπα …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κουράζετε το σώμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και εσείς  ιδιαιτέρως.  Και εσείς  ιδιαιτέρως με τις  επιθέσεις που 

κάνετε…Δεν ταιριάζει .  Χαμηλώστε λίγο το προφίλ …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ να χαμηλώσω το προφίλ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Βέβαια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ δεν το προκαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Λέτε;  Με χαρακτηρισμούς…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  λέω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και εγώ σας λέω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  προχωράμε στα θέματα της ημερήσιας.  Πρώτο θέμα.  

 

 

ΘΕΜΑ   1ο:  
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Συγκρότηση ετήσιων επιτροπών:  

α) παραλαβής υπηρεσιών ποσού έως 60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.,  

β) παραλαβής υπηρεσιών ποσού άνω των 60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.,  

γ) παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών ποσού έως   

60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.  και  

δ) παρακολούθησης  και  παραλαβής   προμηθειών   ποσού   άνω   

 των 60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.,  σύμφωνα με την παρ. 11β του   

άρθρου  221  του  Ν. 4412/2016,  όλων  των Διευθύνσεων και των  

Αυτοτελών Τμημάτων του Δήμου, πλην της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ σας παρακαλώ πολύ, υπήρξε μια διόρθωση από το Τμήμα της 

Τεχνικής Υπηρεσίας,  από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, 

συμπεριλαμβάνεται στο Α και Β, μάλλον πλην του Α και Β το Γ και το 

Δ περιλαμβάνει και τις  τεχνικές υπηρεσίες.   

 Θέλετε να σας διαβάσω και τα ονόματα;  

Ως τακτικά για το Α: Δόκας Χρήστος,  Γαλάνη Ανθούλα και 

Λογοθετίδης Λεωνίδας.  Ως αναπληρωματικά αντίστοιχα: Μάλαμα 

Κυριακή, Κουντούσκα Έλσα, Πιστικόζογλου Αγγελική. Και ως 

Πρόεδρος ορίζεται ο κ.  Δόκας Χρήστος.   

 Για το Β: Ως τακτικά: Πάσιος Ιωάννης,  Σοφιανίδου Ευγενία,  

Τέζα Αικατερίνη και ως αναπληρωματικά Λεμονής Ιορδάνης,  Γαϊτατζή 

Θεοδοσία και Δήμου Αγγελική. Ως Πρόεδρ ος η κυρία Τέζα Αικατερίνη.   

 Για το Γ: Ως τακτικά Γκότση Ελένη, Κρουστάλης Γεώργιος,  

Μπαρμπουτίδου Αικατερίνη.  Ως αναπληρωματικά Γιατζίδης Γεώργιος,  
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Πολυχρονίδης Γεώργιος,  Σουλιώτης  Μιχαήλ. Ως Πρόεδρος η κυρία 

Μπαρμπουτίδου.   

 Για το Δ: Ως τακτικά η κυρία Γκότση Ελένη, Λεμονής Ιορδάνης 

και Αγγελόπουλος Σωτήριος.  Ως αναπληρωματικά Κιζάκης Θεολόγης,  

Πάσχιος Ιωάννης,  Παλάσκα Ελένη. Ως Πρόεδρος ο κ.  Αγγελόπουλος 

Σωτήριος.   

 Ομόφωνα ναι;   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Έχω ερωτήσεις.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ. Ερωτήσεις προς τον Αντιδήμαρχο.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ήθελα να ρωτήσω, βλέπω μια εισήγηση την οποία την κάνει  πρώτον η 

κυρία Γαϊτατζή,  η οποία είναι σε κάποια Επιτροπή μέλος.  Πρώτη 

ερώτηση.  

 Δεύτερη ερώτηση. Ο 4412/2016 λέει  ότι . .Ν4024 και λέει  όταν 

δεν υπάρχει  εξ οφιτσίου ή όταν υπάρχει από κάποια Επιτροπή να 

ορίζεται κάποιο μέλος,  δημιουργείται κλήρωση.  

 Εδώ σήμερα εμείς  η εισήγηση είναι και η εισήγηση, πιστεύω 

βέβαια τον Διευθυντή, λέει  να αποφασίσουμε εξ ορισμού. Ποιος 

απέκλεισε την κλήρωση; Το ανώτατο όργανο είναι το Δημοτ ικό 

Συμβούλιο.  Άρα λοιπόν εμείς  θα αποφασίσουμε θα είναι εάν είναι εξ 

ορισμού ή εάν είναι εκ κληρώσεως. Από πού προκύπτει  αυτό;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Τελειώσατε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Όχι,  δεν τελείωσα. Και ένα τρίτο,  από ότι  γνωρίζω το. .  ένα 

αναπληρωματικό μέλος . .από ότι  γνωρίζω όμως δεν προβλέπεται . .να 

συμμετέχουν στις  επιτροπές αυτές.    

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εμείς προτείνουμε,  κύριε Πρόεδρε,  ως δημοτική αρχή σε αυτές τις  

επιτροπές,  επειδή έχουμε ζήσει πάρα πολλά κατά την όλη αυτή την 

θητεία για το πώς διαχειρίζονται στις  επιτροπ ές αυτές τα θέματα  οι  

εκλεγμένοι,  οι  άνθρωποι που κληρώνονται,  οι  υπάλληλοί μας που 

κληρώνονται στις  επιτροπές,  έχουμε ζήσει πάρα πολλά προβλήματα, 

θεωρήσαμε σκόπιμο, αφού γίνει  μια διαβούλευση με όλες τις  

διευθύνσεις και συζήτηση διεξοδική, να προτείνουμ ε,  όπως μας δίνει  

το δικαίωμα ο νόμος και το Δημοτικό Συμβούλιο και να κάνουμε αυτές 

τις  προτάσεις τις  συγκεκριμένες,  για να διευκολύνουμε την λειτουργία 

του Δήμου.  

Γιατί  διαφορετικά εάν το αφήσουμε στην κλήρωση το ποιος 

υπάλληλος θα είναι από ποια υπηρεσ ία και από όλο τον Δήμο, δεν θα 

βγάλουμε άκρη ποτέ με τις  Επιτροπές που με αυτό τον τρόπο, δια της 

κληρώσεως πολλές φορές,  έχουμε καθυστερήσει τα πρακτικά, είναι 

υπάλληλοι από διάφορες διευθύνσεις που δεν μπορούν να 

συνεννοηθούν μεταξύ τους γιατί  άλλος δου λεύει στο αμαξοστάσιο,  

άλλος δουλεύει στο Δημαρχείο,  άλλος είναι στο κτίριο του 

Κολυμβητηρίου και είναι τα γνωστά θέματα με τις  καθυστερήσεις των 

πρακτικών και όλα αυτά.  

 Έγινε από την διοίκηση του Δήμου Σερρών μια διεξοδική 

συζήτηση με τους διευθυντές,  μ άλιστα και ο Γενικός Γραμματέας,  ο 

οποίος παρίσταται έκανε και αυτός,  συνέβαλε σε αυτό,  ενημερώσαμε 

τον κ.  Δήμαρχο για τον τρόπο που χειριζόμαστε στο θέμα και οι  ίδιοι  
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οι Διευθυντές μας πρότεινα συγκεκριμένα άτομα. Οι ίδιοι  οι  

Διευθυντές.  Και μάλιστα να . . της κληρώσεως και να πάμε στην λογική 

του ορισμού και τον προτείνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο.  Δεν 

ήρθαμε μόνοι μας εμείς  να σας το προτείνουμε σήμερα.  

Το ίδιο κάναμε και στις  Επιτροπές,  κύριε Πρόεδρε,  που 

πηγαίνουν στην Οικονομική Επιτροπή για απόφαση. Πά λι με τον ίδιο 

τρόπο. Και εκεί  υπήρξε συναίνεση από τους συναδέλφους.  

Αναρωτιέμαι γιατί  γίνονται…στο Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα.  

Έτσι το χειριστήκαμε και στην Οικονομική Επιτροπή. Έγινε πάλι 

διαβούλευση, διεξοδική συζήτηση και η αντιπολίτευση στην 

Οικονομική Επιτροπή είπε ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και κάτι  άλλο ρώτησε ο κ.  Χρυσανθίδης.   Γιατί  ΥΕ;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αυτό δεν νομίζω. Εάν είναι πρόβλημα θα το δούμε αλλά η διοίκηση 

για να το προτείνει;  Θα το δούμε όμως. Κρατάω μια επιφύλαξη γι΄ 

αυτό.  Για το άλλο όμως σας προτε ίνω όπως έχει  το θέμα. Δεν έχω να 

σας πω κάτι άλλο γι΄ αυτό.   Εάν θέλετε κλήρωση μπορείτε να πείτε μια 

άλλη γνώμη. Εγώ δεν συμφωνώ.  

Εγώ, όπως έχω ζήσει,  εμείς  μάλλον όπως έχουμε ζήσει,  κύριε 

Πρόεδρε,  εμείς  όπως έχουμε ζήσει αυτή την κατάσταση, θεωρήσαμε 

σωστό, αφού μας δίνει  την δυνατότητα  ο νόμος,  να κάνουμε όλη αυτή 

την διαβούλευση με τους διευθυντές και να κάνουμε αυτή την 

πρόταση. Ουσιαστικά είναι πρόταση των υπηρεσιών, κυρίως των 

διευθυντών που ξέρουν πάρα πολύ καλά την λειτουργία του Δήμου 

τους.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επειδή με απασχόλησε και εμένα προσωπικά, κύριε Χρυσανθίδη,  το 

θέμα, πήγα στην κυρία Θεοδοσίου,  ήταν παρών και ο Γενικός και 

έθεσα το θέμα έτσι όπως το τοποθετήσατε εσείς .  Εάν γινόταν η 

κλήρωση αυτή την οποία λέει  ο νόμος,  ξέρετε τι  θα γινόταν.  Το  

γνωρίζετε πολύ καλά. Το ζήσαμε και θα ζούσαμε απείρου κάλους 

καταστάσεις.  Δυσλειτουργία του Δήμου στο έπακρο. Έτσι και 

ζορίζεται ο Δήμος.  Το ξέρετε αυτό πολύ καλά. Εγώ δεν έχω πρόβλημα 

να κάνουμε κλήρωση και να τα κάνουμε μπάχαλο. Θέλετε;  Εδώ 

συναποφασίζουμε όλοι μαζί .  Και να τα κάνουμε μπάχαλο. Το ξέρετε 

πολύ καλά.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε μια διευκρίνιση παρακαλώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Αντιδήμαρχε αυτό που κάνετε είναι σύννομο;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Βέβαια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εάν είναι σύννομο πολύ καλά κάνετε.  Εάν είναι σύννομο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα; Τοποθέτηση. Ο κ.  Χρυσανθίδης να τοποθετηθεί.  Βεβαίως.   
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Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ναι,   θα τοποθετηθώ γιατί  είπε ο κ.  Γαλάνης ότι  στην Οικονομική 

Επιτροπή . .  ομόφωνα. Στην Οικονομική Επιτροπή όμως εξέφρασα την 

αντίρρησή μου όσον αφορά με το πώς είναι το θέμα. Ποιανού εισήγηση 

είναι το θέμα, διότι  …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Δεν καταλαβαινόμαστε νομίζω.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν ήσουν σε αυτή την  Επιτροπή που αποφασίσαμε.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Πώς δεν ήμουνα;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν ήσουνα Βασίλη, δεν τα ξέρεις  όλα. Δεν ήσουνα. Δεν ήσουνα στην 

Επιτροπή αυτή που συζητήσαμε το θέμα αυτό.  Άκου τι  σου λέω.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Όταν ήρθε το θέμα στην Οικονομική Επι τροπή ορίσαμε Πρόεδρο…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Μισό λεπτό.  Την κυρία Μέλιου,  η οποία. .  και ξέρω τι  λέω, ξέρω τι  

λέω, με τον 4412, τότε εγώ ψήφισα ναι.  Ψήφισα ναι,  όμως ψήφισα ότι  

οι  υπάλληλοι αυτοί,  κατόπιν εισήγησης των διε υθυντών. Και λέω ότι  

θέλω την εισήγηση των διευθυντών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην μιλάτε σας παρακαλώ.  
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Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Αυτό ήταν το θέμα και ψήφισα ναι στο συγκεκριμένο θέμα. Τότε ήμουν 

παρών…. Εγώ έθεσα το ερώτημα το εξής:  έρχεται στο Δημοτικό 

Συμβούλιο να αποφασίσουμε πρώτα εάν θα γίνει  εξ ορισμού η 

κλήρωση, πρέπει να το αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο εφόσον το 

λέει  ο νόμος,  δεν το λέει  η εισήγηση, η οποία τα λέει  εξ ορισμού, άρα 

λοιπόν το αρμόδιο όργανο να αποφασίσει ορισμό ή κλήρωση είμαστε 

εμείς .  Το τι  θα αποφασίσουμε,  άλλο θέμα.  Και εγώ θα συμφωνήσω για 

τον ορισμό, πώς γίνεται ο ορισμός όμως; έρχεται μια εισήγηση στην 

οποία υπογράφει η προϊσταμένη, καθόλα  άξια,  η οποία προτείνεται,  

μπαίνει  σε Επιτροπή.  

 Άρα λοιπόν,  οι  προτάσεις αυτές δεν μπορεί να γίνονται από την 

προϊσταμένη ενός τμήματος.  Το λιγότερο πρέπει να γίνουν από τον 

διευθυντή της Διεύθυνσης αυτής.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Πουθενά δεν προβλέπεται ότι  οι  διευθυντές θα προτείνουν στην 

διοίκηση τον ορισμό των προσώπων. Σας λέω εγώ που έχω …  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Άρα λοιπόν εάν δεν είναι διευθυντές,  δεν το λέει  ο διευθυντής και 

μπορεί η προϊσταμένη να προτείνει;  Υπογραφή της προϊσταμένης έχει .    

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Μπορώ να γίνω κατανοητός; Ελληνικά μιλάω. Σας είπα . .ευθύνη και 

σας εισηγούμαι με ελληνικά ότι  …  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Χρυσανθίδης έθεσε το πρόβλημα. Μισό λεπτάκι…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ότι ασχολούνται με την . .αυτή είναι  η προσβολή;  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αναλαμβάνω την ευθύνη και σα ς λέω ότι  η διοίκηση έκανε διεξοδική 

συζήτηση με τους Διευθυντές,  υπεύθυνα το λέω, δεν το λέει  κανείς  

άλλος,  το λέει  αυτός που έχει  την ευθύνη της εισήγησης του θέματος,  η 

διοίκηση του Δήμου Σερρών, ναι η κυρία . .μαζί  με τον Γενικό 

Γραμματέα ασχολήθηκαν με  το θέμα αυτό και με ενημέρωσαν, αφού 

τελείωσαν την διεξοδική συζήτηση και την συνεννόηση με τους 

διευθυντές ότι  αυτοί οι  άνθρωποι θα τους προτείνουμε για διορισμό. 

Αυτή την επιλογή κάνουμε εμείς  σύννομα, όπως ρώτησε ο κ.  

Αναστασιάδης,  σύννομα. Αυτή την επ ιλογή κάνει  η δημοτική αρχή.  

 Σας το προτείνω υπεύθυνα. Εάν έχετε αντίθετη γνώμη σεβαστή 

αλλά δεν μπορώ να σας πω κάτι παραπάνω ούτε προβλέπεται από 

πουθενά…  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αυτό που μου λέτε δεν προβλέπεται …  
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Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ο νόμος λέει  και κλήρωση και ορισμό. Πρέπει να αποφασίσουμε εμείς .  

Αυτό είναι το θέμα.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Και σας προτείνω ορισμό, τι  θέλετε να κάνω;  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ναι,  αλλά  η εισήγηση μιλάει μόνο για ορισμό.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Σας το προτείνω. Εγώ έρχομαι και σας προτείνω ορισμό.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ναι αλλά δεν ξέρει  ο συνάδελφος,  πιθανόν να μην ξέρουν ότι  υπάρχει  

και η δυνατότητα της κλήρωσης.  Ο νόμος λέει  ορισμό ή κλήρωση.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Μα εάν μου επιτρέπατε θα σας το έλεγα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορισμό προτείνει .   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Μα ο κ.  Πρόεδρος,  επειδή μάλλον περνάμε πολύ γρήγορα από το 

Δημοτικό Συμβούλιο,  πήρε ο άνθρωπος την πρωτοβουλία και είπε 

αυτός τα ονόματα του ορισμού. Εάν με άφηνε ή εάν υπήρχε διάθεση 

από το σώμα για να εισηγηθώ το θέμα, θα σας έλεγα ότι  προτείνουμε 

ορισμό αντί  κληρώσεως. Τόσο απλό είναι.  Συγνώμη, δηλαδή. Εάν δεν 

έγινε κατανοητός συγνώμη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα μπαίνει  σε ψηφοφορία.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Δεν πήρα απάντηση.  
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Πώς δεν πήρατε απάντηση;  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Μα ο εισηγητής θα έχει  και . .   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Μα με συγχωρείτε,  ένα λεπτό,  με συγχωρείτε,  εδώ ψάχνουμε να 

βρούμε άνθρωπο για να βάλουμε στις  επιτροπές….  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Τι να πω;  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Πολιτικά σήμερα εγώ.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Πολιτικά….  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εάν είναι αυτό το πρόβλημά σας θα βάλω . .υπογραφή…  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Μα είναι σωστό αυτό που σας λέω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Μπαίνει  σε ψηφοφορία το θέμα. Ναι,  ναι.  Ναι.  Γρηγοριάδης,  

Δούκας,  κυρία Καλώτα. Ο κ.  Μηλίδης.  Ηλίας Αναστασιάδης.   
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Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ναι εγώ…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Αντώνης Αναστασιάδης.  Ο κ.  Γιαννακίδης.  Η κυρία Γεωργούλα 

ναι.  Ο κ.  Γάτσιος,  ναι.  Ναι με τις  επιφυλάξεις ο κ.  Χρυσανθίδης.  Ναι ο 

κ.  Φωτιάδης.  Ναι,  ναι και ο Πρόεδρος.   

 

Συγκρότηση ετήσιων επιτροπών:  

α) παραλαβής υπηρεσιών ποσού έως 60.000,00 €  

 χωρίς Φ.Π.Α.,  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 731/2016)  

…………………  

 

β) παραλαβής υπηρεσιών ποσού άνω  

των 60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.,  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 732/2016)  

…………………  

 

γ) παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών  

ποσού έως  60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.  και  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 733/2016)  

…………………  
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δ) παρακολούθησης  και  παραλαβής   προμηθειών    

ποσού   άνω   των 60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.,  σύμφωνα με  

την παρ. 11β του  άρθρου  221  του  Ν. 4412/2016,  όλων  των  

Διευθύνσεων και των Αυτοτελών Τμημάτων του Δήμου,  

πλην της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 734/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεύτερο θέμα.  

ΘΕΜΑ   2ο:  

Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής των 

έργων:  

α)  Τσιμεντοστρώσεις,   συντηρήσεις  ασφαλτοστρώσεων   

δρόμων  Δ.Ε. Σκουτάρεως έτους 2014,  

β) Εργασίες στατικής επάρκειας κερκίδας νοτίου  πετάλου  

 Δημοτικού Γηπέδου Σερρών,  

γ) Διαπλάτυνση –  κατασκευή πεζοδρομίων στην οδό Δορυλαίου,  

δ) Κατασκευή  γραφείου  εξυπηρέτησης  κοινού  στην  περιοχή   

Αγίου Ιωάννη   και  

Δήμου) Βελτίωση αγροτικής οδού στο Τ.Δ. Οινούσας Δήμου 

Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ στο δεύτερο θέμα ως μετά από κλήρωση:  

  Για το Α: ως τακτικά μέλη κληρώθηκαν η κυρί α Στρίγκα Ελένη 

και η κυρία Τσούκα Ασημίνα.  Η κυρία Στρίγκα Ελένη ως Πρόεδρος.  

Αναπληρωματικά αυτών η κυρία Τεκίδου Μόρφω και ο κ.  Βαδιάκας 

Πολυχρόνης.   

  Για το Β: ως τακτικά η κυρία Στρίγκα Ελένη ως Πρόεδρος και ο 

κ.  . .  μέλος με αναπληρωματικά αντίστοιχα  Δασκαλόπουλος Πέτρος,  

Παπακωνσταντίνου Μαρία.   

   Για το Γ: ως τακτικά Στρίγκα Ελένη ως Πρόεδρος,  Πασιάς 

Ιωάννης ως μέλης.  Ως αναπληρωματικά αυτών Τεκίδου Μόρφω, …  

   Για το Δ: ως τακτικά ή κυρία Αρβανιτάκη Ελισάβετ ως 

Πρόεδρος,   η κυρία Δούκα Θεοδώρα ως μέλος.  Ως αναπληρωματικά …  

  Για το Ε: ως τακτικά η κυρία . .  Αναστασία ως Πρόεδρος,  η κυρία 

Δούκα Ασημίνα ως μέλος με αναπληρωματικά αντίστοιχα μέλη τον 

Μανταλάκη  Αλέξανδρο και την κυρία Παντελή Ελένη.  

  Ομόφωνα ναι;   Ναι.   

 

Σύσταση Δήμου προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων:  

α) Τσιμεντοστρώσεις,   συντηρήσεις  ασφαλτοστρώσεων  

  δρόμων  Δ.Ε. Σκουτάρεως έτους 2014,  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 735 /2016)  

…………………  

 

β) Εργασίες στατικής επάρκειας κερκίδα ς νοτίου   
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πετάλου  Δημοτικού Γηπέδου Σερρών  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 ((ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 736 /2016)  

…………………  

 

Δήμου) Διαπλάτυνση –  κατασκευή πεζοδρομίων  

στην οδό Δορυλαίου  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 737 /2016)  

…………………  

 

δ) Κατασκευή  γραφείου  εξυπηρέτησης  κοινού   

στην  περιοχή  Αγίου Ιωάννη  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 738 /2016)  

…………………  

 

Δήμου) Βελτίωση αγροτικής οδού στ ο  

Τ.Δ. Οινούσας Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 739/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Πάμε στο τρίτο.   

ΘΕΜΑ   3ο:  

Έγκριση έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης:  

α) Ενιαίας Σχολικής  Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  

  Δήμου   Σερρών  

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΠΕ κ. Μερετούδης Δ.      

β) Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας   

Εκπαίδευσης  Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής:Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΔΕ κ Τερζής Β.  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Έγκριση έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης:  

α) Ενιαίας Σχολικής  Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας   

Εκπαίδευσης  Δήμου   Σερρών  

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΠΕ κ. Μερετούδης Δ.    

20639  25-11-2016  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 740/2016)  

…………………  

 

 

β) Ενιαίας Σχολικής Της Δευτεροβάθμιας  

 Εκπαίδευσης  Της Σερρών.  
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Εισηγητής:Ο Της της ΕΣΕΔΕ κ Τερζής Β.  

20692  25-11-2016  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 741/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα τέταρτο.   

 

ΘΕΜΑ   4ο:  

Αποδοχή χρηματοδότησης και έγκριση υλοποίησης της  

 πράξης ¨Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών :Παροχή Συσσιτίου,  

Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Σερρών¨  στο πλαίσιο του  

Ε.Π. ¨Κεντρική Μακεδονία(Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ09Β  

¨Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της 

φτώχειας  

 -  ΕΚΤ¨ , ο οποίος συγχρηματοδοτείται από  το ΕΚΤ.  

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κ.  Αγιαννίδου Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Αγιαννίδου.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 742/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωράμε στο πέντε.   

 

ΘΕΜΑ   5ο:  

Έγκριση αποφάσεων της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.:  

α) υπ' αριθμ. 160/2016 περί ¨Έγκρισης  προϋπολογισμού  

της ΚΕΔΗΣ  χρήσης 2017¨ ,  

β) υπ'αριθμ. 161/2016  περί  ¨Έγκρισης  ετήσιου   

σχεδίου  δράσης  της  

ΚΕΔΗΣ έτους 2017¨    και  

γ) υπ' αριθμ. 162/2016 περί ¨Έγκρισης  εισηγητικής  έκθεσης   

προς  το Δημ. Συμβούλιο Σερρών για την  χρηματοδότηση   

της  ΚΕΔΗΣ  για το έτος 2017¨ .  

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ κ. Ραμπότας Ε.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής ο  Πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ κ.  Ραμπότας Ευθύμιος.   

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Δυο λόγια,  κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ τον κ.  Ραμπότα.  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  
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Κύριοι συνάδελφοι σήμερα έρχεται η κατάσταση του προϋπολογισμού 

της ΚΕΔΗΣ για το έτος ΄17.  Ένας προϋπολογισμός,  ο οποίος είναι 

προσγειωμένος με βάση την οικονομική συγκυρία.  Είναι 

συγκεκριμένες οι  χρηματοδοτήσεις.  Όπως επίσης προκύπτει  

…προκειμένου να υπάρξει. .  από τον Δήμο Σερρών . .  και ο κ.  

Αντιδήμαρχος των Οικονομικών, ο κ.  Γαλάνης…  

  Να μιλήσω για τον προϋπολογισμό που καταρτίστηκε . .  Άρα 

κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  ο προϋπολογισ μός 

απαντάει στην απλή λειτουργία της κοινωφελούς επιχείρησης,  όπως 

λειτούργησε και τον προηγούμενο χρόνο με βάση τις  οικονομικές 

δυνατότητες που υπάρχουν.   

  Φυσικά όπως είναι μέσα από αυτό τον προϋπολογισμό …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην μιλάτε μεταξύ σας.   

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Τόσο το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι  όσο και . .  καθώς επίσης σε 

μικρό βαθμό που μπορούμε να  . .εκδηλώσεις να είναι ποιοτικές και 

αποπληρωμένες.  Άρα ένα σημαντικό ζήτημα μπαίνει  ότι  ότι  αυτή την 

στιγμή έχει  γίνει ,  γ ιατί  πέρα από την ποιότητα των . .υπηρεσι ών που 

σταδιακά προσπαθεί να βελτιωθεί κάθε χρόνο είναι και η αποπληρωμή 

αυτών των παρεχόμενων υπηρεσιών όσον αφορά την ανταπόκριση και 

την …  

  Γι΄ αυτό και καλώ την ψήφιση του προϋπολογισμού, ο οποίος 

κινείται στα πλαίσια…όπως ακριβώς υφίσταται αυτή την σ τιγμή η 

οικονομική πραγματικότητα.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Εάν υπάρχουν ερωτήσεις;  Ο κ.  Χρυσανθίδης.  Άλλος; Παρακαλώ.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Θα ήθελα να ρωτήσω στον προϋπολογισμό στα έξοδα, στην σελίδα 83 

έχει  ένα ποσό αμοιβές τρίτων 50.000 ευρώ. Είναι σε αμοιβές αιρετών 

3 .000,  15.000 ορκωτοί λογιστές,  5.000 αμοιβές τρίτων. Τι είναι αυτό 

και τι  αφορά;  

  Όπως επίσης στην σελίδα 6 του προϋπολογισμού έχει  ένα ποσό 

5.000 ευρώ, αμοιβές συμβούλων επιχειρήσεως ανάπτυξης.  Και αυτό τι  

ακριβώς αφορά;  

  Και στο Σχέδιο Δράσης στον πί νακα 82. .  έχει  πολιτιστικές 

εκδηλώσεις 45.000 ευρώ. Θα ήθελα να ξέρω τι  ακριβώς εκδηλώσεις 

αφορά το ποσό αυτό,  γιατί  δεν μπόρεσα να το βρω.  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Ξεκινάω από το τελευταίο . .το 45.000 ευρώ είναι το προβλεπόμενο 

προϋπολογισθέν για . .εκδηλώσεις που π ραγματοποιεί  η ΚΕΔΗΣ.  

  Στην σελίδα 3 που αναφέρεται και αφορά τον κωδικό εάν δεν 

κάνω λάθος 020061..  και τρίτων, ότι  έχει  σχέση πάνω σε αυτό το 

κομμάτι που αναφέρει παρακάτω μέχρι . .τρίτων . .επαγγελματιών. 

Βάζουμε ένα ποσό μη . .γιατί  μπορεί να υπάρχουν . .μετακινήσεις ή 

οτιδήποτε άλλο μπορεί να υπάρξει,  να υπάρχει ένα προβλεπόμενο 

ποσό για κάθε . .για την αναγκαιότητα. Και εάν αυτά δεν εξαντληθούν,  

όπως είπαμε . .μεταφέρονται σε άλλους κωδικούς.  Είναι για τα 

επιπλέον έξοδα που θα πληρωθούν οι  μη ελεύθεροι επ αγγελματίες.  

  Πάμε στην σελίδα 6.  Είναι ο κωδικός 021561 αμοιβές αιρετών 

και τρίτων.  

 

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  
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Είναι ο προτελευταίος κωδικός.   

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Όχι,  αμοιβές συμβούλων επιχειρήσεων ανάπτυξη ς.  Στην σελίδα 6.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Στην σελίδα 6 ο προτελευταίος κωδικός.   

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Αμοιβές συμβούλων επιχειρήσεων και ανάπτυξης είναι εάν έχουμε σε 

κάποιο πρόγραμμα οτιδήποτε . .  προκειμένου να υλοποιήσουμε,  όπως 

είναι τα . .και οτιδήποτε άλλο και χρειαστεί  να υπάρχει σύμβουλος,  

προβλέπουμε ένα ποσό το οποίο κρίνουμε ότι  θα κινηθεί σε αυτό το 

μέγεθος.   

   Κύριε Πρόεδρε ανέφερα μόνο το κομμάτι του προϋπολογισμού 

για …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στις  τοποθετήσεις.  Ο κ.  Ηλίας Ανασ τασιάδης.  Άλλος; Κανείς.  

Παρακαλώ.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Είναι σαφές,  κύριε Πρόεδρε,  πως η όλη μας προσπάθεια ήταν να 

συμμαζέψουμε τα της ΚΕΔΗΣ. Έχω την πεποίθηση πως δεν φτάσαμε 

στο σημείο που πρέπει,  λαμβανομένου υπόψη των ανοιγμάτων που έχει  

η ΚΕΔΗΣ και  νομίζω πως είναι κατανοητό από τον Πρόεδρο, όταν 

αναφέρομαι στα ανοίγματα τα οποία έχει .   



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 16 Η Σ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016  

  

   

  Αυτό σημαίνει  πως θα πρέπει τις  δαπάνες προς τρίτους,  

ελεύθερους επαγγελματίες και τα λοιπά, να είμαστε ιδιαίτερα 

προσεκτικοί.  Όχι μεγάλα ανοίγματα.  

  Εάν θα έχετε παρατηρήσει τον προϋπολογισμό, αυτό οποίο 

επισημαίνουμε είναι το εξής:  δαπάνες προς τρίτους,  τα ποσά με βάση 

τα οικονομικά δεδομένα της ΚΕΔΗΣ είναι υψηλά, τόσο υψηλά ώστε 

αναγκάζεται η ΚΕΔΗΣ για να λειτουργήσει να ζητάει βοήθεια από τον 

Δήμο 380.000.  

  Δεν σημαίνει  πως δεν θα πρέπει ο Δήμος να στηρίζει  την 

ΚΕΔΗΣ. Είναι λίγο ως πολύ μέσα στις  συμβατικές υποχρεώσεις.  Όμως 

θα πρέπει και νομίζω πως επιβάλλεται να είμαστε συμμαζεμένοι σε ότι  

έχει  σχέση με τις  δαπάνες προς τρίτους.   

  Γι΄ αυτό εξάλλου εμείς  ως  παράταξη καταθέτουμε τα εξής.  

Ψηφίζουμε μεν όλες τις  δαπάνες που έχουν άμεση σχέση με τις  δομές,  

ότι  δαπάνη έχει  σχέση με την γραμματειακή υποστήριξη,  όχι  όμως την 

δαπάνη προς τρίτους,  γιατί  πιστεύουμε ότι  είναι υψηλές οι  δαπάνες 

και θα μπορούσαμε να τις  συμμαζέψουμε στο όνομα της ΚΕΔΗΣ. Για 

το καλό της.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Ο Πρόεδρος έχει  τον λόγο.   

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι θέλω να πω το εξής:  κύριε Αναστασιάδη 

γνωρίζετε πολύ καλά γιατί  η βοήθεια που έρχεται από τον Δήμο 

Σερρών δεν είναι γ ια να καλύψει χρηματοδότη που αφορά κυρίως μα 

κυρίως την μισθοδοσία των υπαλλήλων της ΚΕΔΗΣ και ότι  άλλο 

εφαρμόζει  ο Δήμος Σερρών εκεί  και είναι πολύ αναλυτικά γραμμένο. 
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Και τα  δίνουμε έτσι και τα οποία είναι αναλυτικά για να γίνουν 

κατανοητά από όλους.   

  Ότι η βοήθεια αυτή την στιγμή ο Δήμος Σερρών στην παρούσα 

φάση και με το έτος ΄17,  που . .  ποσό, καλύπτει  κατά περίπου 85,  90% 

την μισθοδοσία υπαλλήλων που οφείλει  να χρηματοδοτήσει και ένα 

μέρος,  ένα κομμάτι των λειτουργικών δαπανών και κλείνουμε εκεί .  

Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Είναι πάρα πολύ στενά τα 

πλαίσια.   

  Σε ότι  αφορά την βοήθεια προς τρίτους,  τις  δαπάνες προς 

τρίτους,  πρέπει σε αυτό το κομμάτι πέρα από την λογιστική,  θα το πω 

υποστήριξη,  οι  αμοιβές τρίτων αφορούν και τις  δαπάνες τω ν 

ωρομισθίων που χρησιμοποιούνται στην ΚΕΔΗΣ και ξέρετε πολύ καλά 

. .και τα έχουμε πει  στο συμβούλιο,  . .απολύτως τίποτα, αφορά τις  

μισθώσεις έργων που έχουμε και …και εκεί  ξέρετε πολύ καλά ότι  είναι 

…της ανταποδοτικότητας.   

  Δεν επιτρέπεται ο Δήμος να ασκε ί,  κύριε Πρόεδρε  και κύριε 

Δήμαρχε,  οποιαδήποτε παρέμβαση . .προς όφελος του κοινωνικού 

συνόλου εάν δεν έχει  ανταποδοτικότητα και να καλύπτεται από εκεί .   

  Άρα οι αμοιβές τρίτων είναι ένα κομμάτι της μισθοδοσίας των 

μισθώσεων έργου, όπως ακριβώς γίνονται αυτή την στιγμή στην 

ΚΕΔΗΣ και καλύπτονται δράσεις όπως είναι το Άρτιο σχετικά με την 

κάλυψη των αναγκών …υποστήριξη.   

  Αυτά είχα να πω.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πάμε στο Α.β,  κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Θέλω μια παρατήρηση να κάνω για το σχέδιο δράσης,  έτσι όπως το 

βλέπω είναι ρεαλιστικό γι΄ αυτό εξάλλου και το ψήφισα στο Δ.Σ. της 

κοινωφελούς επιχείρησης.  Όμως θα ήθελα εδώ πέρα να επισημάνω το 

εξής:  συμβουλή και παρότρυνση σε ότι  έχει  σχέση με την κατηγορία  

Πράξης ΙΙΙ ,  Δράσεις ενίσχυσης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, όντως 

η στάση μας απέναντι  στα άτομα ειδικών αναγκών είναι δείγμα 

πολιτισμού και επιμένω σε αυτό.  Θα ήθελα ότι  έχει  σχέση με τις  

δράσεις αυτές να είναι δράσεις με περίσκεψη, με ιδιαίτερο,  το τονίζω, 

με περίσκεψη και νομίζω ότι  το μήνυμα το λαμβάνουν οι  άνθρωποι 

που πρέπει να το λάβουν.  

  Ευχαριστώ.  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

…κύριε Αναστασιάδη, να πω ότι  αυτό αποτελεί  πολιτική απόφαση της 

δημοτικής αρχής για την απασχόληση τέτοιων ατόμων. Διευκολύνουμε 

την κατάσταση εντός του Δήμου …  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Άλλο ήταν αυτό το οποίο είπα.   

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

…να μην ξεφύγουμε πάνω από ένα όριο που προβλέπεται από την 

νομοθεσία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα μπαίνει  σε ψηφοφορία.  Και για τα τρία.   Κύριε Δούκα; Η 

πρόταση της παράταξης.  Ο κ .  Αντώνης Αναστασιάδης ναι.  Ο κ.  

Γιαννακίδης;  
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Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Ναι σε όλα, κύριε Πρόεδρε εκτός από την ‘Πολιτεία των Ευχών’ τόσο 

στο σχέδιο δράσης όσο και …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία Γεωργούλα το ίδιο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι στις  ανελαστικές δαπάνες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι στις  ανελαστικές δαπάνες… Το ίδιο  ο κ.  Φωτιάδης.  Το ίδιο και η 

κυρία Ιλανίδου. Η κυρία Τρίγκα το ίδιο.  Ο Πρόεδρος ναι σε όλα. Ναι 

ο γραμματέας,  ναι και ο Πρόεδρος.   

 

Έγκριση αποφάσεων της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.:  

α) υπ' αριθμ. 160/2016 περί ¨Έγκρισης  προϋπολογισμού  

 της ΚΕΔΗΣ  χρήσης 2017¨ ,  

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ κ. Ραμπότας Ε.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 743/2016)  

…………………  

 

β) υπ'αριθμ. 161/2016  περί  ¨Έγκρισης  ετήσιου  σχεδίου  

  δράσης  της ΚΕΔΗΣ έτους 2017¨  

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ κ. Ραμπό τας Ε.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 744/2016)  

…………………  
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γ) υπ' αριθμ. 162/2016 περί ¨Έγκρισης  εισηγητικής   

έκθεσης  προς  το Δημ. Συμβούλιο Σερρών για την  χρηματοδότηση  

 της  ΚΕΔΗΣ  για το έτος 2017¨ .  

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ κ. Ραμπότ ας Ε.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 745/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο έκτο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ   6ο:  

Έγκριση έκθεσης εσόδων –  εξόδων Γ' τριμήνου 2016,  

για τον έλεγχο υλοποίησης –  εκτέλεσης του πρ/σμού έτους 2016.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνη ς Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν θέλετε να ακούσετε κάτι  εδώ, εάν δεν θέλετε ομοφώνως ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν ερωτήσεις;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Να κάνω μια εισήγηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακούστε την εισήγηση του κ.  Γαλάνη.  
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Δήμαρχε,  κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι είναι το 

τρίτο τρίμηνο του ΄16 εκτέλεση προϋπολογισμού. Όπως είπαμε και 

στην Οικονομική Επιτροπή, κύριε Πρόεδρε,  το θέμα έχει  ως εξής:  το 

κριτήριο,  τουλάχιστον για τον Δήμο Σερρών, γιατί  υπάρχουν και τα 

άλλα νομικά πρόσωπα στην απόφαση αυτή . . ,  σε ότι  αφορά τον Δήμο 

Σερρών εάν θέλετε . .στο πεδίο 2 της ΚΥΑ της συγκεκριμένης,  της 

7261/13,  η απόκλισή μας είναι ,  αυτό είναι  το πιο σημαντικό κριτήριο 

και το πιο αποφασιστικό,  είναι θετική,  7.750.621,08 ευρώ. 36,89 σε 

ποσοστό.  

  Όσον αφορά τις  απλήρωτες υποχρεώσεις ενώ ο στόχος ήταν 

1.650.000,  εμείς το μειώσαμε και άλλο στο 1 εκατ. .  Δηλαδή πήγαμε 

καλύτερα κατά 32,93%.  

  Όσον αφορά τις  δαπάνες έχουμε θετική απόκλιση 49,68%. 

Δηλαδή ο στόχος ήταν για το τρίτο τρίμηνο 16.000.000, εμείς  

πραγματοποιήσαμε 8 εκατ. .  Δηλαδή είχαμε λιγότερες δαπάνες 8 εκατ. .   

  Όσον αφορά τα έσοδα, έχουμε μια απόκλιση αρνητική στο τρίτο 

τρίμηνο, γιατί  όπως εξήγησα και ο κύριος… στην Οικονομική 

Επιτροπή από το Λογιστήριο,  . .της είσπραξης των εσόδων, κύριε 

Πρόεδρε,  γίνεται ανά τρίμηνο. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο,  τέταρτο.   

 Σε αυτό το τρίμηνο φαίνεται να έχουμε μια υστέρηση στα έξοδα αλλά 

μέχρι το τέλος της χρονιάς,  που είναι το τέταρτο τρίμηνο και έχουμε 

εκεί  έναν άλλο στόχο, πιστεύω ότι  θα μπορέσουμε να κλείσουμε αυτή 

την  απόκλιση. Άλλωστε,  δεν είναι πέρα των ποσοστών που τάσσει το 

Παρατηρητήριο,  γιατί  εάν ήταν,  όχι  μόνο στον Δήμο αλλά και σε 

κάποιο άλλο νομικό πρόσωπο, έπρεπε να έρθει  εισήγηση από την 
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Οικονομική Υπηρεσία για αλλαγή του προϋπολογισμού, πράγμα το 

οποίο δεν συμβαίνει  σε αυτή την περίπτωση.  

  Συνολικά όμως και κλείνω εδώ, στο κριτήριο 2,  που είναι έσοδα -

δαπάνες έχουμε θετική απόκλιση 7.750.621,08.  Είμαστε δηλαδή με 

θετική απόκλιση.  

  Αυτά έχω να πω στους συναδέλφους.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις εάν υπάρχουν.  Ο κ.  Μηλίδης,  η κυρία Καλώτα. Κύριε 

Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Αντιδήμαρχε,  το μόνο σημείο που ήθελα να ρωτήσω, στις  

αριθμήσεις αποκλίσεις  τα ίδια έσοδα, με ακούτε;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Έχω απαντήσει σε αυτό.  Σας ακούω.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κοιτάξτε,  θεωρώ ότι  είναι αρκετά με γάλο το ποσό αυτό.  Και στο . .για 

τις  δαπάνες.  Από τα 16 πάμε 8,  δηλαδή θετική απόκλιση. Το ερώτημα 

είναι,  γιατί  είναι τόσο μεγάλη η διαφορά;  Είναι πέρα πολύ μεγάλη η 

διαφορά. …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Θα σας πω. Ο λόγος είναι ότι ,  στοχοθεσία τι  είναι;  Ουσιαστικά με το 

Κουαρτέτο και με την Τρόικα μπήκαν λογικές μάνατζερ,  

μανατζαρίστηκες,  διαχείριση της Οικονομικής,  έτσι όπως διαχειρίζεται 

κανείς  μια εταιρία.  Γιατί  αυτές οι  στοχοθεσίες και οι  έλεγχοι είναι 

απίστευτης λογικής,  κύριε Πρόεδρε.  Αυτά όλα έχουν να κάνουν με το 

ξεκινάει  ο προϋπολογισμός,  βάζεις  στόχους ανά τρίμηνο και τους 

ελέγχεις .   
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  Όμως το δημόσιο και οι  Δήμοι δεν έχουν ούτε την ροή της 

χρηματοδότησης της συνεχής και της ασφαλούς,  τα λεφτά άλλες φορές 

από το κράτος έρχονται στο τέλος της χρονιάς,  παρακρατη θέντες 

πόροι,  για παράδειγμα, δεν έχουν έρθει  ακόμη, θα έρθουν στο τέλος 

της χρονιάς.  Το 1.300.000. Άλλες φορές τα έργα αργούν να γίνουν 

γιατί  αλλάζουν οι  νόμοι και δεν γίνονται δημοπρασίας και 

καθυστερούν,  οπότε . .  δεν χρειάζεται να πληρώσουμε.  Άλλα μεγάλ α 

έργα ή μικρότερα αργούν να πληρωθούν οι  λογαριασμοί τους γιατί  

καθυστερούν να γίνουν και πάει  λέγοντας.  Δηλαδή οι  δαπάνες έχουν 

να κάνουν με αυτό.   

  Τα έσοδα μπορείς να κάνεις  μια εκτίμηση, για παράδειγμα, όπως 

βλέπετε τα έσοδα ήταν,  ο στόχος για τα έσο δα του τρίτου τριμήνου 

21.000.000 ευρώ και πραγματοποιήθηκαν έσοδα 20.545.000.  Δηλαδή 

δεν είχαμε μεγάλη απόκλιση που είμαστε εκτός στόχου 466.000. 

Τίποτα δεν είναι . .Πάντως,  δεν είναι για κάποιο λόγο που θα πρέπει να 

ανησυχούμε.   

  Ο λόγος που, ούτως ή άλλως, πρέπει να ανησυχούμε είναι ότι  

γενικά η κοινωνία,  ακόμη όσο και εμείς  δυναμικά να διεκδικήσουμε 

στα έσοδα, που τα διεκδικούμε,  δεν έχει  και λεφτά. Δεν 

ανταποκρίνεται.  Αλλά και πάλι σας λέω, αυτά είναι λόγια του 

Λογιστηρίου,  των Οικονομικών Υπηρεσιών, α υτές οι  αποκλίσεις  και 

της εταιρείας που μας στηρίζει  στην στοχοθεσία,  είναι μέσα σε λογικά 

πλαίσια.  Άλλοι Δήμοι έχουν απίστευτες διαφορές.  Ότι εμείς  είμαστε 

πρώτη φορά έχουμε τέτοια απόκλιση στα τελευταία χρόνια που μπήκε 

αυτό το σύστημα. Δεν είχαμε ξανά στα έσοδα.  

  Όπως βλέπετε όμως τι  λέει  η εισήγησή μας,  επειδή οι  απλήρωτες 

υποχρεώσεις μας,  κύριε Πρόεδρε,  δεν είναι το 1.600 που βάλαμε 
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στόχο, αλλά τις  πήγαμε στο 1.000.000, τις  ρίξαμε 600 χιλιάρικα, 

δηλαδή πληρώσαμε παραπάνω και για τις  υποχρεώσεις του τ ρίτου 

τριμήνου, αυτό το θέμα που προέκυψε στην μικρή διαφορά στα έσοδα, 

καλύπτεται με αυτόν τον τρόπο.   

  Όπως βλέπετε στο τέλος του Κριτηρίου ΙΙ ,  η απόκλιση, τα έσοδα 

δαπάνης είναι θετική κατά 36,89%. Και εγώ δεν μένω στα νούμερα, 

λέω τα βασικά –βασικά.  

  Δηλαδή σκεφτείτε ότι  βάλαμε έναν στόχο . .πριν ένα χρόνο και 

είπαμε ότι  τα έσοδα στο τρίτο τρίμηνο θα είναι 21 εκατ.  και εμείς  

έχουμε πάρει 20,5.  Δεν νομίζω ότι  αυτή είναι μεγάλη διαφορά. Δεν το 

λέω μόνο εγώ, το λέει  και το Παρατηρητήριο.  Αυτό το όργανο δηλαδή 

δεν την βρήκε την απόκλιση μεγάλη. Για όσο μας κρίνει  για το 

Κριτήριο ΙΙ  κατά κύριο λόγο.   Εάν εκεί  έχεις  απόκλιση αρνητική, εκεί  

αρχίζουν τα δύσκολα. Εμείς έχουμε θετική απόκλιση 7.750.000 ευρώ. 

36,89%.  

  Εάν θέλετε ρωτήστε και τους οικονομικούς υ πηρεσιακούς 

παράγοντες από την εμπειρία των τελευταίων δυο, τριών ετών, κύριε 

Πρόεδρε,  που ασχολούμαστε με αυτό το όργανο, με αυτό το εργαλείο 

που λέγεται στοχοθεσία ολοκληρωμένων πλαισίων δράσεις,  αυτά έχω 

να σας πω με πλήρη ειλικρίνεια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Καλώτα;  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Περίπου την ίδια ερώτηση, ίσως λίγο διαφορετικά θα την θέσω στον 

Πρόεδρο της Οικονομικής,  τον …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγο πιο δυνατά κυρία Καλώτα.  
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Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Σχεδόν είναι η ίδια ερώτηση. Βλέπω στον προϋπολογισμό τελικά τα 

έσοδα, ο προϋπολογισμός των εσόδων είναι πολύ κοντά και δεν θα 

κρίνω εάν έχει  αρνητική ή  θετική απόκλιση, είναι κοντά.  Δεν είμαι 

οικονομολόγος,  παρατηρώ πολύ μεγάλη, αυτό που είπε ο κ.  Μηλίδης,  

πολύ μεγάλες διαφορές στα έσοδα και λες ότι  τι  προϋπολογισμός 

γίνεται τελικά όταν οι  δαπάνες είναι μισές;  Πώς προκύπτει  αυτό 

δηλαδή, να βάζουμε στόχο 16,  γιατί  φαίνεται ότι  τα πάμε πάρα πολύ 

καλά στις  δαπάνες,  βγαίνει  μια εικόνα. Και εγώ άμα βάλω έναν 

προϋπολογισμό 20 έτσι,  είναι άραγε εικονικός αυτός ή θα προκύψει 

μετά κάτι  άλλο;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όπως σας εξήγησα, επειδή ο προϋπολογισμός είναι μια δυναμική 

διαδικασία,  εξελίσσεται,  θέλω να πω ότι  πολύ -παραγωντικό το 

σύστημα, …  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Δείχνει  την εικόνα πως όλα πάνε καλά.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Χρηματοροές …  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Μα αυτή είναι η εικόνα του.   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Πηγαίνουν καλά. Πηγαίνουν καλά αλλά θα πρέπει να είμαι ειλικρινής 

μαζί σας λέγοντας ότι  οι  χρηματοροές δεν έρχονται όποτε τις  θες εσύ.  

Άλλοτε έρχονται από το κράτος,  άλλοτε έρχονται από τους πολίτες 

έσοδα, γίνονται δαπάνες για έργα που βγαίνουν για δημοπρασία αλλά 

δεν εκτελούνται επειδή αλλάζουν οι  νόμοι.  Καθυστερούν οι  εκτελέσεις 

έργων. Καθυστερούν οι  λογαριασμοί να έρθουν στις  υπηρεσίες.  Από 

τέτοιους λόγους.  Η πληρωμή των επιδομάτων. Γιατί  μιλάμε η πληρωμή 

μόνο των επιδομάτων 10 εκατ.  ευρώ τον χρόνο.  

  Ευχαριστώ πολύ για τις  ερωτήσεις σας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν υπάρχουν τοποθετήσεις;  Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εμείς όπως ψηφίσαμε στην Οικονομική.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με τις  παρατηρήσεις του κ.  Χρυσανθίδη που αφορούν όλη την 

παράταξη του κ.  Φωτιάδη.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 746/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έβδομο θέμα.  
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ΘΕΜΑ   7ο:  

Έγκριση αλλαγής –  τροποποίησης ποσού της αριθ.  

 720/2016 Α.Δ.Σ. λόγω εκ παραδρομής εγγραφής άλλου ποσού.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Για 2.000 ευρώ στο excel που δώσαμε στους συναδέλφους έλεγε το 

σωστό ποσό που ψηφίζουμε σήμερα, το εισηγητικό έλεγε 2.000 

παραπάνω. Επειδή,  κύριε Πρόεδρε και εσείς  και εγώ ως Πρόεδρος της 

Οικονομικής Επιτροπής ακολουθούμε την λογική των μη ορθών 

επαναλήψεων, ήρθε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να προχωρήσουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 747/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όγδοο θέμα.  
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ΘΕΜΑ   8ο:  

Έγκριση διενέργειας προμήθειας:  

α) κάδων απορριμμάτων έτους 2016,  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ  Γαλάνης Στ.  

β) ζωοτροφών για τις ανάγκες του δημοτικού  

κυνοκομείου, έτους  2017.  

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

 

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Θέλετε να με ρωτήσετε κάτι  να πω; Για την προμήθεια κάδων 

απορριμμάτων, κύριε Πρόεδρε,  συνοπτικός διαγωνισμός.  Είναι 19.926 

ευρώ με ΦΠΑ. Συνοπτικός διαγωνισμός με τον καινούργιο νόμο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γρηγοριάδη Χρήστο;  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Προμήθεια ζωοτροφών για το ΄17,  είναι το ποσό των 59.720 ευρώ και 

θα γίνει  με πρόχειρο διαγωνισμό. Εάν θέλετε κάποια ερώτηση να 

κάνετε;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Έγκριση διενέργειας προμήθειας:  

α) κάδων απορριμμάτων έτους 2016,  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ  Γαλάνης Στ.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 748/2016)  
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…………………  

 

β) ζωοτροφών για τις ανάγκες του δημοτικού  

κυνοκομείου, έτους  2017.  

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  Γρ ηγοριάδης Χ.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 749/2016)  

…………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένατο θέμα.  

ΘΕΜΑ   9ο:  

Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας ανταλλακτικών  

 κάδων του Δήμου Σερρών.  

20590  25-11-2016  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ  Γαλάνης Στ.  

 

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εδώ, κύριε Πρόεδρε,  θα ήθελα το σώμα να . .ότι  έχουμε δυο άγονους 

διαγωνισμούς,  . .έχουμε έναν πρώτο άγονο, έχουμε έναν δεύτερο 

άγονο, οπότε νομότυπα με το άρθρο 32 και 106,  παράγραφος 5 του 

4412/16 η προμήθεια θα γίνει  με απευθείας ανάθεση με 

διαπραγμάτευση, χωρίς  προηγούμενη δημοσίευση από το Δημοτικό 

Συμβούλιο,  το οποίο επιλέγει  και τον προμηθευτεί .   

  Ολοκληρώθηκε η διαδικασία η πρώτη με την εταιρεία 

Χατζηπαντελής ΑΕ, κατέληξε η οικονομική προσφορά 9.629,50 χωρίς 

ΦΠΑ.  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε να προχωρήσουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 750/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο θέμα.  

ΘΕΜΑ  10ο:  

Έγκριση διενέργειας παροχής υπηρεσιών μηχανογραφικής  

υποστήριξης του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος  

 (ΟΠΣ) του Δήμου Σερρών.  

20705  25-11-2016  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 751/2016)  

…………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ενδέκατο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ  11ο:  

Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογ ισμού  

 οικον.  έτους 2016 από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.  

20589 29-11-2016  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αναμόρφωση είναι.  Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προνοιακά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να προχωρήσουμε.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 752/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δωδέκατο.   
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ΘΕΜΑ  12ο:  

Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον.  έτους 2016  

της ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. λόγω επιστροφής αδιάθετων υπολοίπων  

μετά την ολοκλήρωση των πράξεων που συγχρηματο δοτούνται  

από τα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007 -2013  

(Δημοσιονομικό κλείσιμο διοργάνωσης Διεθνούς  

 Πανεπιστημιάδας Θεάτρου).  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν συμφωνεί το σώμα προχωρώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Μπιτζίδου την εισήγησή σας παρακαλώ. Ερωτήσεις.   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κύριοι  συνάδελφοι,  έχει  έρθει  έγγραφο 

από το υπουργείο,  όπως αναφέρεται στην εισήγηση, το οποίο θέλουν,  

επιθυμούν να κλείσουν όλα τα ΕΣ ΠΑ, τα προγράμματα ΕΣΠΑ, τα 

οποία έχουν ολοκληρωθεί.   

  Η Πανεπιστημιάδα . .τέσσερα πέντε έτη και την περσινή χρονιά 

δεν υπήρχε χρηματοδότηση. Έτσι από τα έσοδα τα οποία εισπράξαμε 

σαν ΔΗΠΕΘΕ μέσω του Δήμου βέβαια και οι  δαπάνες που 

υλοποιήθηκαν, εμφανίζουν  μια διαφορά 41.859,95 ευρώ.  

  Εάν είναι εύλογη η ερώτησή σας γενικά τι  περίσσεψαν, εδώ θα 

ήθελα να κάνω ένα σχετικό σχόλιο.  Όλα τα έργα, τα οποία έχουν να 

κάνουν με την Πανεπιστημιάδα μέσω του ΕΣΠΑ βγαίνανε από τον 
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Δήμο Σερρών με διαγωνισμούς.  Αυτοί οι  δι αγωνισμοί συνήθως, ενώ 

πήγαιναν καλά στην διαμονή, διατροφή και τα λοιπά, κάποιες φορές 

δεν ανταποκρινόταν η προβολή της Πανεπιστημιάδας και ίσως τα 

λεφτά τα οποία ήμασταν υποχρεωμένοι να διαθέσουμε μέσω του ΕΣΠΑ 

και οι  απαιτήσεις που είχε το ΕΣΠΑ ήταν υπε ρβολικές σε σχέση με τα 

λεφτά που διαθέταμε.  Και τουλάχιστον για μια τριετία,  εάν θυμάμαι 

καλά, δεν υπήρχαν ενδιαφερόμενοι.  Αυτό ήταν συνεχώς η αγωνία μας.  

Το ΔΗΠΕΘΕ κάλυπτε με απλές δαπάνες την στοιχειώδη προβολή της 

Πανεπιστημιάδας.   

  Οπότε αυτό που συνέβη αυτά όλα τα προηγούμενα χρόνια,  

συσσώρευσε αυτό το ποσό και τώρα εμείς  πρέπει να το επιστρέψουμε 

και γι΄ αυτό δημιουργούνται και οι  δυο συγκεκριμένοι κωδικοί.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις;  Ομόφωνα ναι;   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πλην  Αντώνη Αναστασιάδη.  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 753/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δέκατο τρίτο.   
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ΘΕΜΑ  13ο:  

Έγκριση μεταβίβασης της μισθωτικής σχέσης του  

υπ' αριθμ. 20 καταστήματος του δημοτικού μεγάρου  

(παλαιό 26Α).  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 754/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο τέταρτο.  

 

ΘΕΜΑ  14ο:  

Έγκριση δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση:  

α) τμήματος του με  αρ.  886  δημ. αγροτεμαχ ίου   

Άνω  Καμήλας  στην  Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών για την κατασκευή  

 κεντρικής δεξαμενής ύδρευσης   και  

β) του  υπ' αριθμ. 195  δημοτικού  τεμαχίου  του  αγροκτήματος   

Αγίου Ιωάννη Σερρών στην Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ  Μυστακίδης Π.  
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Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Μυστακίδη δεν αναφέρεται ότι  είναι κατά χρήση γιατί  κάποια 

μέρα η ΔΕΥΑΣ μπορεί να γίνει…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αναφέρεται ότι  είναι κατά χρήση.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Κατά χρήση για είκοσι χρόνια με την δυνατότητα ανάκλησης αυτής της 

απόφασης εάν δεν τηρηθεί,  εάν έχει  ανάγκη..  και επίσης εάν δεν 

υλοποιηθεί  ο στόχος για τον οποίο δόθηκε πάλι ο Δήμος μπορεί να 

ανακαλέσει την παραχώρηση κατά χρήσεως.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κατά χρήση πάντα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κατά χρήση.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Για είκοσι χρόνια.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ :  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

Έγκριση δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση:  

α) τμήματος του με  αρ.  886  δημ. αγροτεμαχίου   

Άνω  Καμήλας  στην  Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών για την κατασκευή  

κεντρικής δεξαμενής ύδρευσης   και  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ  Μυστακίδης Π.  

 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 755/2016)  
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…………………  

 

β) του  υπ' αριθμ. 195  δημοτικού  τεμαχίου  του  αγροκτήματος   

Αγίου Ιωάννη Σερρών στην Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ  Μυστακίδης Π.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 756/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο δέκατο πέμπτο.   

 

ΘΕΜΑ  15ο:  

Έγκριση μελέτης του έργου: ¨Επέκταση αύλειου  

χώρου 18 ο υ  Δημ. Σχολείου στο Ο.Π. 341¨ .  

20600 25-11-2016  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 757/2016)  

…………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο έκτο.   

ΘΕΜΑ  16ο:  
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Έγκριση 1 ο υ  Α.Π.Ε. των έργων:  

α) Κατεδάφιση ρυμοτομούμενων κτισμάτων στις οδούς  

Προύσσης και Πτολεμαίων και  

β) Επέκταση πλακοσκεπούς οχετού στον οικισμό Αγ ίου Ιωάννη.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Αντώνης Αναστασιάδης κάτι  θέλει  να ρωτήσει.  Ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Αντώνης Αναστασιάδης.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μιλάμε για κατεδάφιση στην οδό Προύσσης.  Αυτό είναι ένα σπίτι  

εκεί ,  κύριε Πρόεδρε,  έχουν γίνει  από τους πρόσφυγες το 1930. Και 

αυτό που θέλει  να κατεδαφίσει ο Δήμος,  . .και δεν ξέρουμε εάν ο 

διαχωριστικός τοίχος είναι από . .Δηλαδή εάν είναι με δυο τούβλα ή 

ένα τούβλο,  οπότε υπάρχει κίνδυνος,  μεγάλος κίνδυνος να 

πέσει…Είναι πολύ σοβαρό το θέμα, θέλει  εγχείριση να γίνει .   

  Είπαμε στον κ.  Αντιδήμαρχο να το εγχειρίσει  με πολύ προσοχή, 

διότι  μπορεί να πάθουμε μεγάλη ζημιά και θα παρακαλούσα πάρα πολύ 

να μην γίνει  τώρα τον χειμώνα, να γίνει  μετά το Πάσχα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ο κ. Αντιδήμαρχος θέλει  να πει  κάτι .  Σας παρακαλώ μην μιλάτε.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Σε συζήτηση που είχα και με τον συνάδελφο, τον φίλο τον Αντώνη τον 

Αναστασιάδη και με τον εργολάβο με το χέρι θα γίνει .  Εκεί δεν θα 

βάλουμε μηχάνημα. Με το χέρι και αναλαμβάνει την υπευθυνότητα αν 

συμβεί κάτι  να το αποκαταστήσει ο εργολάβος ο ίδιος.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Αντιδήμαρχε επειδή έχω σχετική εμπειρία παρακαλώ να γίνει  

μετά από το Πάσχα, γιατί  . .γ ίνει  κάτι  τέτοιο θα είμαστε υποχρεωμένοι 

να κτίζουμε τοιχοποιία και πολλά άλλα πράγματα. Ας γίνει  μετά το 

Πάσχα. Όχι μέσα στον χειμώνα. . . .Κύριε Αντιδήμαρχε άκουσέ με.  Η 

δουλειά μου είναι αυτή.  Ας γίνει  μετά το Πάσχα, δεν χάθηκε ο 

κόσμος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι,  κύριε Πρόεδρε.   

 

Έγκριση 1 ο υ  Α.Π.Ε. των έργων:  

α) Κατεδάφιση ρυμοτομούμενων κτισμάτων στις οδούς  

Προύσσης και Πτολεμαίων  

20602  25-11-2016  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 758/2016)  

…………………  
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β) Επέκταση πλακοσκεπούς οχετού στον οικισμό Αγίου Ιωάννη.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

20603 25-11-2016  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 759/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο έβδομο.  

ΘΕΜΑ  17ο:  

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής  

των έργων:  

α) Ολοκλήρωση πάρκου Δ.Κ. Σκουτάρεως    και  

β) Αντικεραυνική προστασία σχολικών μονάδων Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής  

παραλαβής των έργων:  

 

α)  Ολοκλήρωση πάρκου Δ.Κ. Σκουτάρεως  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 760/2016)  
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…………………  

 

β) Αντικεραυνική προστασία σχολικών μονάδων  

 Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 761/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο όγδοο.  

ΘΕΜΑ  18ο:  

Διαγραφή χρεών από χρηματικούς καταλόγους.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;  Ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 762/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο ένατο.   

 

ΘΕΜΑ  19ο:  

Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στο 

πλαίσιο  
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 υλοποίησης της πράξης ¨Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της 

Τοπικής  

Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την 

καταπολέμηση  

της βίας –  δημιουργία κέντρων συμβουλευτικής υποστήριξης 

γυναικών  

θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στον άξονα προτεραιότητας 08¨ .  

20675  25-11-2016  

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κ.  Αγιαννίδου Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε μια λεπτομέρεια.   . .ξ έρεις  οι  γυναίκες …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το μεγαλύτερο ποσοστό, κύριε Αντώνη, είναι γυναίκες.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Όπου και εάν πας,  σε οποιαδήποτε υπηρεσία γυναίκες.  Δεν υπάρχει 

άνδρας.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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. .κάτι  θέλει  να ρωτήσει.  Κάντε λίγη ησυχία.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Επειδή . .  θα ήθελα να ρωτήσω εάν γίνεται,  να θέσω έναν 

προβληματισμό και ένα ερώτημα..  Εάν μου επιτρέπετε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  μόνο να τελειώσουμε κ.  Γάτσιο.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Επειδή θα τελειώσουμε και θα φύγο υμε,  γι΄ αυτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  όχι ,  δεν θα φύγει  κανένας πριν κτυπήσω το κουδούνι.    

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 763/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό θέμα.  

 

ΘΕΜΑ  20ο:  

Έκδοση Κανονιστικής Απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων  

 σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 100/2016 απόφαση της Επιτροπής  

Ποιότητας Ζωής.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι παρακαλώ εάν υπάρχουν ερωτήσεις προς τον Αντιδήμαρχο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγη ησυχία σας παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι συμβαίνει  συγκεκριμένα.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να πω;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι,  ναι.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Έχει μεταφερθεί το ΙΚΑ εκεί  που είναι ΕΚΑΒ, ζητήσατε οκτώ θέσεις,  

σε συνεννόηση με την υπηρεσία και τα λοιπά, έχω και τ ο τοπογραφικό 

εδώ…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μόνο αυτό είναι;   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τέσσερις θέσεις με συνεννόηση. Τα έχω όλα εδώ εάν θέλετε να τα 

δείτε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εντάξει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 764/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό πρώτο.  

 

ΘΕΜΑ  21ο:  

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ.  Δημάρχου  

 για τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο,  της αντιδημάρχου  

 κ. Σοφίας Μπιτζίδου για τον μήνα Οκτώβριο και του αντιδημάρχου  

 κ. Γρηγοριάδη Παναγιώτη για τους μήνες Σεπτέμβριο και 

Οκτώβριο.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του  

 κ. Δημάρχου από 24 έως και τις  25 Οκτωβρίου 2016  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 765/2016)  

…………………  

 

Ομοίως από τις 3 έως και τις  5 Νοεμβρίου 2016.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
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 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 766/2016)  

…………………  

Ομοίως της αντιδημάρχου κας.  Μπιτζίδου Σοφίας  

 από 14 έως και τις  15 Οκτωβρίου 2016.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 767/2016)  

…………………  

Ομοίως του αντιδημάρχου κ.  Γρηγοριάδη Παναγιώτη  

 από τις 10 έως και τις  18 Σεπτεμβρίου 2016.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 768/2016)  

…………………  

Ομοίως από τις 14 έως και τις  16 Οκτωβρίου 2016.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 769/2016)  

…………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τον λόγο σε σας,  κύριε Γάτσιο,  πριν την λήξη της συνεδρίασης.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  ήθελα να θέσω αυτό το θέμα που κυρίως αφορά τον κ.  

Χρυσανθίδη,  αλλά και γενικά όλους μας,  από τότε που έγινε η αύξηση 

του νερού για την Ορεινή,  θα το π ω συγκεκριμένα, 75 αιτήσεις 

διακοπής του νερού.  

Προχθές πήγε κάποιος να κάνει  μια αίτηση για να πάρει μια 

καινούργια παροχή σε ένα χωράφι.  Προβλέπεται από τον Κανονισμό 

και τα λοιπά. Εδώ πρέπει να σας πω ότι  το νερό στις  έξι  δεξαμενές,  κ.  

Χρυσανθίδη και χειμώνα και καλοκαίρι  υπερχειλίζει  συνεχώς.  Δηλαδή 
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έρχεται,  γεμίζουν οι  δεξαμενές και τρέχουν και κόβονται συνεχώς οι  

παροχές.   

 

 Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος που πήγε να πάρει μια καινούργια 

παροχή σε ένα χωράφι,  του ζητάει η ΔΕΥΑ  393 ευρώ. Αυτό το πράγμα 

θεωρώ ότι  πρέπει να το δούμε όλοι μας.  Να μειώσουμε αυτή την 

παροχή εκεί  πέρα…πελάτη. Με 393 ευρώ είναι φύση αδύνατο.   

 Ήθελα λοιπόν να βάλω αυτόν τον προβληματισμό, να το δούμε 

αυτό,  ενδεχομένως,  σε κάποιες περιοχές που η επάρκεια του νερού 

είναι περισσότερο,  όχι από την κατανάλωση, υπάρχει υπέρ επάρκεια.  

Αρδεύουν και τον κάμπο και οι  δεξαμενές υπερχειλίζουν.  Και γελάει 

και ο κόσμος δηλαδή. Λένε ότι  τώρα τι  μας κάνουν; Κλείσαμε τις  

παροχές,  δεν θα σας πληρώσουμε και τίποτα και την ώρα που κάποιος 

έρχεται να ζητήσει μια παροχή, ήμουνα προχθές με τον διευθυντή και 

το συζητήσαμε αυτό το θέμα και τους διευθυντές,  όντως είναι ένα θέμα 

μεγάλο.  

Γι΄ αυτό ήθελα να το θέσω και στο Δημοτικό Συμβούλιο,  μήπως 

να το δούμε προκειμένου να μειώσουμε αυτή την παροχή τουλάχιστον ,  

γιατί  σε αυτές τις  περιοχές θέλουμε  καταναλωτές.  Εμείς τώρα, έτσι 

όπως έγιναν τα πράγματα . .καταναλωτές,  συνεχώς έχουμε θέμα. Ναι 

μεν έχουμε νερό, δεν έχει  ποιος να το καταναλώσει.   

Αυτό ήθελα να θέσω για να το δει  και ο Πρόεδρος και ο 

Δήμαρχος και όλοι  μας δηλαδή, μήπως μπορούμε να κάνουμε κάτι .   

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όταν το αίτημα έρχεται στην ΔΕΥΑΣ οποιαδήποτε παροχή της ΔΕΥΑΣ 

θεωρείται παροχή. Δεν κρίνουμε εάν είναι παροχή για άρδευση ή για 

ύδρευση. Δυστυχώς, ο Κανονισμός αναφέρεται σε τέλος ύδρευσης.  

Αυτό αναφέρει ο Κανονισμός.  Εάν υπάρχει η δυνατότητα από την 

μεριά του Δήμου να στηθεί δίκτυο άρδευσης,  θα μπορούσε να γίνει  και 

ατελώς αυτό,  αλλά δεν είναι ευθύνη της ΔΕΥΑΣ. Η ΔΕΥΑΣ 

διαχειρίζεται πόσιμο νερό, αυτό λέει  ο Κα νονισμός και αυτό πρέπει να 

εφαρμόσει.   

 

 Τώρα εάν στην τεχνική υπηρεσία υπάρχει η δυνατότητα να 

υπάρχει ένα δίκτυο άρδευσης στην Ορεινή,  να το κάνουμε.  Αλλά για 

όλα τα άλλα τα ζητήματα επειδή είναι ο Αντιπρόεδρος ο κ.  Θεοχάρης 

κατάγεται από την Ορεινή,  τον έχω εξουσιοδοτήσει ότι  αναφέρεται 

στον ορεινό όγκο να τα διαχειρίζεται ο κ.  Θεοχάρης γιατί  τα γνωρίζει  

καλύτερα.  Εγώ δεν τα ξέρω τόσο καλά όσο τα ξέρει  ο κ.  Θεοχάρης.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Να σας πω και εγώ για την άρδευση, το δίκτυο της άρδευσης είναι 

έτοιμο.  Εμείς έχουμε επτά δεξαμενές ύδρευσης οι  οποίες ήταν και για 

άρδευση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ταυτόχρονα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ταυτόχρονα. Είναι και ύδρευσης και άρδευσης.  Είναι πόσιμο το νερό 

από πηγές.  Η μια δεξαμενή έχουμε κάνει  πρόταση, την ξέρει  ο 

Μιχάλης,  να την αλλάξουμε από ύδρευσης και να γίνει  άρδευσης και 

να μην … υδρόμετρα. Να σωθεί αυτή η κατάσταση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να δούμε τις  ποσότητες νερού να το συζητήσουμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Την επάρκεια του νερού. Καμία φορά μας δημιουργούν προβλήματα 

και είμαστε θετικοί σε οτιδήποτε άλλο. Είμαστε θετικοί στο να 

κάνουμε και δίκτυο άρδευσης.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι κύριε Αντώνη Αναστασιάδη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Με τον Καλλικράτη ΙΙ….  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε η ΔΕΥΑΣ έχει  γίνει  πλέον …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Παρακαλώ, μιλάω πολύ σοβαρά, κύριε Πρόεδρε.  Δεν μπορεί τώρα ένας 

χωρικός να πηγαίνει  στην Βουλγαρία να αγοράζει  μαϊντανό …για να 

πάρει μαϊντανό. Καταλαβαίνετε τι  πάθαμε; Αυτά είναι εγκλήματα κατά 

των χωρικών.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λήξη της συνεδρίασης.    

 

ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

…………………………  

………………  

 

 

 

 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ              O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.       

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ     ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  
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