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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 25/2017 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 22α του μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 

2017, ημέρα της εβδομάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο 

Σερρών, ύστερα από την αριθμ. 25/16-11-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του 

Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 

2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 40 Δημοτικών Συμβούλων, 

παρόντες ήταν 32, δηλαδή: 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 

 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ( ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.) 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) 

ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ) 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ -ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ  

ΓΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ  

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗ  

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  
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ΙΛΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  

ΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ  

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ  

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ-ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ  

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΧΑΡΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  

ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

ΚΑΛΑΪΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

ΚΑΛΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΚΑΡΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

 

 

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 δεν ήταν 

κανείς. 

 

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του 

Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που 

κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. 
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………………………………..……….. 

………………….….. 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 

Έχοντας υπόψη: 

Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας 

παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου 

σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 22 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη 

και ώρα 19:00΄, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Συγκρότηση ετήσιας επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με την παρ. 

  11δ του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, όλων των Δ/νσεων και των  

  Αυτοτελών Τμημάτων του Δήμου πλην της .Τ.Υ. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 2ο: Συγκρότηση ετήσιας επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών 

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

  Δ/νσεων και των Αυτοτελών Τμημάτων του Δήμου πλην της .Τ.Υ. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 3ο: Συγκρότηση ετήσιων επιτροπών διαγωνισμού και αξιολόγησης διαδικασιών 

  σύναψης δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

  των Δ/νσεων Δ/κού – Οικονομικού – Καθαριότητας - ΚΕΠ και των  

  Αυτοτελών Τμημάτων του Δήμου Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 4ο:  Συγκρότηση ετήσιας επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης διαδικασιών 

  σύναψης δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, 

  της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας, Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.  
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ΘΕΜΑ 5ο: Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για δημόσιες συμβάσεις  

  προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις παρ. 1 και 11α 

  του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, όλων των Δ/νσεων και των Αυτοτελών 

  Τμημάτων του Δήμου. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 6ο:  Σύσταση επιτροπών για την προσωρινή και οριστική παραλαβή των  

  έργων α) Εργασίες βελτίωσης υγρομόνωσης κτηρίου Κ1 πρώην στρατοπέδου 

  Παπαλουκά β) Συμπληρωματικά έργα αναπλάσεων στις οδούς των  

  βιοκλιματικών αναβαθμίσεων και γ) Κατασκευή κυκλικών κόμβων &  

  βελτίωση προσβασιμότητας έτους 2015.  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 7ο:  Έγκριση αποφάσεων του ΔΣ του ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. α) αρ. 103/2017 με 

  θέμα: Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2017 και β)  

  αρ.104/2017 με θέμα: ¨Κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού της  

  ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. έτους 2018 Εισηγητής: Ο πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.  

  ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. κ. Τσαλίκογλου   

 

ΘΕΜΑ 8ο:  Έγκριση αποφάσεων του ΔΣ της ΚΕΔΗΣ α) αρ. 154/2017 με θέμα: Έγκριση 

  προϋπολογισμού της ΚΕΔΗΣ χρήσης 2018 β) αρ. 155/2017 με θέμα: Έγκριση 

  ετήσιου σχεδίου δράσης της ΚΕΔΗΣ έτους 2018 γ) αρ. 156/2017 με θέμα: 

  ¨Έγκριση εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών για την 

  χρηματοδότηση της ΚΕΔΗΣ για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 10 του 

  Ν. 4071/2012¨ και Δ) αρ.157/2017 με θέμα: αναμόρφωση προϋπολογισμού 

  έτους 2017 

  Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ κ. Τερζής Β.  

 

ΘΕΜΑ 9ο:  Έγκριση της  υπ' αριθμό 184/2017 απόφασης του ΔΣ του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. με 

  θέμα: Τροποποίηση ΟΕΥΔΝΠΔΔ Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Σερρών  

  Εισηγητής: Ο πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ. Χατζημαργαρίτης Μ. 

 

ΘΕΜΑ 10ο:  Έγκριση τροποποίησης συστατικής πράξης Ενιαίας Επιχείρησης Ύδρευσης - 

  Αποχέτευσης - Άρδευσης Δήμου Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ κ. Γάτσιος Ι. 

 

ΘΕΜΑ 11ο:   Έγκριση απολογισμών: 

  α) Ε.Σ.Ε.Π.Ε. Δήμου Σερρών και 
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  β) Ε.Σ.Ε. .Ε. Δήμου Σερρών, ετών 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 και 2016.  

  Εισηγητές: Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΠΕ κ. Μερετούδης  και ο Πρόεδρος της  

  ΕΣΕΔΕ κ. Τερζής Β. 

 

ΘΕΜΑ 12ο:  Έγκριση υπογραφής συμφώνου συνεργασίας μεταξύ της Ιεράς Μητροπόλεως 

  Σερρών και Νιγρίτης, του Δήμου Σερρών και της Κοινωφελούς Επιχείρησης 

  του Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) για την διοργάνωση και τη θεσμοθέτηση  

  θρησκευτικού φεστιβάλ χορωδιών στην πόλη Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Τερζής Β. 

 

ΘΕΜΑ 13ο:  Έγκριση συμμετοχής εκπροσώπων του Δήμου στην 1η εκδήλωση του έργου: 

  ¨Ευρωπαϊκές Δεκαετίες¨ που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 

  ¨Ευρώπη για τους Πολίτες – σκέλος 1 Ευρωπαϊκή Μνήμη¨. 

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

 

ΘΕΜΑ 14ο:  Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για συμμετοχή τους στο ετήσιο τακτικό  

  συνέδριο της ΚΕΔΕ. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 15ο:  Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 561/2017 Α. .Σ. ¨Έγκριση Προϋπολογιστικού  

  Πίνακα του έργου: Επισκευή - μόνωση των εγκαταστάσεων θέρμανσης-ψύξης 

  και υγρομόνωση του δώματος του Δημοτικού Σχολείου Σκουτάρεως¨ και  

  έγκριση χρηματοδότησης των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας 

  και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 16ο:  Έγκριση Τοπικού Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των ΡΟΜΑ 

  στον Δήμο Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης. 

 

ΘΕΜΑ 17ο:   Έγκριση τροποποίησης των συμφωνητικών με τίτλο: 

  α) Παροχή υπηρεσιών βελτιωμένων εκδόσεων των προγραμμάτων του Δήμου 

  Σερρών και 

  β) Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού  

  Συστήματος του Δήμου Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 
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ΘΕΜΑ 18ο:  Έγκριση διενέργειας προμήθειας και τοποθέτησης εξαρτημάτων για την  

  αποκατάσταση βλάβης της κεντρικής κλιματιστικής μονάδας του Δημαρχείου 

  Σκουτάρεως. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 19ο:   Έγκριση διενέργειας προμήθειας 

  α) επιστήλιων μεταλλικών αμμοδόχων για τις ανάγκες του Τμήματος  

  Κοιμητηρίων και 

  β) ειδών γραφείου και αναλώσιμων για εκτυπωτές - πολυμηχανήματα και  

  φωτοτυπικά, για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών έτους 2018. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 20ο:   Έγκριση διενέργειας μίσθωσης ισοπεδωτή γαιών (grader). 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 21ο:  Έγκριση διενέργειας παροχής υπηρεσιών μηχανογραφικής υποστήριξης του 

  Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) του Δήμου. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 22ο:  Έγκριση διενέργειας παροχής υπηρεσίας με τίτλο: ¨Παροχή υπηρεσιών  

  υποστήριξης προς τον Δήμο Σερρών για την εξέταση του δασικού χαρακτήρα 

  των Δημοτικών ακινήτων και εκτέλεση των απαραίτητων ενεργειών στα  

  πλαίσια ανάρτησης των δασικών χαρτών¨. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 23ο:   Έγκριση διενέργειας παροχής υπηρεσίας ανέλκυσης του υπ΄αριθμ.ΚΗΥ-3011 

  τριαξονικού φορτηγού οχήματος του Δήμου Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Καδής Γ. 

 

ΘΕΜΑ 24ο:  Έγκριση παράτασης της υπ’ αριθμ. 48784/17-11-2016 σύμβασης παροχής  

  υπηρεσιών με τίτλο: ¨Έλεγχος ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και έλεγχος 

  ΥΔΕ¨. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 25ο:   Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού 

  οικον.  έτους 2017 από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 
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ΘΕΜΑ 26ο:  Αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για την 

  εκμίσθωση ιδιωτικού μηχανήματος στην Κοινότητα Ορεινής λόγω εκτάκτων 

  καιρικών φαινομένων 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 27ο:  Έγκριση εκμίσθωσης διά δημοπρασίας των Α και Β τμημάτων του υπ’ αριθμ. 

  83 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Πεπονιάς. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 28ο:  Περί ανανέωσης δωρεάν παραχώρησης χρήσης δημοτικού κτηρίου στο Ο.Π. 

  752 της περιοχής Αγ. Αναργύρων στον Σύλλογο ¨Σερραίες Μανούλες¨ 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 29ο:  Έγκριση προσκύρωσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 4,76 τ.μ. στην  

  ιδιοκτησία των κ.κ. Μουστάκα Ιωάννη και Παπαδημητρίου Βασιλικής. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 30ο:  Έγκριση έκδοσης κανονιστικής απόφασης προσωρινών κυκλοφοριακών  

  ρυθμίσεων στην περιοχή της Π.Ε. ¨Σιγής - Κηφισιά¨ της πόλης των Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 31ο:  Έγκριση μελέτης του έργου: ¨Επανάχρηση του κτηρίου Κ1 του πρώην  

  στρατοπέδου Παπαλουκά και δημιουργία Πινακοθήκης ΞΕΝΑΚΗ¨, στα  

  πλαίσια της πράξης ¨Δημιουργία Πολιτιστικού Διπόλου στη διασυνοριακή 

  περιοχή – Cultural Dipole¨ στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής 

  Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014 – 2020. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 32ο:   Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών. 

  Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Χαρίτος Χ., Γκότσης Η., Χράπας Π. 

 

ΘΕΜΑ 33ο:   Διαγραφή χρηματικών καταλόγων. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 34ο:   Διαγραφή οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 
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ΘΕΜΑ 35ο:   Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του αντιδημάρχου κ. Χράπα 

  Παντελή, για το μήνα Οκτώβριο. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 36ο:  Έγκριση καταβολής εξόδων μετάβασης στη Λιθουανία των μελών της ομάδας 

  του δικτύου ¨Military Assets as Public Spaces (MAPS) - Στρατιωτικές  

  περιοχές ως Δημόσιοι Χώροι, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό  

  πρόγραμμα  εδαφικής συνεργασίας URBACT III¨. 

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

 

ΘΕΜΑ 37ο:  Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου: 

  α) στην κ. Γουγαλάκη Σοφία, στην πόλη των Σερρών,  

  β) στον κ. Παπουλίδη Κύριλλο, στην Αναγέννηση Σερρών,  

  γ) στην κ. Padineanu Cornelia, στην πόλη των Σερρών και  

  δ) στον κ. Πιατόπουλο Χρήστο, στην Κάτω καμήλα Σερρών.  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ. 

 

ΘΕΜΑ 38ο:   Επέκταση – συμπλήρωση δικτύου Φ.Ο.Π. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

ΘΕΜΑ 1ο:   Έγκριση υποβολής πρότασης με επέκταση δικτύου πεζοδρόμων της πόλης των  

Σερρών για το ΄17 στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος Δράσεις 

Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου, Άξονας Προτεραιότητας ΑΠ2 Αστική 

Αναζωογόνηση ΄17 για τα έτη ΄17 και ΄18 του Πράσινου Ταμείου. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

 

 

……………………… 

…………….. 
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25Η     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι  συνάδελφοι  καθίστε  στις  θέσεις  σας .  Ξεκινάμε  

κύριοι  συνάδελφοι .  Τον  λόγο  θα  δώσω  στον  κ .  Δήμαρχο .  Κύριε  

Δήμαρχε  έχετε  τον  λόγο .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κυρίες  και  κύριοι  δημοτικοί  σύμβουλοι  μια  συμβολική  

χειρονομία  για  να  πούμε  ένα  ευχαριστώ  στον  Δικηγορικό  Σύλλογο  θα  

κάνουμε  αυτή  την  στιγμή .  Έχουμε  την  τιμή  να  βρίσκονται  κοντά  μας  ο  

Πρόεδρος  του  Δικηγορικού  Συλλόγου ,  ο  αντιπρόεδρος  και  ο  ταμίας .   

 Κύριε  Πρόεδρε ,   ελάτε  λίγο  πιο  εδώ ,  ελάτε  και  εσείς .   

 Σας  ευχαριστούμε  για  την  αυθόρμητη  νομική  συνδρομή  σας  στο  

θέμα  των  στρατοπέδων  του  δήμου  Σερρών .   

 Έχει  πολύ  μεγάλη  σημασία  το  γεγονός  ότι  χωρίς  να  σας  

ζητήσουμε  εμείς  τίποτα  από  μόνοι  σας  προθυμοποιηθήκατε  να  

προσφέρετε  την  νομική  υποστήριξή  σας  στο  σημαντικό  θέμα  των  

στρατοπέδων .  

 Τέτοιες  ενέργειες  στέλνουν  στην  τοπική  κοινωνία  το  μήνυμα  της  

αλληλεγγύης ,  της  συνεργασίας  και  της  αγάπης  προς  τον  τόπο .  

 Συγχαρητήρια .  Σας  ευχαριστούμε  γι '  αυτή  την  ενέργειά  σας  και  

εκ  μέρους  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  θέλω  να  σας  προσφέρω  μια  

τιμητική  πλακέτα ,  κύριε  Πρόεδρε ,   εκ  μέρους  του  Δημοτικό  

Συμβούλιο ,  όπως  επίσης  και  το  σύγγραμμα  του  Πέτρου  Σαμσάρη  που  
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αναφέρεται  στην  ιστορία  των  Σερρών  κατά  την  λαμπρή  βυζαντινή  

περίοδο .   

 Αυτά  στον  Δικηγορικό  σας  Σύλλογο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΣΕΡΡΩΝ:  

Κύριε  Δήμαρχε ,  κύριε  Πρόεδρε   του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  κύριοι  

δημοτικοί  σύμβουλοι ,  θεωρούμε  υποχρέωση  όλων  των  κοινωνικών  

φορέων  και  των  επιστημονικών  συλλόγων  πολύ  δε  περισσότερο  του  

θεωρούμενου  ως  πρώτου ,  του  Δικηγορικού  Συλλόγου ,  να  

παρεμβαίνουμε  σε  αυτές  τις  καταστάσεις .  Όταν  λοιπόν  διακυβεύονται  

δημοτικά  συμφέροντα ,  συμφέροντα  της  κοινωνίας  και  των  δημοτών ,  να  

παρεμβαίνουμε  γιατί  αυτός  είναι   ο  ρόλος  των  επιστημονικών  

ενώσεων ,  όπως  είναι  ο  Δικηγορικός  Σύλλογος .   

 Στην  συγκεκριμένη  περίπτωση  θεωρώντας  ότι  οι  εκτάσεις  που  

ζητήθηκαν  από  το  Τ .ΕΘ .Α .  με  συγκεκριμένη  αγωγή  ανήκουν  στους  

δημότες  των  Σερρών ,  προσφερθήκαμε  να  βοηθήσουμε  τους  ίδ ιους  τους  

δημότες  αρχικά  και  κατ’  επέκταση  την  νομική  υπηρεσία  και  την  

Δημοτική  Αρχή  γιατί  αυτό  πρέπει  να  κάνουμε  και  νομίζω  ότι  πρέπει  η  

πράξη  μας  αυτή  να  γίνει  παράδειγμα  και  προς  τους  άλλους  φορείς  και  

επιστημονικούς  φορείς  και  οντότητες  και  ενώσεις  του  Νομού  και  του  

Δήμου  Σερρών ,  προκειμένου  να  πάει  η  κοινωνία  μας  καλύτερα .   

 Ευχαριστούμε  πολύ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Συγχαρητήρια .  Μπράβο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι  προτού  προχωρήσουμε  στα  θέματα  της  ημερήσιας  

διάταξης ,  εάν  υπάρξουν  ανακοινώσεις  ή  κάποιες  τοποθετήσεις ;   
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 Ο  κ .  Χασαπίδης ,  ο  κ .  Μηλίδης .  Υπάρχει  άλλος ;  Όχι .  Κύριε  

Μηλίδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Δεν  έχω  τέτοια  κωλύματα ,  ευχαριστώ  πολύ .   

 Κύριε  Πρόεδρε ,   έχουν  έρθει  σε  μένα  κάποια  αιτήματα ,  

καταγγελίες ,  αιτήματα  θα  τα  έλεγα ,  για  ετοιμόρροπα  παλαιά  σπίτια ,  τα  

οποία  είναι  πάρα  πολύ  επικίνδυνα .  Πήγα  μόνος  μου  και  τα  είδα .  

Πράγματι ,  είναι  γεγονός .  Είναι  τρεις  περιπτώσεις  που  έχω  αυτή  την  

στιγμή  μπροστά  μου  και  θα  πρέπει  σίγουρα  να  επιληφθεί  η  Δημοτική  

Αρχή  και  ο  αρμόδιος  Αντιδήμαρχος .   

 Το  ένα  είναι  στην  3 ου  Ιππικού ,  στον  πλάτανο ,  Ανατολικής  

Θράκης  και  ξεκινάει  3ου  Ιππικού  Συντάγματος ,  το  οποίο  είναι  και  μέσα  

στον  δρόμο ,  έχει  μπροστά  ένα  άνοιγμα  τέτοιο  που  εάν  γίνει  κάτι  

σοβαρό ,  έχει  πέσει  μέσα  στον  δρόμο  και  πολύ  φοβάμαι ,  επειδή  είναι  

και  δρόμος  μεγάλης  κυκλοφορίας ,  θα  θρηνήσουμε  θύματα .  Γέρνει  μέσα  

στον  δρόμο .   

 Το  δεύτερο  είναι  στην  γειτονιά  σας ,  κύριε  Δήμαρχε ,  είναι  στην  

Πραξιτέλους ,  στην  Ευαγγελίστρια  ένα  μικρό  δρομάκι ,  εκείνο  είναι  

πλέον  έτοιμο  να  πέσει .  Δηλαδή  είναι  φουσκωμένος  ο  τοίχος ,  είναι  πολύ  

παλαιό ,  δεν  κατοικείται  από  ότι  φαίνεται ,  δεν  κατοικείται ,  εκείνο  είναι  

τελείως  ετοιμόρροπο  και  νομίζω  και  εκείνο  μπορεί  να  κάνει  ζημιά .   

 Ένα  τρίτο  το  οποίο  είναι ,  εκεί  παίζουν  και  παιδιά ,  είναι  στην  οδό  

Ναούσης  παραπλεύρως  των  στρατοπέδων ,  όπως  ανεβαίνουμε  από  τον  

Κλησιάρη  ίσια  επάνω ,  εκείνη  νομίζω  είναι  η  Ναούσης ,  εκεί  πέρα  είναι  

και  ένας  χώρος  όπου  και  κατοικούν  αλλά  έχει  και  άνοιγμα  που  παίζουν  

και  παιδιά .  Και  εκείνο  είναι  πολύ  επικίνδυνο .   
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Νομίζω  ότι  θα  πρέπει  να  επιληφθείτε ,  να  επιληφθούμε  όλοι  μας ,  

γιατί  πολύ  φοβάμαι  ότι  θα  γίνει  κάποια  ζημιά ,  κάποιο  κακό .  Μάλιστα  

αυτό  της  Ανατολικής  Θράκης  είναι  και  σε  κεντρικότατο  δρόμο  και  

είναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση  θα  απαντήσετε;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι ,  βεβαίως .   Αυτό  το  οποίο  είναι  στην  3η  Ιππικού  Συντάγματος  πάνω  

στον  δρόμο ,  αυτό  σήμερα  πρέπει  να  έχει  πέσει ,  να  το  πήρανε .  

Καθυστερούσε  ο  Ο .Τ .Ε .  έπρεπε ,  είχε  υπογειοποίηση  των  καλωδίων  και  

ένα  καφάο ,  πως  τα  λένε ,  καθυστερούσε .  Δεν  το  ρίχνουμε  εμείς .  Το  

ρίχνει  ο  ιδ ιοκτήτης  με  ιδ ιώτη .  Και  μάλιστα  ο  κ .  Τριανταφύλλου  το  έχει  

πάρει  το  έργο .  Μου  είπε  ότι  Τετάρτη  θα  το  πάρει .  Εάν  δεν  είναι  

σήμερα ,  αύριο  και  τα  λοιπά .  Η  καθυστέρηση  οφείλεται  στον  Ο .Τ .Ε .  

διότι  δεν  έδινε  την  εγγυητική .   

 Πάμε  στα  άλλα .  Πρέπει  να  ξέρετε ,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  ότι  για  

τα  ετοιμόρροπα  υπάρχει  μια  διαδικασία .  Δεν  σημαίνει  ότι  έρχονται  σε  

οποιοδήποτε  δημοτικό  σύμβουλο  ή  αρχηγό  της  παράταξης  και  λέει  ότι  

αυτό  το  σπίτι  πρέπει  να  πέσει  και  ο  Δήμος  πάει  και  το  ρίχνει .  

 Πάνε  λοιπόν  στην  Πολεοδομία  και  δίνουν  τα  στοιχεία ,  κάνουν  

την  καταγγελία .  Πάνε  κάνουν  μια  αυτοψία ,  η  κυρία  Στρίκα  στέλνει  

υπαλλήλους  και  κάνει  μια  αυτοψία .  Μετά  στέλνει  στην  3μελή  

Επιτροπή  στην  Περιφέρεια  των  Ετοιμόρροπων  να  πάει  να  κάνει  ένα  

πρωτόκολλο  εάν  αυτό  είναι  για  να  πέσει  ή  όχι .   

 Εφόσον  κάνει  αυτό  το  πρωτόκολλο  η  3μελής  Επιτροπή ,  το  

στέλνει  στην  Πολεοδομία  και  η  Πολεοδομία  μετά  αρχίζει  τις  ενέργειες .  

Εμείς  παρεμβαίνουμε ,  η  Τεχνική  Υπηρεσία  εφόσον  μας  ζητηθεί  η  
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βοήθεια  από  την  Πολεοδομία .  Το  στέλνει  και  στην  Εισαγγελία .  Όταν  

έρχεται  σε  μας  η  Πολεοδομία  λέμε  στον  ιδιοκτήτη  ότι  να  το  ρίξεις ,  

γιατί  εάν  εμείς  το  ρίξουμε ,  θα  στο  χρεώσουμε .  Μπαίνουν  τιμές  

υπουργείου   και  η  τιμή  είναι  τριπλάσια  και  τετραπλάσια .  Όπως  έχει  

γίνει .   

 Άρα  λοιπόν ,  του  λέμε  ότι  έλα  και  ρίξε  αυτό ,  διότι  εάν  εσύ  με  ένα  

ιδ ιώτη  το  ρίξεις  με  1.500, λοιπόν  3 .500 με  4 .000 θα  σου  βγει  εάν  στο  

ρίξει  ο  Δήμος .  

 Αυτή  είναι   η  διαδικασία .  Πρέπει  αυτοί  οι  οποίοι  ενοχλούνται  ή  

υπάρχει  κίνδυνος ,  να  πάνε  στην  Πολεοδομία .  Εμείς  είμαστε  ο  

τελευταίος  που  θα  πάρουμε ,  ας  το  πω ,  το  μήνυμα ,  θα  μας  στείλουν  

έγγραφο  και  θα  μας  πουν  ότι  βοηθήστε  μας .  Αυτή  είναι  η  διαδικασία .  

Δεν  μπορούμε  δηλαδή  να  πάμε  απευθείας  εμείς  να  το  πάρουμε .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Εγώ  είπα  μήπως  πρέπει  να  ξεκινήσει  μια  διαδικασία .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι  αλλά  δεν  ξεκινάει  από  εμάς .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Πρέπει  να  γίνει  καταγγελία  από  κάποιον  πολίτη ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Βεβαίως .  Θα  πάει  να  δώσει  τα  στοιχεία  και  τα  λοιπά .   Αυτή  είναι  η  

διαδικασία .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μηλίδη  έχετε  να  συμπληρώσετε  κάτι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε  Γκότση  μην  κάνετε  διάλογο  σας  παρακαλώ .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 Όχι  δεν  θα  πω  αλλά  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  προχωρήσουμε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ο  Αντιδήμαρχος  δεν  θα  αναφέρω ,  που  πήγε  και  έριξε  πήγε  στον  

Εισαγγελέα .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μηλίδη  έχετε  να  συμπληρώσετε  κάτι  άλλο ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Ήθελα  να  πω ,  κύριε  Δήμαρχε  εάν  ω  μη  γένοιτο  γίνεται  κάτι  που  το  

απεύχομαι  βέβαια ,  ξέρετε  ότι  εμάς  θα  τραβολογάνε .  Και  τι  έκανε  ο  

Δήμος  και  τι  έκανε  ο  Δήμος .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Είναι  μια  διαδικασία  βάσει  νόμου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ευχαριστώ  πολύ .  Κύριε  Χασαπίδη… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ας  γίνει  ένα  αίτημα .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χασαπίδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ :  

Κύριε  Πρόεδρε ,  κύριε  Δήμαρχε  σε  ρεπορτάζ  του  δικτύου  τηλεόρασης  

πριν  από  δυο  με  τρεις  μέρες ,  εμφανίστηκε  αυτός  ο  αποκαλούμενος  

Πρόεδρος  των  Ρομά  και  έκανε  κάποιες  δηλώσεις  σε  ότι  έχει  σχέση  με  

τους  ανεξόφλητους  λογαριασμούς  της  περιοχής  και  ευχαρίστησε  
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μάλιστα  δημόσια  και  τον  Πρόεδρο  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  και  τον  Δήμαρχο  για  

την  κατανόηση  που  επιδεικνύουν .  Μάλιστα  είπε  ότι  θα  ζητήσει  και  

μείωση  50% των  ποσών  που  οφείλουν .   

 Θέλω  να  ρωτήσω ,  επειδή  αυτές  οι  δηλώσεις  είναι  αντιφατικές ,  

γιατί  όταν  έγινε  και  η  τελευταία  επέμβαση  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  στην  

περιοχή  με  την  παρουσία  Αστυνομίας  είχε  κάνει  πολύ  επιθετικές  και  

πολύ  αιχμηρές  δηλώσεις  εναντίον  και  της  Δημοτικής  Αρχής  και  του  

Προέδρου  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  τι  άλλαξε ;   

Ερωτώ ,  άλλαξε  κάτι  σε  σχέση  με  την  πολιτική  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  

απέναντι  στους  οφειλέτες  σε  ότι  σχέση  κυρίως  με  την  περιοχή ;  Γιατί  

εγώ  πιστεύω  ότι  δεν  άλλαξε  αλλά  ποια  ήταν  τα  κίνητρα  του  

συγκεκριμένου  κυρίου  να  κάνει  αυτές  τις  δηλώσεις ;  Μήπως  αυτό  έχει  

σχέση  και  με  τον  διαμεσολαβητή  που  είπαμε  ότι  θα  πάρουμε  με  

διαδικασίες  ΑΣΕΠ ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  απαντήσετε  κύριε  Πρόεδρε;  Ο  Πρόεδρος  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  :  

Κύριε  Χασαπίδη  όπως  γνωρίζετε  δεν  έχει  αλλάξει  κάτι  στην  

τιμολογιακή  πολιτική  και  το  δεύτερο  που  είπατε  για  την  μείωση  κατά  

50% αυτό  το  ξέρετε  ότι  νομικά  δεν  μπορεί  να  γίνει ,  το  έχω  πει  και  

στους  ίδιους  και  στον  κ .  Μακράκη  που  είπατε .  

 Τώρα ,  όσον  αφορά  για  την  κατανόηση  που  με  ευχαρίστησε  

δημόσια ,  δεν  γνωρίζω  ακριβώς  το  σκεπτικό  του ,  δεν  έχω  μιλήσει  μαζί  

του  αλλά  φαντάζομαι  για  τις  προσπάθειες  που  κάναμε  πηγαίνοντας  

στην  περιοχή ,  καλώντας  τους  στο  γραφείο  μου  να  τους  εξηγήσω  να  

καταλάβουν  ότι  δεν  μπορεί  να  συνεχίσει  αυτή  η  κατάσταση  το  να  μην  
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πληρώνουν  τους  λογαριασμούς .  Φαντάζομαι  γι '  αυτό  το  έκανε .  Κάτι  

άλλο  δεν  υπάρχει .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  κάτι  άλλο  κύριε  Χασαπίδη ;    

Κύριοι  συνάδελφοι  με  την  άδειά  σας  έχει  προκύψει  ένα  

κατεπείγον  θέμα .  Αφορά  την  έγκριση  υποβολής  πρότασης  με  επέκταση  

δικτύου  πεζοδρόμων  της  πόλης  των  Σερρών  για  το  ΄17 στο  πλαίσιο  του  

χρηματοδοτικού  προγράμματος  Δράσεις  Περιβαλλοντικού  Ισοζυγίου ,  

Άξονας  Προτεραιότητας  ΑΠ2 Αστική  Αναζωογόνηση  ΄17 για  τα  έτη  

΄17 και  ΄18 του  Πράσινου  Ταμείου .  

Έχει  καταλυτική  ημερομηνία  15 Δεκεμβρίου ,  γι '  αυτό  με  την  

άδειά  σας  να  το  φέρουμε  θέμα  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

Συμφωνείτε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής  ο  κ .  Γκότσης .   

 

Θέμα  1ο  :  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης  

Έγκριση  υποβολής  πρότασης  με  επέκταση  δικτύου  πεζοδρόμων   

της  πόλης  των  Σερρών  για  το  ΄17 στο  πλαίσιο  του  χρηματοδοτικού   

προγράμματος  Δράσεις  Περιβαλλοντικού  Ισοζυγίου ,  Άξονας  

 Προτεραιότητας  ΑΠ2 Αστική  Αναζωογόνηση  ΄17 για  τα  

 έτη  ΄17 και  ΄18 του  Πράσινου  Ταμείου .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μ ε σ χ ό λ ια  [ AA 1 ] :  φορ 
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Κύριε  Γκότση  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αγαπητοί  συνάδελφοι  το  Πράσινο  Ταμείο  στις  Δράσεις  

Περιβαλλοντικού  Ισοζυγίου  έστειλε  έναν  οδηγό  διαχείρισης  

χρηματοδοτικού  προγράμματος  και  έχει  μέσα  τις  διάφορες  προτάσεις  

που  μπορούμε  να  ενταχθούμε .   

 Το  πρόγραμμα ,  η  πρόταση  πρέπει  να  υποβληθεί  μέχρι  στις  15 

Δεκεμβρίου .   

 Η  πρώτη  τροποποίηση  του  προγράμματος  έγινε  στις  15 

Νοεμβρίου .  Η  πρώτη  τροποποίηση .  Κατόπιν  η  υπηρεσία  μας  ήθελε  

διευκρινήσεις  επάνω  στις  τροποποιήσεις  που  έχουν  γίνει  και  τελικά  

μετά  από  αλληλογραφία  μέσω  ηλεκτρονικών  μηνυμάτων ,  10, 17, η  

τελευταία  αλληλογραφία  μέσω  ηλεκτρονικών  μηνυμάτων  έγινε  20/11 ου ,  

δηλαδή  προχθές .   

 Γι '  αυτό  λοιπόν  το  θέμα  το  φέρνουμε  και  βάζουμε ,  υπάρχουν  δυο  

Μέτρα .  Το  Μέτρο  Ι  και  το  Μέτρο  ΙΙ .  Εμείς  είμαστε  έτοιμοι ,  γιατί  

μπορεί  να  χρηματοδοτηθεί  και  έργο  το  οποίο  έχει  συμβασιοποιηθεί  και  

το  έργο  το  οποίο  έχει  συμβασιοποιηθεί  και  είναι  σε  εξέλιξη ,  είναι  η  

επέκταση  της  πεζοδρόμησης  της  οδού  Κωνσταντίνου  Καραμανλή .  Το  

Μέτρο  είναι  221.453, τόσο  είναι .  Ακριβώς  είμαστε  στην  επέκταση  με  

την  έκπτωση  που  έχει  δώσει  ο  εργολάβος ,  είμαστε  εκεί .   

 Θέλω  όμως  να  τονίσω  ότι  στο  Μέτρο  ΙΙ  είναι  και  οι  παιδικές  

χαρές .  Δεν  βάλαμε  τις  παιδικές  χαρές  διότι  το  έργο  το  οποίο  

συμβασιοποιείται  για  τις  παιδικές  χαρές  είναι  60.000. Δεν  θέλουμε  να  

χάσουμε  τα  υπόλοιπα .  Τι  κάνουμε ;  Τα  λεφτά  της  ΣΑΤΑ  που  θα  τα  

δίναμε  στην  Κωνσταντίνου  Καραμανλή ,  αυτά  τα  λεφτά  θα  πάνε  για  

άλλες  παιδικές  χαρές ,  τις  οποίες  έχουμε  ετοιμάσει  αλλά  θα  τις  
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επικαιροποιήσουμε  τις  μελέτες ,  θα  τις  προσαρμόσουμε  στην  

τροποποίηση  του  προγράμματος .   

 Αυτά  έχω   να  πω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  ερωτήσεις ;  Ο  κ .  Μηλίδης  και  ο  κ .  Αναστασιάδης  Αντώνης .  

Κύριε  Μηλίδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Είχα  σημειώσει  ότι  στο  Μέτρο  ΙΙ  είναι  και  οι  παιδότοποι  αλλά  είδα  ότι  

το  ποσό  είναι  τσίμα  –τσίμα ,  ότι  δεν  θα  έφτανε  και  ήταν  ένα  ερώτημα .  

Το  ποσό  είναι  225.000,  221.000 μόνο  3.000 είναι  η  διαφορά .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αυτό  είναι  της  Μεραρχίας .  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

 Ναι  αλλά  σε  αυτό  το  Μέτρο  είναι  και  η  δημιουργία  αναβάθμισης  

παιδότοπων .  Αυτό  δεν  εννοείτε ;  Αυτό  δεν  λέει  το  κείμενο ;  Επειδή  

βλέπω  ότι  η  πεζοδρόμηση  είναι  ακριβώς  στα  ίδια  λεφτά ,  3 χιλιάρικα ,  

δεν  ξέρω  πως  θα  εξοικονομηθούν  χρήματα  για  τους  παιδότοπους  που  

λέτε  εάν  χρησιμοποιηθούν .  Αυτό  είναι  το  ένα  σκέλος .   

 Το  άλλο  σκέλος ,  επειδή  είδα  και  εγώ ,  όπως  και  όλοι  οι  

συνάδελφοι ,  όχι  έκπληξη ,  το  ξέραμε ,  ότι  είμαστε  δέκατος  όγδοος  

Δήμος  στην  κατάταξη  στην  χώρα ,  αυτό  δεν  πρέπει  να  το  ξεχνάμε  ποτέ ,  

στην  χρηματοδότηση ,  για  την  χρηματοδότηση  γενικώς  μιλάω ,  είμαστε  

δέκατος  όγδοος  στην  κατάταξη ,  έτσι  γράφει  μέσα  σε  ένα  άλλο  μέρος ,  

όχι  σε  αυτό .   

 Οι  χρηματοδοτήσεις ,  κύριε  Δήμαρχε ,  γίνονται  πληθυσμιακά .  

Ανάλογα  με  τον  Δήμο  πόσο  είναι .  Λέω  στην  κατάταξη  την  γενική  της  

χώρας  είμαστε  δέκατος  όγδοος  Δήμος .  Αυτό  εννοώ .  Άρα  πρέπει  να  
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ζητάμε  περισσότερα  γενικά  το  λέω  αυτό  και  από  την  Κεντρική  

Μακεδονία  και  από  παντού .  Στην  πίτα .   

 Τώρα  επειδή  νοιώθω  ότι  θα  πρέπει  να  ζητάμε  όσο  το  δυνατόν  

περισσότερο  στο  πρώτο  Μέτρο  είναι  πιο  πολλά  τα  λεφτά ,  είναι  430.000 

και  λέω ,  μπορεί  να  μην  ξέρω  ακριβώς  αλλά  θέλω  να  το  διευκρινίσουμε ,  

θα  μπορούσε  να  πάμε  στο  Μέτρο  Ι  να  κάνουμε  τον  πεζόδρομο  στις  

επιλέξιμες  δράσεις  που  είναι  ολοκληρωμένα  έργα  αναπλάσεων  

κοινοχρήστων  χώρων  και  χώρων  πρασίνου;  Θα  μπορούσαμε  να  πάμε  

για  να  πάρουμε  τα  430 αντί  τα  221; 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι ,  αγαπητέ  συνάδελφε ,  όχι .  Το  ψάξαμε  όχι .  Γι '  αυτό  πήγαμε  εδώ  και  

σας  είπα  από  την  αρχή  ότι  ήταν  να  πάμε ,  γιατί  το  έργο  είναι  από  ΣΑΤΑ  

της  πεζοδρόμησης  και  είπαμε  να  πάμε  στις  παιδικές  χαρές .  Το  

συμβασιοποιημένο  έργο  των  παιδικών  χαρών  είναι  60.000.   

Άρα  λοιπόν ,  εάν  βάζαμε  μόνο  αυτό  θα  παίρναμε  τις  60.000.  

Βάζουμε  λοιπόν  την  Μεραρχίας  και  τα  λεφτά ,  επαναλαμβάνω ,  τα  λεφτά  

αυτά  εδώ  τα  221 θα  πάνε  στους  παιδότοπους ,  στις  παιδικές  χαρές .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Άλλο… 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Για  πείτε  μου  τι  με  ρωτήσατε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  όλοι  μαζί ,  σας  παρακαλώ .  Ο  κ .  Μηλίδης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δυο  ήταν  τα  ερωτήματα  κ .  Αναστασιάδη ,  δυο  ήταν  τα  ερωτήματα .   
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Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Κύριε  Γκότση  αυτό  το  ρώτησα ,  επειδή  είναι  συναφές… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ησυχία  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Επειδή  είναι  συναφές ,  γι '  αυτό  είπα .  Λέει  ότι  ολοκληρωμένα  έργα  

αναπλάσεων  κοινοχρήστων  χώρων .  Λέω  μήπως  μπορούσε  να  μπει .  Εάν  

το  διερευνήσαμε .  Αυτό  εννοώ .  Γιατί  η  διαφορά  είναι  200 χιλιάρικα ,  γι '  

αυτό  το  λέω .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Άμα  διαβάσετε ,  δεν  ξέρω  την  εισήγηση  εάν  την  έχετε… 

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Την  έχω ,  την  έχω .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Μηλίδη  να  προσθέσω  και  να  πω .  Έγιναν  πολλές  συσκέψεις  με  

τους  υπηρεσιακούς  παράγοντες  και  η  βέλτιστη  λύση  ήταν  αυτή .  Η  

καλύτερη  λύση  ήταν  αυτή .  Για  να  πάρουμε ,  επειδή  έχουμε  έτοιμο  

συμβασιοποιημένο  έργο ,  αμέσως  θα  πάρουμε  τα  χρήματα  για  την  

Μεραρχίας  από  το  Πράσινο  Ταμείο  και  τα  λεφτά  της  ΣΑΤΑ  που  

προοριζόταν  για  την  Μεραρχίας  θα  πάνε  στις  παιδικές  χαρές .   

 Αυτό  μπορούσε  να  γίνε  πολύ  γρήγορα ,  γι '  αυτό .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι ,  άλλες  παιδικές  χαρές .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  τελειώσατε  κ .  Μηλίδη ;  Κύριε  Αναστασιάδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  μικρόφωνό  σας  σας  παρακαλώ .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν  έχει  καμία  σχέση  με  επιλέξιμες  δράσεις .  Έπρεπε  να  πείτε  μόνο  για  

την  Μεραρχία  να  καταστρέψετε  την  πόλη .  Αυτό  θέλετε  να  κάνετε .  Και  

κακώς  βάζετε  την  λέξη  ‘επιλέξιμες  δράσεις’ .  Δεν  υπάρχουν .  Γιατί  το  

κάνετε  αυτό  το  πράγμα  δηλαδή ;  Για  να  μας  μπερδέψετε;  Έτσι  είναι  

κύριε  Δήμαρχε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εντάξει ,  σεβαστή .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Έτσι  είναι  κύριε  Δήμαρχε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γαλάνη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε ,  κύριε  Πρόεδρε ,   θα  ήθελα  να  ρωτήσω ,  …κύριε  

Αντιδήμαρχε  εγώ  δεν  θα  διαφωνήσω  με  την  λογική ,  είναι  πολύ  σωστή .  

Να  εκμεταλλευτούμε  το  πρόγραμμα  και  να  πάρουμε  τα  χρήματα  από  το  

πρόγραμμα ,  εφόσον  έχουμε  συμβασιοποιημένο  το  έργο  και  από  το  

Πράσινο  Ταμείο  και  έπειτα  να  κάνουμε  τις  ανάλογες  δράσεις  με  τα  

χρήματα  της  ΣΑΤΑ .   
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 Απλά  ήθελα  να  ρωτήσω ,  τα  χρήματα  αυτά  είναι  περίπου  200.000 

ευρώ ,  221, έχουμε  κατά  νου  σε  ποιες  παιδικές  χαρές  θα  πάνε  τα  

χρήματα ;  Γιατί  το  ρωτώ  αυτό ,  γιατί  θέλω  να  βάλω  στο  τραπέζι  της  

συζήτησης  άλλη  μια  φορά  την  άποψή  μου .   

Η  άποψή  μου  είναι  ότι  θα  πρέπει ,  πέρα  από  το  Κέντρο  που  μας  

δόθηκε  η  ευκαιρία  και  πολύ  καλά  πράξαμε  να  το  αναβαθμίσουμε ,  όλες  

οι  πόλεις  έχουν  ανάγκη  ένα  αναβαθμισμένο  ιστορικό  κέντρο ,  να  

μπορέσουμε ,  κ .  Αντιδήμαρχε ,  να  δώσουμε  βάση  και  βαρύτητα  και  στις  

γειτονιές  και  στα  χωριά  με  έναν  αναλογικό  τρόπο .  Θα  έλεγα  δίκαιο  και  

ισότιμο .   

Δηλαδή  μας  περιμένει ,  επειδή… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτός  είναι  ο  σκοπός  μας .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Το  λέω  αυτό  γιατί  ήδη  δεχόμαστε  και  αυτές  τις  σκέψεις  στις  

συζητήσεις  που  κάνουμε .  Περιμένω  να  δω  ποιες  θα  είναι  οι  παιδικές  

χαρές .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  έχετε  την  καλοσύνη  κύριοι  συνάδελφοι ,  ησυχία  γιατί  δεν  

ακουγόμαστε .  Παράκληση  για  τρίτη  φορά  τουλάχιστον ,  ας  γίνει  

κατανοητό  ότι  δεν  πρέπει  να  μιλάμε  συνέχεια  μεταξύ  μας .   

 Υπάρχουν  τοποθετήσεις  κύριοι ;  Ορίστε  κ .  Αναστασιάδη  δυο  

λεπτά .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Νομικός  είσαι  κ .  Γαλάνη ,  νομικός  είσαι ,  δεν  ξέρεις  να  διαβάζεις ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Παρακαλώ  στον  Πρόεδρο  απευθυνθείτε  κ .  Αναστασιάδη ,  μην  κάνετε  

προσωπικές  επιθέσεις .  Δεν  είναι  σωστό .  Ακόμη  δεν  ξεκινήσαμε .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ψηφοφορία  κύριοι  συνάδελφοι .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οι  υπόλοιποι  ομόφωνα  συμφωνούμε .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  921/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  πρώτο .   Προχωρούμε  στα  θέματα  της  ημερήσιας .   

 

ΘΕΜΑ  1ο:  

Συγκρότηση  ετήσιας  επιτροπής  παραλαβής  υπηρεσιών ,  σύμφωνα  

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

 Δ /νσεων  και  των  Αυτοτελών  Τμημάτων  του  Δήμου  πλην  της  Δ .Τ .Υ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Συμφωνούμε  κύριοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε .  Θέλετε  την  εισήγηση ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι ,  όχι ,  απλώς  επειδή  δεν  το  διάβασα  πουθενά  και  θέλω  να  ρωτήσω ,  

πρώτον  ήρθαν  ως  δεύτερη  φορά  ως  τροποποιήσεις  οι  εισηγήσεις  και  

θέλω  να  ρωτήσω ,  η  επιλογή  των  προσώπων  για  να  αποτελέσουν  τις  

Επιτροπές ,  για  όλα  τα  θέματα  βασικά  είναι  αυτό ,  έγ ινε  κατόπιν  

εισηγήσεως  των  Διευθύνσεων ;  Γιατί  πουθενά  δεν  αναφέρεται  αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χαρίτο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Έγινε  κατόπιν  εισηγήσεως  των  Διευθύνσεων ,  απλώς  οι  τροποποιήσεις  

που  έγιναν  ήρθαν  μετά .  Το  δεύτερο  θέμα  και  το  τρίτο  ήρθαν  μετά .  

Απλώς  έγιναν  μερικές  παρατηρήσεις  από  την  Καθαριότητα  και  ήταν  

σωστές  επειδή  βάλαμε  τον  κ .  Κατσαρό  και  είναι  στην  Επιτροπή ,  που  

θα  είναι  κάτω  στο  αμαξοστάσιο ,  υπήρχαν  δυο  με  τρεις  αλλαγές  αλλά  

έγιναν  όλες  με  εισηγήσεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα .  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  898/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεύτερο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  2ο:  

Συγκρότηση  ετήσιας  επιτροπής  παρακολούθησης  και  παραλαβής  

 προμηθειών  σύμφωνα  με  την  παρ .  11β  του  άρθρου  221 του   

Ν .  4412/2016, όλων  των  Δ /νσεων  και  των  Αυτοτελών  Τμημάτων   

του  Δήμου  πλην  της  .Τ .Υ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  να  αναφερθώ  για  όλες  τις  επιτροπές ;  Είναι  η  πρώτη ,  δεύτερη ,  

τρίτη ,  τέταρτη  και  Πέμπτη .  Συμφωνείτε  ή  θέλετε ;  Ομόφωνα ;  

Ευχαριστώ .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  899/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τρίτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  3ο:  
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Συγκρότηση  ετήσιων  επιτροπών  διαγωνισμού  και  αξιολόγησης   

διαδικασιών  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων ,  σύμφωνα  με  τις   

διατάξεις  του  Ν .  4412/2016 των  Δ /νσεων  Δ /κού  –  Οικονομικού   

–  Καθαριότητας  -  ΚΕΠ  και  των  Αυτοτελών  Τμημάτων   

του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  850/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τέταρτο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  4ο:  

Συγκρότηση  ετήσιας  επιτροπής  διαγωνισμού  και  αξιολόγησης   

διαδικασιών  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων  σύμφωνα  με  τις   

διατάξεις  του  Ν .  4412/2016,  της  Δ /νσης  Κοινωνικής  Προστασίας ,   

Υγείας ,  Παιδείας  και  Διά  Βίου  Μάθησης  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα .  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  851/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πέμπτο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  5ο:  

Συγκρότηση  επιτροπής  αξιολόγησης  ενστάσεων  για  δημόσιες  

 συμβάσεις  προμηθειών  και  παροχής  γενικών  υπηρεσιών  σύμφωνα   

με  τις  παρ .  1  και  11α  του  άρθρου  221 του  Ν .  4412/2016,  όλων   

των  Δ /νσεων  και  των  Αυτοτελών  Τμημάτων  του  Δήμου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  852/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έκτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  6ο:  

Σύσταση  επιτροπών  για  την  προσωρινή  και  οριστική  παραλαβή  

 των  έργων  α)  Εργασίες  βελτίωσης  υγρομόνωσης  κτηρίου  Κ1  
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πρώην  στρατοπέδου  Παπαλουκά  β)  Συμπληρωματικά  έργα   

αναπλάσεων  στις  οδούς  των  βιοκλιματικών  αναβαθμίσεων  και   

γ)  Κατασκευή  κυκλικών  κόμβων  & βελτίωση  προσβασιμότητας  

 έτους  2015.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι  εγώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δικός  σας  είναι  το  θέμα ,  το  έκτο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι ,  συμφωνούμε .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ :  

Πρόεδρε  ήθελα  να  ρωτήσω  κάτι  τώρα  τον  Αντιδήμαρχο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  υπάρχει  ερώτηση .  Ορίστε  κ .  Χασαπίδη .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ :  

Στο  Α  αναφέρεται  στον  φάκελο  ότι  ο  εργολάβος  ζητεί  να  διαλυθεί  η  

σύμβαση  και  να  πάρει  αποζημίωση .  Η  ερώτησή  μου  είναι ,  γιατί  δεν  

υλοποιήθηκε  το  έργο ;  Ποιος  φταίει  δηλαδή  και  ζητάει  ο  εργολάβος  
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αποζημίωση ;  Και  στο  τρίτο ,  δεν  αναφέρεται  πουθενά  γ ια  ποιο  κόμβο  

ομιλούμε ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Γιατί  στο  22,  όχι  στο  22, που  είναι  το  Κ1;  Στο  31 διαλύσαμε  την  

σύμβαση  διότι  πήραμε  τα  λεφτά ,  εντάχθηκε  το  έργο  αυτό  και  θα  γίνει  

στο  INTERREG με  τον  εταίρο  Βουλγαρίας  –Ελλάδος .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ :  

Όταν  προκηρύχθηκε  αυτό  το  έργο  ήταν  εξ  ιδίων  τα  λεφτά  δηλαδή ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι ,  ναι .  Γλιτώνουμε  τα  λεφτά .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ :  

Όχι ,  εντάξει .  Και  το  άλλο  για  ποιο  κόμβο  μιλάμε ;  Στο  Γ  που  λέει ,  

‘παραλαβή  κόμβου’  λέει  αλλά… 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τους  δυο  κόμβους ,  ένας  που  έγινε  στο  παζάρι  και  το  άλλο  εδώ  στον  

Κεραυνό .  Εντάξει ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελειώσατε  κ .  Γκότση ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι ,  βέβαια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Σύσταση  επιτροπής  για  την  προσωρινή  και  οριστική  παραλαβή   
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του  έργου:  Εργασίες  βελτίωσης  υγρομόνωσης  κτηρίου  Κ1  

πρώην  στρατοπέδου  Παπαλουκά  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  853/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  του  έργου:  Συμπληρωματικά  έργα  αναπλάσεων  

 στις  οδούς  των  βιοκλιματικών  αναβαθμίσεων  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  854/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  του  έργου:  Κατασκευή  κυκλικών  κόμβων  & βελτίωση  

 προσβασιμότητας  έτους  2015.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  855/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  έβδομο  θέμα  το  κρατάμε ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  γιατί  ο  κ .  

Τσαλίκογλου  κάποιο  πρόβλημα  είχε  και  καθυστέρησε .  Πάμε  στο  όγδοο  

θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  8ο:  
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Έγκριση  αποφάσεων  του  ΔΣ  της  ΚΕΔΗΣ  α)  αρ .  154/2017 

με  θέμα:  Έγκριση  προϋπολογισμού  της  ΚΕΔΗΣ  χρήσης  2018  

β)  αρ .  155/2017 με  θέμα:  Έγκριση  ετήσιου  σχεδίου  δράσης  της   

ΚΕΔΗΣ  έτους  2018 γ )  αρ .  156/2017 με  θέμα:  ¨Έγκριση  εισηγητικής   

έκθεσης  προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  Σερρών  για  την  

χρηματοδότηση   

της  ΚΕΔΗΣ  για  το  έτος  2018, σύμφωνα  με  το  άρθρο  10 του  Ν .  

4071/2012¨   

και  Δ)  αρ .157/2017 με  θέμα:  αναμόρφωση  προϋπολογισμού  έτους  

2017 

Εισηγητής:  Ο  Πρόεδρος  της  ΚΕΔΗΣ  κ .  Τερζής  Β .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Τερζής ,  ο  Πρόεδρος  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε .  Πόσο  χρόνο  μου  δίνετε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πέντε  λεπτά .  

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Εντάξει .  Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Φροντίστε  να  είστε  τυπικός  σε  αυτά .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Ναι ,  θα  φροντίσω .   

 Κύριε  Δήμαρχε ,  κύριε  Πρόεδρε ,   αξιότιμες  κυρίες  και  κύριοι  

συνάδελφοι ,  όπως  βλέπετε  είναι  ένα  θέμα  αλλά  στην  ουσία  τέσσερα  εκ  
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των  οποίων  τα  τρία  πρώτα  πάρα  πολύ  βαριά  θέματα ,  αφορούν  στην  

ουσία  όλη  την ,  θα  έλεγα  πορεία  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  το  ΄18.  

 Προϋπολογισμός ,  στοχοθεσία ,  σχέδιο  δράσης ,  η  οικονομική  

ενίσχυση  που  ζητούμε  από  τον  Δήμο .   

 Επειδή  εδώ  δεν  είναι  τηλεοπτικός  σταθμός  για  να  καθίσουμε  με  

τις  ώρες  και  να  λέμε  για  την  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  και  με  την  βεβαιότητα  ότι  οι  

συνάδελφοι  έχουν  διαβάσει  τα  εισηγητικά  σημειώματα ,  θα  είμαι  πάρα  

πολύ  περιεκτικός ,  άλλωστε  και  σε  ερωτήσεις  απαντώντας  και  σε  

τοποθετήσεις  θα  μπορέσουμε  να  διευρύνουμε  έτσι  αυτά  τα  θέματα .   

 Είναι  εδώ  και  η  Διευθύντρια  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  η  κυρία  Παρασκευή  

Ιωαννίδου  για  να  μας  δώσει ,  εάν  χρειαστεί  απαντήσεις  επί  του  

προϋπολογισμού  και  του  σχεδίου  δράσεως  ειδ ικότερα .   

 Λοιπόν ,  μιλούμε  για  την  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . .  Πέντε  γράμματα  τα  οποία  

συμπωματικά  κρύβουν  από  πίσω  πέντε  συγχωνεύσεις  στο  ΄11, την  

ΚΕΠΑΣ ,  την  ΚΕΚΑΣ ,  τις  κοινωφελείς  επιχειρήσεις  Σκουτάρεως ,  

Λευκώνα  και  Μητρουσίου  και  αυτό  το  οποίο  εκλάβαμε  τότε  ήταν  χρέη  

τάξης  των  2 εκατομμυρίων  ευρώ .   

 2017 φτάσαμε  σήμερα  και  εδώ  με  την  βοήθεια  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου  αλλά  και  της  Δημοτικής  Αρχής  μπορούμε  να  πούμε  ότι  

βρισκόμαστε  σε  ένα  στάδιο  ώστε  εάν  δεν  μας  έρθουν  απρόοπτα  

οικονομικά  θέματα ,  δικαστικά ,  εξωδικαστικά  από  ασφαλιστικά  ταμεία  

και  από  άλλους  δημόσιους  φορείς ,  νομίζουμε  ότι  είμαστε  πλέον  στην  

τελική  ευθεία  πριν  κόψουμε  το  νήμα ,  ώστε  να  φτάσουμε  στην  πλήρη  

εξυγίανση  της  κοινωφελούς  επιχείρησης  του  Δήμου  Σερρών .  

 Πριν  από  μια  εβδομάδα  ήμουνα  πάρα  πολύ  προσεκτικός  

ακούγοντας  τις  τοποθετήσεις  των  συναδέλφων .  Σας  παρατήρησα  κ .  

Θόδωρε  Μηλίδη  που  είπατε  για  κοινωνικό  πρόσωπο ,  μιλήσατε  για  
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κοινωνικές  προκλήσεις ,  ο  κ .  Γιαννακίδης  μας  μίλησε  για  στρατηγική ,  

για  στοχοθεσία ,  τα  είχα  σημειώσει  και  θέλησα  να  ψάξω  μέσα  στον  

προϋπολογισμό  και  στο  σχέδιο  δράσης  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  εάν  αυτές  οι  

έννοιες  υπάρχουν .   

 Όπως  είπαμε ,  όπως  είπα  και  πριν  σε  ερωτήσεις  ή  σε  τοποθετήσεις  

θα  μπορέσουμε  να  είμαστε  πιο  εξειδικευμένοι .  Εγώ  θα  ήθελα  όμως  να  

γνωρίσω  σε  όλους  μας  ποια  είναι  η  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . .  

 Βοήθεια  στο  Σπίτι ,  πάνω  από  600 ωφελούμενες  οικογένειες .  Επτά  

δομές .  Στις  Σέρρες ,  στον  Λευκώνα ,  στον  Προβατά ,  στο  Σκούταρι .  

Μονάδα  Κοινωνικής  Μέριμνας .  Τα  Κ .Δ .ΑΠ . ,  τα  Κέντρα  Δημιουργικής  

Απασχόλησης  Παιδιών  με  πάνω  από  550 παιδιά  και  αντίστοιχα  

ωφελούμενες  οικογένειες .  Το  ΚΔΑΠ  ΜΕΑ  που  είναι  και  το  καμάρι  μας  

και  ύστερα  από  την  περσινή  πρωτοβουλία  του  Προέδρου  του  κ .  

Ραμπότα  μεταφέρθηκε  σε  έναν  χώρο  όπου  εκεί  δείχνουμε  τον  σεβασμό  

και  την  αξιοπρέπεια  στα  άτομα  αυτά  με  τις  ειδικές  ικανότητες .   

 Εμείς ,  τουλάχιστον ,  οι  καθηγητές  φυσικής  αγωγής  αυτά  τα  άτομα  

δεν  λέμε  ότι  είναι  άτομα  με  ειδ ικές  ανάγκες  αλλά  με  ιδ ιαίτερες  και  

ειδικές  ικανότητες .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Χαίρομαι  γιατρέ  Θόδωρε  Μηλίδη .   

 Έχουμε  την  Φιλαρμονική ,  την  Παιδική  και  Νεανική  Ορχήστρα ,  

την  γυμναστική  ενηλίκων ,  τον  μοντέρνο  και  κλασσικό  χορό ,  την  

οργάνωση  μαζικού  αθλητισμού .  Το  Άρτιο .  Σε  αυτό  το  υπέροχο  

νεοκλασικό  που  εκεί  ενήλικες  και  παιδιά  μπορούν  να  ασχοληθούν  με  

την  ζωγραφική ,  με  το  ελεύθερο  σχέδιο  αλλά  και  με  την  κεραμική .   
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 Έχουμε  το  Πολιτιστικό  Καλοκαίρι ,  την  οργάνωση  εκδηλώσεων  

θεατρικών ,  μουσικών  συναυλιών .  Την  Πανελλήνια  Χορευτική  

Συνάντηση ,  την  Πολιτεία  των  Ευχών  που  είμαστε  λίγες  μέρες  πριν  την  

έναρξή  της  και  την  υλοποίησή  της  για  πέμπτη  χρονιά .   

 Έχουμε  το  Αυγουστιάτικο  φεγγάρι ,  την  Παγκόσμια  Ημέρα  

Χορού ,  την  Χριστουγεννιάτικη  εκδήλωση ,  τα  Ελευθέρια ,  τα  Κούλουμα ,  

τις  επετειακές  εκδηλώσεις  που  βοηθούμε  τα  Δημοτικά  Διαμερίσματα .   

 Από  σήμερα  εμείς  είμαστε  αυτοί  που  συλλέγουμε  με  

πρωτοβουλία  της  ΕΡΤ  την  ανθρωπιστική  βοήθεια ,  τα  αγαθά  τα  οποία  

την  επόμενη  Τετάρτη  με  ένα  κοντέινερ  και  με  την  βοήθεια  του  κ .  

Μερετούδη  και  της  αντίστοιχης  Αντιδημαρχίας ,  θα  φύγουν  κάτω  στους  

πλημμυροπαθείς  της  Δυτικής  Αττικής .  Και  εδώ  λοιπόν  η  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  με  

το  προσωπικό  της  και  με  τις  εγκαταστάσεις  της  στο  κεντρικό  κτίριο  θα  

βοηθήσει  στην  συλλογική  αυτών  των  αγαθών  από  τους  Σερραίους  

δημότες .   

 Έχουμε  την  διανομή  τροφίμων  μέσα  στα  πλαίσια  του  

προγράμματος  επισιτιστικής  βοήθειας  τέσσερις  φορές  τον  χρόνο ,  όπου  

χίλια  άτομα  δέχονται  αυτή  την  βοήθεια  σε  αγαθά ,  τρόφιμα ,  είδη  

υγιεινής ,  καθαριότητας .  

 Έχουμε  την  διαχείριση  εδώ  και  δυο  χρόνια  στο  θερινό  θεατράκι  

αλλά  και  στον  κινηματογράφο ,  τον  θερινό  κινηματογράφο .   

 Την  αίθουσα  εκδηλώσεων  η  οποία  τα  τελευταία  δυο  χρόνια  

φιλοξενεί  εβδομαδιαίως  τρεις  με  τέσσερις  εκδηλώσεις  κοινωνικού ,  

πολιτικού ,  πολιτιστικού ,  πνευματικού ,  εκπαιδευτικού  περιεχομένου .  

 Έχουμε  βιβλιοπαρουσιάσεις ,  εκδόσεις ,  πολλές  εκδόσεις .  

Ημερίδες .  Συνεργασίας  με  θεσμούς  και  φορείς  της  πόλης  και  του  

Νομού .   
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 Ιερά  Μητρόπολης  Σερρών  και  Νιτρίτης ,  το  ΤΕΘΑ ,  το  

πανεπιστήμιό  μας ,  το  ΤΕΙ ,  την  Β /θμιας  και  Α /θμια  Εκπαίδευση ,  τα  

Δημοτικά  μας  Διαμερίσματα ,  Συλλόγους  Αθλητικούς  Πολιτιστικούς ,  

Πνευματικούς ,  να  μην  τους  απαριθμήσω ,  είναι  δεκάδες .   

 Φυσικά  έχουμε  την  εκπαίδευση  ενηλίκων  και  την  ενίσχυση  

ευάλωτων  ομάδων  και  ατόμων  μέσα  από  το  πρόγραμμα  του  Ο .Α .Ε .Δ .  

Νέες  Θέσεις  Εργασίας ,  όπου  έχουν  προσληφθεί  δέκα  άτομα  με  ειδικές  

ικανότητες ,  οι  οποίοι  απασχολούνται  καθημερινώς  και  οι  οποίοι  

αμείβονται  και  έτσι  τους  βοηθούμε  να  ενταχθούν  στην  κοινωνία  με  τον  

καλύτερο  τρόπο  αλλά  να  προσφέρουν  και  στην  κοινωνία .  

 Όλα  αυτά  γίνονται  με  πολλούς  άξονες .  Με  την  βελτιστοποίηση  

των  ήδη  παραγόμενων  και  παρεχόμενων  υπηρεσιών  σε  όλα  τα  επίπεδα  

που  είπα  πριν .  Πολιτικό ,  εκπαιδευτικό ,  πολιτιστικό ,  πνευματικό .   

Φροντίζουμε  όμως  και  για  την  διασφάλιση  των  δομών  της  

επιχείρησης .  Βελτιώνουμε  συνεχώς  τις  κτηριακές  μας  υποδομές .  Αυτές  

που  ο  Δήμος  μας  έχει  παραχωρήσει  προς  χρήση ,  αυτές  που  

ενοικιάζουμε ,  αυτές  που  φιλοξενούν  όλες  τις  δομές  μας .   

Συντηρούμε  και  αναλαμβάνουμε  την  κίνηση  έξι  αυτοκινήτων .  

Δυο  στο  ΚΔΑΠ  ΜΕΑ  και  τέσσερα  στο  Βοήθεια  στο  Σπίτι ,  που  πολύ  

ευγενικά  και  σας  ευχαριστούμε ,  τα  τελευταία  μας  τα  παραχωρήσατε  

πριν  από  τρεις  μήνες  και  έτσι  έχουμε  αναλάβει  όλο  το  κόστος .   

Ενισχύουμε  το  προσωπικό  μας ,  πώς ;  Διασφαλίζοντας  τις  θέσεις  

εργασίας  τους  και  φροντίζοντας  στην  έγκαιρη  μισθοδοσία  τους .  

Πράγμα  το  οποίο  κάποιο  διάστημα  στο  παρελθόν  είχε  και  αυτό ,  ήταν  

επισφαλές .  Εμείς  λοιπόν  φροντίσουμε  και  για  τις  θέσεις  εργασίας  των  

110 εργαζομένων  στην  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  αλλά  και  για  την  έγκαιρη  

μισθοδοσία  τους .   
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Αναβαθμίζουμε  συνέχεια  τον  εξοπλισμό  μας  και  το  βασικό  το  

έλεγε  πέρυσι  συνέχεια  ο  κ .  Ραμπότας ,  πλέον  αποκαταστήσαμε  την  

αξιοπιστία  της  επιχείρησης  στην  αγορά .   

Προμηθευτές  και  άνθρωποι  που  παρέχουν  τις  υπηρεσίες  τους  

είναι  πλέον ,  πληρώνονται  πλέον  μέσα  στην  εβδομάδα  που  γίνεται  και  η  

προμήθεια  και  η  παροχή  της  υπηρεσίας .   

Μας  μένει  η  εξωστρέφεια  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  και  αυτό  γιατί  το  

καταλαβαίνω ;  Υπάρχουν  ακόμα  άτομα  σε  όλα  τα  επίπεδα ,  

επαγγελματικά ,  εκπαιδευτικά ,  πνευματικά  που  όταν  τους  λέμε  για  την  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  λένε  ότι  που  είναι ;  Σε  ποιο  κτήριο ;  Τους  έχει  μείνει  ακόμα  

η  παλαιά  ΔΕΚΠΑ .  Όταν  τους  λέμε  η  παλαιά  ΔΕΚΠΑ ,  τότε  

συγκεντρώνονται  και  λένε  ότι  Α!  το  γυάλινο  το  κτήριο .   

Όλες  αυτές  οι  δράσεις  λοιπόν ,  τριάντα  δυο  τις  απαρίθμησα  πριν  

και  ακόμα  ο  Σερραίος  πολίτης  δεν  ξέρει  που  είναι  η  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . .  Βέβαια  

έχει  τα  δικά  του  προβλήματα  την  σημερινή  εποχή ,  ποσώς  τον  

ενδιαφέρει  που  είναι  η  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  μόνο  όταν  θα  την  χρειαστεί  θα  μας  

βρει  αλλά  μου  κάνει  ακόμη  εντύπωση  και  αυτό  είναι  το  στοίχημά  μας ,  

μετά  την  αξιοπιστία  είναι  η  εξωστρέφεια  και  το  άνοιγμα  προς  την  

κοινωνία .   

Όλα  αυτά  γίνονται  πως ;  Αξιοποιώντας  τους  θεσμοθετημένους  

ευρωπαϊκούς  και  κοινοτικούς  πόρους ,  όπως  είναι  μέσα  από  το  Ενιαίο  

Στρατηγικό  Πλαίσιο ,  το  Ε .Σ .Π .Α .  δηλαδή ,  από  

συγχρηματοδοτούμενους  πόρους ,  αξιοποιούμε  τους  

αυτοχρηματοδοτούμενους  πόρους… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   έχετε  υπερβεί  τον  χρόνο  σας  κατά  πολύ ,  σας  

παρακαλώ  συντομεύετε .   
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Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Τελείωσα .  Τις  οικονομικές  μας  ευκαιρίες  που  παρουσιάζονται .   

 Αναφερόμενος  στο  τρίτο  θέμα  της  σημερινής  μου  εισήγησης  το  

είχα  πει  και  την  προηγούμενη  φορά ,  εάν  προσθέσουμε  τις  μισθοδοσίες  

των  ΑΜΕΑ  138.000, τα  κούλουμα ,  κάτι  απλό ,  18.000, την  Πολιτεία  

των  Ευχών ,  την  Φιλαρμονική  και  τις  Χορωδίες ,  272.000 ευρώ .  Να  

βάλουμε  και  τα  αυτοκίνητα ,  να  βάλουμε  και  τα  άλλα ;  Τις  ΔΕΚΟ ;   

 Όπως  καταλαβαίνετε  τέσσερα  απλά  πράγματα  επιβαρύνουν  τον  

προϋπολογισμό  μας  272.000, γι '  αυτό  ζητούμε ,  στο  τρίτο  θέμα  είμαι ,  

την  επιχορήγηση  του  Δήμου ,  ώστε  να  φτάσουμε  σε  ένα  αξιοπρεπές  

ποσό ,  των  380.000,  έτσι  ώστε  να  εξασφαλίσουμε  όλα  τα  προηγούμενα  

που  είπα .   

 Είμαι  στην  διάθεσή  σας  και  εγώ  και  η  Διευθύντρια  της  υπηρεσίας  

η  κυρία  Παρασκευή ,  Βούλα ,  για  ερωτήσεις  για  όλα  αυτά  τα  θέματα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Τι  είπα ;   Παρασκευή  Ιωαννίδου .  Συγνώμη .  

 Στην  καθημερινότητα  είναι  η  Βούλα ,  εδώ  επισήμως  είναι  η   

Παρασκευή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  θέλετε  θα  παρακαλέσω  την  κυρία  Ιωαννίδου  καθίστε  σε  ένα  

μικρόφωνο  κοντά  μήπως  χρειαστεί  να  απαντήσετε .   

 Ερωτήσεις  κύριοι  συνάδελφοι .  Υπάρχουν  ερωτήσεις ;  Ο  κ .  

Χρυσανθίδης .  Υπάρχουν  άλλες  ερωτήσεις ;  Έχετε  τον  λόγο .  κ .  

Χρυσανθίδη .  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  
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Ακούσαμε  την  εισήγηση  του  πρόεδρου  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  για  τον  

προϋπολογισμό  αλλά  από  ότι  κατάλαβα  ήταν  εισήγηση  επί  

απολογισμού  και  επειδή  δεν  υπάρχει ,  κύριε  Πρόεδρε ,   Παρατηρητήριο  

το  οποίο  να  ελέγχει  τον  προϋπολογισμό  στην  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  ούτε  και  

βέβαια  υπάρχει  εκπροσώπηση  της  παράταξης ,  βέβαια  αυτό  είναι  άλλο  

θέμα  το  οποίο  δεν  ενδιαφέρει  το  σώμα  σε  αυτή  την  φάση ,  έχω  αρκετές  

ερωτήσεις  σχετικά  με  την  σύνταξη  του  προϋπολογισμού  της  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  ο  οποίος ,  βέβαια ,  σε  γενικές  γραμμές  μπορώ  να  πω  ότι  έχει  

παρουσιάσει  σημάδια  βελτίωσης  και  δεν  πρέπει  να  σας  αδικούμε .  

 Η  πρώτη  ερώτησή  μου  είναι ,  κύριε  Πρόεδρε ,   έχετε  στην  σελίδα  2  

και  θα  σας  απασχολήσω  με  ερωτήσεις  αρκετές ,  γιατί  όπως  σας  είπα  ότι  

δεν  μπορούμε  να  παρευρεθούμε  στην  συνεδρίαση ,  η  οποία  ορίζεται  

ούτε  το  τακτικό  μέλος  ούτε  και  το  αναπληρωματικό  που  είμαι  εγώ ,  έχει  

μισθώματα ,  τα  οποία  ήταν  του  ΄17 και  βλέποντας  το  ΄18 ότι  τα  κάνετε  

10.000 και  στο  ετήσιο  σχέδιο  δράσης  με  τον  ίδιο  κωδικό  στην  σελίδα  

15 έχετε  ποσό  3.000.  Τελικά  τι  ισχύει ;  Το  10 ή  το  3;  Πρώτη  ερώτηση .   

 Η  δεύτερη  ερώτησή  μου  είναι  στα  έσοδα  είναι  αυτά  όλα ,  στην  

σελίδα  4 ,  Πολιτεία  των  Ευχών  έχουμε  έσοδα  μηδέν .  Από  ότι  διάβασα .  

Πάμε  στα  έξοδα .  Στην  σελίδα  15, αμοιβή  ορκωτών  λογιστών ,  βλέπω  

ένα  ποσό  της  τάξεως  των  15.000 ευρώ .  θεωρούμε  ότι  το  ποσό  αυτό  

είναι  πάρα  πολύ  μεγάλο  και  μάλιστα  σε  ένα  νομικό  πρόσωπο  που  έχει  

τον  μισό  κύκλο  εργασιών  από  ότι  έχει  το  νομικό  πρόσωπο  δημοσίου  

δικαίου  του  Δήμου .   

 Στην  σελίδα  5,  πάλι  στην  σελίδα  5 ,  Επικοινωνίες .  Ένα  ποσό ,  το  

οποίο  το  θεωρούμε  τεράστιο .  11.500 ευρώ  για  τηλέφωνα .  Για  

τηλέφωνα  11.500 ευρώ .   
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 Στην  σελίδα  5  πάλι ,  ταχυδρομικά  τέλη  τα  αυξάνεται  από  2.500 σε  

4 .500. εκατό  τοις  εκατό  αύξηση .  Από  τι ;  Γιατί ;  Τι  συμβαίνει  και  είναι  

τόσο  μεγάλες  οι  αυξήσεις ;  Γιατί  εάν  ερχόμασταν  από  το  

Παρατηρητήριο  δεν  θα  υπήρχαν  αυτές  οι  αυξήσεις .   

 Αμοιβή  Προέδρου .  Θέλω  να  μου  πείτε  τι  ακριβώς ,  βάζετε  ένα  

ποσό  8.000 για  την  αμοιβή  του  Προέδρου  και  ξέρω  ότι  ο  Πρόεδρος  δεν  

αμείβεται .  Τι  ακριβώς  γίνεται ;   

 Έχετε  μια  αύξηση  400% στην  σελίδα  6 ,  Διοργάνωση  Συνεδρίων ,  

από  1 .000 το  κάνετε  5 .000.  

 Βέβαια  και  στις  αμοιβές  των  λογιστών  είναι  ένα  ποσό ,  το  οποίο  

το  θεωρούμε  μεγάλο  σχετικά  με  το  νομικό  πρόσωπο .   

 Στην   σελίδα  9  Εφαρμογές  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συντομεύετε  σας  παρακαλώ  κύριε  Χρυσανθίδη .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Με  συγχωρείτε  αλλά  έχουμε  αρκετές  ερωτήσεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι  αλλά  έχετε  δυο  λεπτά  χρόνο .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Πως  θα  κάνουμε  τις  ερωτήσεις ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αλίμονο  εάν  όλοι  οι  συνάδελφοι  κάνουν  αυτή  την  κατάχρηση  του  

χρόνου .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Τι  να  κάνω ,  να  μην  κάνω  ερωτήσεις ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  να  είστε  σύντομος  είπα .  Δυο  λεπτά  έχετε  χρόνο .   
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Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ο  χρόνος ,  κύριε  Πρόεδρε ,   της  τοποθέτησής  μου  ως  αγορητής  είναι  

πέντε  λεπτά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δυο  λεπτά  είναι  οι  ερωτήσεις .  Άλλο  οι  τοποθετήσεις .  Ερωτήσεις  

κάνουμε .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Στον  Κανονισμό… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάνετε  λάθος .  Παρακαλώ  συντομεύετε .  Συντομεύετε .  Δεν  θα  

διαπραγματευτούμε  τον  χρόνο  τώρα ,  προς  Θεού .  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Στον  Κανονισμό… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δυο  λεπτά  είναι  κ .  Χρυσανθίδη ,  μην  κάνετε  ανάλυση  του  Κανονισμού .  

Σας  παρακαλώ  πολύ .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Θα  σας  φέρω  τον  Κανονισμό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  τον  φέρετε .  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Εάν  λέει… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  δεν  θέλω  να  κάνω  διάλογο .  Σας  παρακαλώ  πολύ  

ολοκληρώστε .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Μα  είστε  υποχρεωμένος… 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  θα  το  τραβήξουμε  άλλο ,  κάνετε  λάθος .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Δεν  θα  με  φιμώσετε  κύριε  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  ρωτήσουμε  και  τον  παλαιότερο  Πρόεδρο ;  Κύριε  Παπαβασιλείου ;   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Δυο  λεπτά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωρούμε .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Θέμα  ερωτήσεων  δυο  λεπτά .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Θα  σας  τον  φέρω  τον  Κανονισμό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει ,  διαβάστε  τον  εσείς .  Παρακαλώ  ολοκληρώστε  όμως .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Σας  είπα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  ολοκληρώστε .  Ολοκληρώστε ,  μην  κάνετε  διάλογο .  Σύντομα  

σας  παρακαλώ .  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Θα  είχα  τελειώσει  τώρα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  θα  είχατε  τελειώσει .  Εάν  σας  αφήσω  θα  πάτε ,  εξαντλήσατε  τον  

χρόνο  σας .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  8ΗΣ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2014  

44

Επίσης  βλέπω  μια  αύξηση  μεγάλων  των  ηχητικών .  Από  8 .000 τα  

πηγαίνετε  στα  14, στην  σελίδα  10. Αθλητικές  καλλιτεχνικές  

εκδηλώσεις  κοινωνικές  δραστηριότητες  έχετε  169.800, ούτε  εισηγητική  

έκθεση ,  πουθενά  δεν  αναλύονται  τι  είναι  αυτές .   

 Έξοδα  εκπαιδευτικών  δραστηριοτήτων  στην  σελίδα  11,  τα  έχετε  

100% αύξηση  και  υλικά  φαρμακείου  έχετε  επίσης  αύξηση  της  τάξεως  

των  200% και  πλέον .   

 Θα  ήθελα  να  μου  πείτε  για  ποιο  λόγο  είναι  αυτές  οι  τόσο  μεγάλες  

αυξήσεις ;  Τι  έχετε  προγραμματίσει ;  Διότι  στην  εισήγησή  σας  δεν  μας  

τα  είπατε  αυτά .   

 Τέλος ,  βλέπω  μια  βελτίωση  και  θέλω  να  μου  πείτε  εάν  είναι  έτσι ,  

στα  ΠΟΕ  και  εδώ  πράγματι  τα  238 χιλιάρικα  έχετε  προϋπολογίσει  και  

προβλέπεται  48.000, είναι  το  ποσό  για  την  νέα  χρονιά .   

 Αυτές  είναι  οι  ερωτήσεις  μου .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  απαντήσετε  κυρία  διευθύντρια  εσείς ;   

Κα  ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ:  

Καλησπέρα  σας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  σύντομα  σας  παρακαλώ .  

Κα  ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ:  

Θα  τα  πάω  λίγο  μπερδεμένα  έτσι  όπως  τα  έχω  σημειώσει .   

 Πρώτα  από  όλα  τα  έξοδα  της  τηλεφωνίας  που  βλέπετε  τα  έξοδα  

τηλεφώνου  επικοινωνίας  που  είναι  πάρα  πολύ  αυξημένα ,  είναι  γιατί  

φέτος  λειτουργούμε ,  από  πέρυσι  λειτουργούσαμε  πέντε  ΚΔΑΠ  στα  

δημοτικά  σχολεία ,  φέτος  λειτουργούμε  και  το  έκτο .  Εκεί  

αναγκαστήκαμε  και  κάναμε  πρόγραμμα  κινητής  τηλεφωνίας  
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αποκλειστικά  που  έχουν  τα  παιδιά  για  να  επικοινωνούν  με  τους  γονείς  

για  μην  έχουμε  θέμα  με  το  τηλέφωνο  του  σχολείου .  Είναι  αυτό ,  δεν  

είναι  τίποτα  άλλο .  Όλα  τα  υπόλοιπα  τα  έξοδα  πλέον  είναι  πάρα  πολλές  

οι  δομές  που  λειτουργούμε  και  η  ανάγκη  της  αύξησης  προέκυψε  από  

εκεί .   

 Οι  ορκωτοί .  Έχουμε  βάλει  αμοιβές  δυο  ετών  γιατί  είμαστε  πίσω  

και  προσπαθούμε  και  πέρυσι  το  βάλαμε  αλλά  δυστυχώς  δεν  έγινε  

εφικτό ,  να  κλείσουμε  μέσα  σε  μια  χρονιά  τουλάχιστον  δυο  χρονιές ,  

οπότε  πρέπει  να  υπολογίσουμε ,  να  προϋπολογίσουμε  για  δυο  χρονιές  

αμοιβές .   

 Τα  ταχυδρομικά  τέλη  και  αυτά  είναι  με  βάση  τις  διαδικασίες  τις  

τελευταίες  που  έχουν  γίνει  και  με  την  ΕΕΤΑΑ  τα  κούριερ  που  φεύγουν  

και  τα  λοιπά  έχουμε  ξεφύγει ,  είναι  οι  ανάγκες  αυτές  όπως  έχουν  

προγραμματιστεί  και  για  τα  πάρα  πολλά  καθώς  επίσης  και  για  την  

μεταφορά  των  προϊόντων  που  έρχονται  και  την  τοποθέτησή  τους  σε  

κάθε  δομή .  Την  αποστολή  τους  σε  κάθε  δομή .   

 Όσον  αφορά  τα  μισθώματα .  Στα  μισθώματα  στο  ετήσιο  σχέδιο  

δράσης  αναλύονται  σε  δυο  κατηγορίες .  Αναλύονται ,  ξεχωριστά  έχω  

βάλει  την  αίθουσα  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  και  τον  θερινό  θέατρο ,  γιατί  από  

φέτος  έχουμε  πάρει  την  διαχείριση  ουσιαστικά  από  το  θερινό  θεατράκι  

του  Δήμου  Σερρών  και  γι '  αυτό  τον  λόγο  έχουν  αυξηθεί  τα  μισθώματα .   

 Ξεχωριστά  δηλαδή  το  κομμάτι  του  θερινού  κινηματογράφου  έχει  

μείνει  στις  3.000 αλλά  όλη  η  υπόλοιπη  αύξηση  είναι  από  το  θερινό  

θεατράκι  και  από  τον  χώρο  εκδηλώσεων  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . .   

 Όσον  αφορά  οι  αμοιβές  λογιστών  ήταν  ίδιες  και  πέρυσι  και  είναι  

η  αμοιβή  όπως  έχει  περάσει  και  από  τον  Επίτροπο ,  από  το  Ελεγκτικό  

Συνέδριο .   
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 Τα  ηχητικά ,  η  αύξηση  από  8 σε  14.000 έχει  προϋπολογιστεί  με  

βάση ,  γιατί  οι  ανάγκες  που  έχουν  ζητήσει ,  θα  το  πείτε  εσείς  κύριε  

Πρόεδρε ,   αυτό ;  Που  αφορά  τον  πολιτιστικό  τομέα ;   

 Το  εκπαιδευτικό  υλικό ,  με  συγχωρείτε  και  η  αύξηση  του  

φαρμακευτικού  υλικού ,  ειδικά  το  εκπαιδευτικό  υλικό  είναι  γιατί  έχουν  

αυξηθεί  τα  ΚΔΑΠ  και  εφόσον  πάμε  σε  μια  άλλη ,  τα  οικονομικά  έχουν  

βελτιωθεί  θέλουμε  να  δώσουμε  μια  έμφαση  και  περισσότερα  πράγματα  

στις  δομές  και  όπως  πρέπει  να  δώσουμε  κιόλας .   

 Οι  ΠΟΕ  είναι  αυτές  πραγματικά  που  ελπίζουμε  να  μην  συμβεί  

τίποτα  άλλο  στην  πορεία  και  το  τελευταίο  διάστημα  και  να  φτάσουμε  

με  αυτό  το  ποσό ,  το  οποίο  υπολογίζουμε  ότι  θα  περιλαμβάνει  και  

κάποια  τιμολόγια  του  έτους  μικρά ,  τέλη  Δεκεμβρίου  που  δεν  θα  

μπορέσουν  να  πληρωθούν  λόγω  των  τυπικών  διαδικασιών .  

 Πιστεύω  ότι  μέχρι  το  τέλος ,  εάν  δεν  μας  συμβεί  κάτι  έκτακτο ,  ότι  

θα  φτάσουμε  και  θα  είναι  αυτό  το  νούμερο .   

 Ο  μισθός  προέδρου  θα  το  πει  ο  κ .  Πρόεδρος  γιατί  είναι  

ξεκάθαρο .  

 Υπάρχει  κάτι  άλλο  πέρα  από  τις ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κα  ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ:  

Οι  εφαρμογές  λογισμικού .  Αυτή  την  στιγμή  κάνουμε  μια ,  ήδη  από  

φέτος  θα  προσπαθήσουμε  να  κάνουμε  μια  ανανέωση  γιατί  είχαμε  καιρό  

να  ανανεώσουμε  το  λογισμικό .  Ξέρετε  πολύ  καλά  ότι  οι  διαδικασίες  

της  διαχείρισης  των  επιχειρήσεων  έχουν  αυξηθεί  πάρα  πολύ  και  οι  

απαιτήσεις  με  τις  διαδικασίες  των  προμηθειών ,  την  Διαύγεια ,  το  

ΚΗΔΜΗΣ   και  το  ΕΣΗΔΗΣ  και  όλα  αυτά ,  με  αποτέλεσμα  την  
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ηλεκτρονική  υπογραφή  που  αναμένεται  την  προσαρμογή  από  τον  Μάιο ,  

από  την  προσαρμογή  στην  ευρωπαϊκή  οδηγία  πρέπει  και  κοιτάζουμε  να  

πάρουμε  κάποιες  συγκεκριμένες  εφαρμογές  γ ια  να  μπορούμε  να  

βοηθηθούμε  στην  καθημερινή  λειτουργία  της  επιχείρησης  αναγκαίες  

για  να  μπορεί  να  γίνει  όλη  αυτή  η  ηλεκτρονική  διακίνηση  των  

εγγράφων  σε  όλα  αυτά  τα  πόρταλ .  

 Τα  έξοδα  φιλοξενίας .  Έχουν  άμεση  σχέση  και  με  το  κομμάτι ,  την  

καινούργια  δράση  την  θεσμοθέτηση  του  Θρησκευτικού  Φεστιβάλ  

Χορωδιών  και  γενικά  στα  πολιτιστικά  και  στα  αθλητικά  ανεξάρτητα  

από  το  λογιστικό  κωδικό ,  στο  ετήσιο  σχέδιο  δράσης  η  αλήθεια  είναι  

ότι  δεν  αναλύονται ,  όπως  δεν  αναλύονται  και  τις  προηγούμενες  

χρονιές .  Αναφέρονται  επιγραμματικά  μόνο  οι  βασικές  δράσεις  γιατί  

όλοι  αυτοί  οι  λογιστικοί  κωδικοί  που  έχουν  μπει  στον  προϋπολογισμό  

θα  πρέπει  να  έρθει  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  και  να  αποφασίσει  που  θα  

κατανεμηθούν  και  ποιες  ακόμα  εκδηλώσεις  κατά  τόπους  θα  

ενισχυθούν .  Θα  χρηματοδοτηθούν .  Γι '  αυτό  αναφέρονται  γενικά  σαν  

πολιτιστικές  δραστηριότητες .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Δεν  θα  ήθελα  να  συμπληρώσω  κάτι  σε  αυτά  που  είπε  η  κυρία  

Διευθύντρια .  

 Όσον  αφορά  την  αμοιβή  του  Προέδρου  η  Επίτροπος  έχει  κόψει  το  

ένταλμα .  Δηλαδή  από  τον  Μάρτιο  εγώ  δεν  έχω  πάρει  ακόμα  

αποζημίωση  αυτή  που  δικαιούνταν  όλοι  οι  προηγούμενοι  Πρόεδρο  και  

σε  όλα  τα  άλλα  τα  νομικά  πρόσωπο  του  Δήμου  δημοσίου  ή  ιδιωτικού  

δικαίου ,  δεν  έχω  πάρει  ούτε  ένα  ευρώ  γιατί  η  Επίτροπος ,  δεν  ξέρω  
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γιατί  το  έκανε  αυτό   σε  μας ,  μαθαίνουμε  ότι  το  έχει  κάνει  και  στα  άλλα  

νομικά  πρόσωπα  της  περιφερειακής  ενότητας  Σερρών ,  ζητά  τους  

απολογισμούς  των  ορκωτών  λογιστών  παρελθόντων  ετών .   

 Εμείς  ήδη  είμαστε  έτοιμοι  για  το  ΄15, θα  φέρουμε  και  το  ΄16, θα  

πάρει  αυτά  τα  στοιχεία  και  εάν  το  κρίνει  καλό  και  σκόπιμο  και  ορθό  

θα  υπογράψει  το  ένταλμα .  Όσον  αφορά  αυτό ,  τις  αμοιβές .   

 Βέβαια  εμείς  πρέπει  να  τις  προϋπολογίσουμε .  Να  υπάρχει  ο  

κωδικός ,  να  υπάρχουν  εκεί  τα  χρήματα .   

 Όσον  αφορά  τα  ηχητικά ,  είχανε  πάρει  μια  γενναία  απόφαση  οι  

προηγούμενοι  πρόεδροι  από  τον  κ .  Γιάννη  Δήμου ,  την  κυρία  

Αρναούτογλου  και  τον  κ .  Ραμπότα ,  περιορισμό  των  δαπανών ,  έτσι  

ώστε ,  να  καταφέρει  να  εξυγιανθεί  οικονομικά  η  επιχείρηση .   

 Παρόλα  αυτά ,  οι  ανάγκες ,  ιδιαιτέρως  των  χωριών ,  ήταν  

αυξημένες .  Από  το  καλοκαίρι  όλοι  μα  όλοι  οι  πρόεδροι  των  Δημοτικών  

Διαμερισμάτων  και  Κοινοτικών  ερχόντουσαν  να  πάρουν  το  ελάχιστο .  

Τι  ζητούσαν ;  Μια  μικροφωνική  για  να  κάνουν  το  πανηγύρι  στο  χωριό  

τους .   

 Δεν  ήμασταν  σε  θέση  να  παρέχουμε  αυτή  την  ανάγκη  τους  και  

αφού  βλέπουμε  ότι  τα  οικονομικά  μας  έχουν  βελτιωθεί ,  χωρίς  να  

κάνουμε  μεγάλο  άλμα ,  αυτή  η  αύξηση  στις  ηχητικές  εγκαταστάσεις  

είναι  για  να  ενισχύσουμε  τα  τοπικά  πανηγύρια  των  αγίων  στα  χωριά .   

 Τι  άλλο  έπρεπε  να  πούμε  εκτός  από  αυτή  την  αύξηση ;   

 Όσον  αφορά  τα  έξοδα  φιλοξενίας ,  ήδη  σήμερα  στην  ημερήσια  

διάταξη  θα  περάσουμε  ένα  σύμφωνο  συνεργασίας  με  την  Ιερά  

Μητρόπολη  Σερρών  και  Νιγρίτης  και  του  Δήμου  Σερρών ,  όπου  

ευελπιστούμε  να  θεσμοθετήσουμε  με  την  ευχή  και  του  Σεβασμιότατου  

ένα  Φεστιβάλ  Χορωδιών  Θρησκευτικής  Μουσικής ,  όπου  εκεί  οι  
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εταίροι ,  που  θα  είναι  η  Ιερά  Μητρόπολη ,  ο  Δήμος  και  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  θα  

αναλάβουν  μέρος  των  εξόδων .   

 Η  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  θα  αναλάβει  αυτό  το  έξοδο .  Την  κάλυψη  φιλοξενίας  

των  μελών  των  χορωδιών  που  θα  λαμβάνουν  μέρος  σε  αυτό  το  

Φεστιβάλ .   

 Ας  μην  ξεχνάμε  όμως  ότι  η  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  το  τμήμα  Αθλητισμού  

Πολιτισμού  και  Νέας  Γενιάς  και  το  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  είναι  κατ’  εχοξήν  αυτά  

τα  αρμόδια  όργανα  του  Δήμου  που  παρέχουν  και  παράγουν  πολιτισμό .  

Οπότε  το  να  ενισχύονται  κωδικοί  που  κρύβουν  πολιτισμό  και  δράσεις  

και  θεμιτό  είναι  και  έκπληξη  δεν  πρέπει  να  μας  προκαλεί .  

 Και  αυτό  που  θέλω  να  σας  πω  και  θα  το  πω  και  όταν  έρθει  η  ώρα  

και  για  το  τμήμα  Πολιτισμού  Αθλητισμού  και  Νέας  Γενιάς ,  στόχος  μας  

είναι  και  στρατηγική  να  έχει  και  ανταποδοτικό  οικονομικό  όφελος  

οποιαδήποτε  πολιτιστική  δράση .   

 Πώς ;  Πολύ  απλά .  Ενισχύοντας  αυτό  που  λέμε ,  τον  πολιτιστικό  

τουρισμό .  Να  δημιουργούμε  δράσεις  που  θα  φέρνουν  κόσμο  έξω  από  

την  περιφερειακή  ενότητα  Σερρών  στην  πόλη  των  Σερρών ,  για  

διαμονή ,  για  διατροφή ,  έτσι  ώστε ,  να  μας  φέρνουμε  και  την  οικονομική  

ενίσχυση .   

 Αυτό  είχα  να  απαντήσω  στις  ερωτήσεις  σας  κ .  Χρυσανθίδη  και  με  

την  βοήθεια  της  κυρίας  Ιωαννίδου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις .  Ο  κ .  Μηλίδης ,  ο  κ .  Χρυσανθίδης ,  ο  κ .  Αναστασιάδης  

Αντώνης ,  ο  κ .  Ραμπότας  Ευθύμιος ,  ο  κ .  Γιαννακίδης ,  ο  κ .  Γαλάνης .  

 Ο  κ .  Χρυσανθίδης  σαν  αγορητής  της  παράταξης .  Έχετε  τον  λόγο  

κ .  Χρυσανθίδη .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  
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Κύριε  Πρόεδρε ,   … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πέντε  λεπτά  για  να  μην  παρεξηγηθούμε .  Έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   και  ως  παράταξη  η  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  είναι  πραγματικά  ένα  

μεγάλο  νομικό  πρόσωπο ,  το  οποίο  εκπροσωπεί  τον  Δήμο  μας  και  

παρέχει  μια  κοινωνική  δράση .   

 Ακούγοντας  τον  Πρόεδρο  στην  τοποθέτησή  του  την  αρχική ,  την  

εισήγησή  του ,  άκουγα  μια  εισήγηση  κυρίως  απολογιστική .  Έκανα  

κάποιες  ερωτήσεις  οι  οποίες  μου  προξένησαν  μεγάλη  εντύπωση  και  εάν  

υπήρχε  η  εισηγητική  έκθεση ,  όπως  πρέπει  να  είναι  μια  εισηγητική  

έκθεση ,  οι  ερωτήσεις  αυτές  θα  ήταν  περιττές .   

 Ήρθε  όμως  η  Γενική  Διευθύντρια ,  η  οποία  με  την  τοποθέτησή  της  

ήταν  τοποθέτηση  προϋπολογισμού  και  επί  των  συγκεκριμένων  

ερωτήσεων  και  δόθηκαν  κάποιες  απαντήσεις  πάνω  στα  θέματα  αυτά .   

 Το  θέμα  του  Ελεγκτικού  Συνεδρίου  είναι  άλλο  θέμα  όσον  αφορά  

τις  αμοιβές  λογιστών ,  για  τους  οποίους  ξέρω  ότι  έγινε  διαγωνισμός  και  

μια  διαδικασία  η  οποία  σύννομη  καθ’  όλα ,  εγώ  για  το  ποσό  

αναφέρομαι  το  εάν  το  Ελεγκτικό  το  ενέκρινε  ή  δεν  το  ενέκρινε ,  αυτό   

είναι  άλλα  θέμα .   

Εμείς  εδώ  αναφερόμαστε  επί  προϋπολογισμού  και  συγκριμένοι  με  

το  νομικό  πρόσωπο  το  οποίο  έχει  έναν  προϋπολογισμό ,  ο  οποίος  είναι  

διπλάσιος  από  ότι  γνωρίζω  του  προϋπολογισμού  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  όπως  

επίσης  η  διευκρίνισή  σας  για  τους  ορκωτούς  λογιστές  δεν  μπορούμε  να  

είμαστε  μάντεις  να  καταλάβουμε  διαβάζοντας  τον  προϋπολογισμό  ότι  

είναι  δυο  ετών .   
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Είναι  δηλαδή  απορίες  οι  οποίες  θα  μπορούσαν  πολύ  εύκολα  να  

λυθούν ,  όταν  υπήρχε  ένα  εισηγητικό ,  μια  εισηγητική  έκθεση  όπως  

πρέπει  να  είναι ,  γιατί  παρότι  έχετε  και  μια  συνεργασία  με  ένα  

λογιστική  γραφείο ,  το  οποίο  είναι  έμπειρο  και  γνωρίζει  πολύ  καλά ,  οι  

εισηγητές  εκθέσεις  του  νομικού  προσώπου  είναι  μια  αντιγραφή  του  

προϋπολογισμού ,  χωρίς  να  τεκμηριώνει  δίπλα  και  να  λέει  τις  δράσεις ,  

τις  οποίες  θέλει  να  αναπτύξει .  

Όπως  επίσης  και  στο  σχέδιο  δράσης  έχει  μεν  βέβαια  μια  

γενικολογία  στην  αρχή ,  μετά  βέβαια ,  κάπως  εξειδικεύεται  αλλά  πάλι  

δεν  αναλύει  το  τι  όραμα  έχετε  και  το  τι  θέλετε  να  κάνετε  την  νέα  

χρονιά ,  πάρα  μόνο  μας  τα  είπε  η  Γενική  Διευθύντρια ,  όπως  ρώτησα  για  

τα  169 χιλιάρικα  που  είναι  για  δράσεις ,  έξοδα  αθλητικών  

καλλιτεχνικών  και  κοινωνικών  δραστηριοτήτων  και  τα  οποία  κάθε  

χρόνο  τα  ψηφίζουμε  και  δεν  είμαστε  αντίθετοι  σε  αυτές  τις  εκδηλώσεις  

οι  οποίες  γίνονται .   

Γι '  αυτό  τον  λόγο  και  υπήρχε  και  ένας  διάλογος  με  τον  κ .  

Πρόεδρο .  Κύριε  Πρόεδρε ,   γιατί  πραγματικά  ήταν  οι  ερωτήσεις  πάρα  

πολλές  και  οι  περισσότερες  διευκρινίστηκαν  και  δόθηκαν  οι  

απαντήσεις  τις  οποίες  σε  γενικές  γραμμές  νομίζω  ότι  τακτοποίησαν  το  

θέμα .   

Εμείς  ως  παράταξη  βλέποντας  τον  προϋπολογισμό  αυτό ,  παρότι  

σε  ορισμένα  θέματα  μπορούμε  και  σε  ορισμένους  κωδικούς  να  

διαφωνούμε  αλλά  είναι  ένας  προϋπολογισμός ,  ο  οποίος  συντάσσεται  

για  πρώτη  φορά  από  έναν  νέο  Πρόεδρο  και  θα  του  δώσουμε  την  θετική  

ψήφο  για  να  δούμε  κατά  πόσο  θα  μπορέσει  να  υλοποιήσει  αυτά  τα  

οποία  ανέφερε  και  αυτά  τα  οποία  οραματίζεται .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  8ΗΣ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2014  

52

Αυτό  όμως  το  οποίο  θέλω  να  πω  κλείνοντας ,  κύριε  Πρόεδρε ,   και  

απευθύνομαι  στον  Πρόεδρο  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  ότι  εάν  υπήρχε  η  

εκπροσώπηση  και  δεν  μιλάω  ότι  δεν  εκλεχθήκαμε  από  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο  για  να  εκπροσωπούμε ,  όμως  προέκυψε  ένα  πρόβλημα ,  κύριε  

Πρόεδρε ,   και  δεν  μπορούμε  να  βρισκόμαστε  στις  συνεδριάσεις  του  

Δ .Σ .  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  γιατί  η  ώρα  η  οποία  έχει  καθοριστεί  και  η  μέρα  δεν  

μπορεί  ούτε  το  τακτικό  ούτε  το  αναπληρωματικό  μέλος .   

Γι '  αυτό  τον  λόγο ,  κύριε  Πρόεδρε ,   έγιναν  αυτές  όλες  οι  

ερωτήσεις .  Εάν  συμμετείχαμε  και  μπορούσαμε  στην  συνεδρίαση  αυτή  

οι  ερωτήσεις  θα  ήταν  πολύ  λιγότερες .  

Εμείς ,  τουλάχιστον  από  την  πλευρά  μου ,  θα  δώσουμε  θετική  

ψήφο  στον  προϋπολογισμό .  Στον  απολογισμό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  κ .  Χρυσανθίδη .  Τον  λόγος  τον  κ .  Μηλίδη .  Πέντε  λεπτά  κ .  

Μηλίδη .  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Λιγότερο  κύριε  Πρόεδρε .  Πράγματι  μετά  από  τις  διευκρινήσεις  που  

δόθηκαν  και  από  την  κυρία  Διευθύντρια  και  από  τον  Πρόεδρο  κάποια  

ερωτήματα  έφυγαν  και  δεν  πρόκειται  να  τα  κάνουμε  ή  να  τα  

αναφέρουμε .   

 Εγώ  στο  μόνο  που  θα  μείνω  είναι  στο  ετήσιο  πρόγραμμα  δράσης .  

Κύριε  Τερζή  είστε  νέος  Πρόεδρος ,  ασχολείστε  με  τα  πολιτιστικά ,  λέτε  

λοιπόν  ότι  θέλουμε  να  κάνουμε  πολιτιστικό  τουρισμό .  Πράγματι ,  είναι  

πολύ  βασικό  αυτό  και  πάντοτε  το  έλεγα  όλα  αυτά  τα  χρόνια  της  

θητείας  μου  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  ότι  πρέπει  η  πόλις  να  έχει  

ταυτότητα .   

 Ένα  μέρος  λοιπόν  μπορεί  να  γίνει  μέσω  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . .   
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 Μιλήσατε  για  εξωστρέφεια .  Βεβαίως ,  συμφωνώ  απολύτως ,  όμως  

επειδή  μου  αρέσει  να  καταθέτουμε  προστάσεις  σαν  παράταξη ,  λέω  

είστε  ευχαριστημένος  από  την  Πολιτεία  των  Ευχών ;  Όχι ,  κύριε  

Πρόεδρε .  Εγώ  προσωπικά  δεν  είμαι  γιατί  πιστεύω  ότι  η  πόλις  των  

Σερρών ,  ο  Δήμος  των  Σερρών  αξίζει  κάτι  καλύτερο .  Μπορεί  να  γίνει  με  

ιδέες .  Δεν  μπορώ  να  το  βλέπω  για  έναν  τόσο  μεγάλο  Δήμο  να  είναι  ένα  

σαν  πανηγύρι  μικρό .  Δεν  γίνεται .  Πώς  θα  κάνουμε ,  λοιπόν ,  αυτή  την  

περιβόητη  που  λέτε  πολιτιστική  αναβάθμιση ;   

 Αναφερθήκατε  δυο ,  τρεις  φορές  μιλώντας  για  αναβάθμιση .  Έτσι  

γίνονται  οι  αναβαθμίσεις .  Δεν  θα  μείνω  στα  μικρά  γιατί  δώσαμε  εκεί  

500 ευρώ  ή  200 ευρώ  ή  1.000 ευρώ .  Δεν  θα  μείνω  σε  αυτά .  Πιστεύω  

ότι  με  ορθολογική  χρήση  των  εσόδων  μπορούμε  να  εξοικονομήσουμε  

χρήματα  και  για  τέτοιου  είδους  εκδηλώσεις .   

 Για  την  μείωση  των  εσόδων ,  ξέρετε  εσείς  καλύτερα  που  μπορεί  

να  γίνει ,  με  την  συμβολή  των  συνεργατών  σας ,  ώστε  αυτά  τα  χρήματα  

να  χρησιμοποιηθούν  στον  ετήσιο  σχεδιασμό  που  κάνετε .   

 Και  το  άλλο ,  κάτι  που  το  ξέρετε  πολύ  καλά  γιατί  χρόνια  

ασχολείστε ,  Πανελλήνια  Χορευτική  Συνάντηση .  Για  μένα  ήταν  πρώτο  

θέμα  εάν  είχαμε  εκλεγεί  ως  Δημοτική  Αρχή .  Πραγματικά  θα  την  είχα  

αναβαθμίσει  να  γίνει  Πανελλήνια  Χορευτική  Συνάντηση .  Κάνατε  

βήματα .  Κάνατε  βήματα .  Μπορώ  να  πω  ότι  είναι  καλύτερα  από  τα  

προηγούμενα  χρόνια .  Δεν  αρκούν  όμως ,  κ .  Τερζή ,  επειδή  ασχολείστε  

και  το  ξέρετε  καλά  το  αντικείμενο ,  θα  πρέπει  όταν  λέμε  Πανελλήνια ,  

να  έρθουν  από  όλη  την  Ελλάδα .  

 Είπατε  ότι  χώρους  θα  μπορέσουμε  να  βρούμε .  Ένα  οικονομικό  

βάρος  που  το  καταλαβαίνω  μπορεί  να  εξαλειφθεί .  Ακόμα  και  με  την  

Χρυσοπηγή  ενδεχομένως ,  κύριε  Δήμαρχε  και  με  αυτά  μπορεί  αλλά  
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περιμένω  από  όλη  την  Ελλάδα  όχι  μόνο  από  τις  διπλανές  πόλεις  για  να  

το  κάνουμε  γεγονός ,  να  το  κάνουμε  πόλο  έλξης ,   η  πόλη  να  αποκτήσει  

ταυτότητα .   

 Σας  λέω  και  δεν  έχω  κανέναν  λόγο  να  το  κρύψω ,  ότι  έχετε  κάνει  

βήματα   μπροστά .  Δεν  φτάνει  όμως ,  είμαστε  πολύ  χαμηλά  ακόμη .  

 Αυτά  ήθελα  να  πω  για  το  σχέδιο  δράσεως ,  γιατί  βασικά  εκείνο  

ενδιαφέρει  εμένα  προσωπικά  αλλά  και  την  παράταξή  μας  και  νομίζω  

ότι  και  όλο  τον  Σερραϊκό  λαό .  Χωρίς  πάρα  πολλά  χρήματα  ή  και  με  

περικοπές  από  κάπου  αλλού  μπορεί  να  γίνουν ,  ώστε  να  δώσουμε  αυτή  

την  πολιτιστική  νότα  στον  Δήμο ,  στην  πόλη  μας  που  τις  αξίζει  

ανάλογα  με  την  δύναμή  της  και  τους  ανθρώπους  της .  

 Βεβαίως  ψηφίζουμε  όλα  τα  σκέλη  των  θεμάτων  με  αυτές  τις  δυο  

παρατηρήσεις  σε  δυο  συγκεκριμένα  μεγάλα  θέματα ,  πιστεύω  για  τον  

Δήμο .   

 Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  κ .  Μηλίδη .  Ο  κ .  Γιαννακίδης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Καλησπέρα  και  από  εμένα .  Πραγματικά  υπό  τις  παρούσες  συνθήκες  θα  

έλεγε  κανείς  ότι  αυτό  το  νομικό  πρόσωπο  ίσως  παίζει  και  τον  

κρισιμότερο  ρόλο .  Αναφέρομαι  φυσικά  στο  κοινωνικό  έργο  που  

υπηρετεί  και  ελπίζω  να  ενταθεί  από  εδώ  και  στο  εξής  ακόμα  

περισσότερο .   

 Εμείς  θα  ψηφίσουμε  και  τον  προϋπολογισμό  και  το  ετήσιος  

σχέδιο  δράσης  με  δυο  εξαιρέσεις .  Δεν  θα  ψηφίσουμε  τα  έξοδα  

φιλοξενίας .  Αυτό  συνδέεται  με  το  δωδέκατο  θέμα .  Εκεί  θα  εξηγήσουμε  
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τους  λόγους .  Και  φυσικά  δεν  θα  ψηφίσουμε  την  Πολιτεία  των  Ευχών ,  

εδώ  μια  πολύ  μικρή  παρένθεση .   

 Διαβάζοντας  κανείς ,  βέβαια  σήμερα  συζητάμε  τον  

προϋπολογισμό  του  ΄18,  αλλά  διαβάζοντας  κανείς  τον  προϋπολογισμό  

του  ΄17 για  την  Πολιτεία  των  Ευχών ,  υπάρχουν  τρεις  ξεχωριστοί  

κωδικοί ,  ΚΑΕ .  Στην  σελίδα  10,  68.000 ευρώ ,  στην  σελίδα  12,  35.600 

ευρώ  για  κατασκευή  διακοσμητικών  πάνελ  και  στην  σελίδα  13, 69.600 

ευρώ  για  την  κατασκευή  θεματικών  σπιτιών ,  δηλαδή  βγάζω  ένα  σύνολο  

173.000 ευρώ  που  φοβάμαι  ότι  είναι  ακόμα  μεγαλύτερο  το  ποσό  εάν  

υπολογίσει  κανείς  και  κάποια  έξοδα ,  τα  οποία  δεν  εντάσσονται  σε  

αυτούς  τους  κωδικούς .  Αναφέρομαι  σε  εργασίες ,  σε  μεταφορικά ,  σε  

κάποια  υλικά  βαφές  και  τα  λοιπά .   

Δηλαδή  200.000 για  το  ΄17,  για  έναν  θεσμό  ο  οποίο ,  κατά  την  

γνώμη  μας  πάντα ,  παράγει  ένα  τόσο  φτωχό  ποιοτικό  αποτέλεσμα ,  εμείς  

λυπούμαστε  αλλά  δεν  θα  ψηφίσουμε  αυτόν  τον  θεσμό .   

Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  κ .  Γιαννακίδη .  Τον  λόγο  έχει  ο  κ .  Ραμπότας .  Δυο  λεπτά  κ .  

Ραμπότα .   

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  ερχόμαστε  στον  

προϋπολογισμό  το  ΄18 της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  Εγώ  θα  σταθώ  σε  ένα  άλλο  

διαφορετικό  σημείο  και  θα  κάνω  τις  επισημάνσεις  μου .  Άσχετα  με  την  

ψήφο  ή  όχι .   

 Ο  προϋπολογισμός  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  είναι  αποτέλεσμα  μιας  σφικτής  

πολιτικής  που  ασκήθηκε  από  τα  προηγούμενα  χρόνια ,  έφτασε  με  ένα  

μεγάλο  θετικό  αποτέλεσμα  αποπληρωμής  των  περιβόητων  χρεών ,  που  
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γινόταν  πολύς  λόγος  εδώ  μέσα  και  μην  τα  ξεχνάμε .  Για  το  πως  έφτασε  

εδώ  η  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  το  γνωρίζουν  όσοι  ήταν  εντός  των  τειχών .  Με  δυο  

προσπάθειες  γιατί  τα  χρέη  ήταν  μεγάλος  βραχνάς  και  το  γνωρίζει  και  ο  

καινούργιος  Πρόεδρος .   

Ένα  ήταν  η  ένταξη  στα  ληξιπρόθεσμα  το  ΄16 από  τις  πρώτες  

κοινωφελείς  επιχειρήσεις  στην  Ελλάδα  176.000 ευρώ ,  αποπληρωμή  

ανά  έτος  περίπου  παλαιών  χρεών  και  δικαστικών  αποφάσεων  της  

τάξεως  των  80 με  90.000 ευρώ ,  όπως  αποτυπώνονται  στον  

προϋπολογισμό  και  ταυτόχρονα  την  ομαλή  πληρωμή  των  εργαζομένων ,  

ώστε ,  γιατί  υπήρχε  καθυστέρηση  στις  πληρωμές ,  ώστε  να  ομαλοποιηθεί  

η  κατάσταση  και  να  πάνε  όλοι  απρόσκοπτα  στην  λειτουργία .  Αυτό  

όμως  για  να  γίνει  έγινε  με  μεγάλη  προσπάθεια .  

Ο  προϋπολογισμός  όμως  του  ΄17, αγαπητέ  κ .  Πρόεδρε ,  δεν  

ψηφίστηκε  από  εσάς .  Τον  είχατε  καταψηφίσει  και  ερχόμαστε  στο  ΄18.  

Το  ΄18 έχουμε  χρηματοδότηση  του  Δήμου  Σερρών  250.000,  την  οποία  

ψηφίσαμε  χθες  σε  ειδική  συνεδρίαση  του  προϋπολογισμού  και  έρχεται  

ο  προϋπολογισμός  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  με  380.  Υπάρχει  πλήρης  

ασυμβατότητα .  Πώς  είναι  δυνατόν  να  εγκρίνει  ο  προϋπολογισμός  του  

Δήμου  250.000 ευρώ  χρηματοδότηση ,  να  ετοιμάζεται  ετήσιο  σχέδιο  

δράσης  με  380 και  αυτό  το  λέω  γιατί ;  Με  την  επιφύλαξη  ποια ;  Ότι  

τίθεται ,  όπως  είναι  σε  καλό  σημείο  αυτή  την  στιγμή ,  η  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  η  

ομαλή  οικονομική  λειτουργία  της  στην  ενδεχόμενη  καθυστέρηση  

πληρωμών  των  ευρωπαϊκών  προγραμμάτων  που  υλοποιεί .   

Άρα  αυτό  το  κομμάτι  είναι  πολύ  σημαντικό  και  θα  έπρεπε ,  κύριε  

Δήμαρχε ,  που  έχετε  και  την  γενική  ευθύνη ,  να  έχετε  με  μεγάλη  καρδιά  

να  δώσετε ,  να  εγκρίνετε  και  στον  προϋπολογισμό  του  Δήμου  τα  380 

προκειμένου  να  πάει  απρόσκοπτα  η  όλη  διαδικασία .   
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Παρότι  που  εξοικονόμησε  τεράστια  χρήματα  ο  Δήμος  Σερρών ,  

τόσο  από  παρεμβάσεις  που  έγιναν  και  αναλαμβάνοντας  χρέη ,  να  το  πω  

έτσι ,  λειτουργικά  έξοδα  η  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  από  μόνη  της  μέσα  από  αυτό  το  

πρόγραμμα ,  γιατί  διαφορετικά  κινδυνεύει  και  η  μισθοδοσία  των  

εργαζομένων  και  την ,  εάν  θέλετε  και  την  χρηματοδότηση  των  ατόμων  

των  ειδικών  κατηγοριών  η  ενδεχόμενη  καθυστέρηση  των  ευρωπαϊκών  

προγραμμάτων .   

Κλείνω ,  αυτή  θα  είναι  η  τέτοια ,  κλείνω  ότι  στην  παρούσα  φάση  

για  το  ΄18 θα  έπρεπε  να  ληφθεί  περισσότερο  βάρος  και  να  δώσει  

ιδ ιαίτερη  βαρύτητα  η  διοίκηση  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  στην  βελτίωση  των  

υποδομών  των  εφαρμοσμένων  συγχρηματοδοτούμενων  προγραμμάτων  

και  τα  υπόλοιπα  περί  των  υπολοίπων  των  απαιτήσεων  που  υπάρχουν  

επί  των  γιορτών  και  τα  λοιπά  και  τα  λοιπά ,  εκεί  θα  μπορούσε  να  γίνει  

με  πολύ ,  να  πω  έτσι ,  πολύ  στενό  βηματισμό  και  όχι  αφειδώς  να  

δώσουμε  αυξήσεις  από  εδώ  και  από  εκεί  σε  τέτοιους  είδους  

διοργανώσεις .   

Σε  ότι  αφορά  το  θέμα  αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού  το  ΄17,  

έχει  σχέση  με  τον  δωδέκατο .  Θα  μου  επιτρέψετε  να  κάνω  εδώ  μια  

παρένθεση  κύριε  Πρόεδρε  προς  το  σώμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σύντομα  όμως .  Μπορείτε  να  τοποθετηθείτε  στην  δευτερολογία  σας  κ .  

Ραμπότα .  

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Όχι ,  έχει  άμεση  σχέση  με  την  έγκριση… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συντομεύετε  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  
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Δεν  έχει  καμία  σχέση .  Ναι  μεν  εγκρίνεται  η  τροποποίηση  του  

προϋπολογισμού  αλλά  μετά  την  έγκριση  των  ποσών  έρχεται  η  έγκριση  

του  συμφώνου  για  την  διοργάνωση  του  Φεστιβάλ .   

 Αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ο  κ .  Γαλάνης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

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

εδώ  πρέπει  σε  αυτό  το  τραπέζι  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  να  λέγονται  

αλήθειες  και  μόνο  αλήθειες ,   όταν  το  ΄11 αναλάβαμε  την  διαχείριση  

του  συγχωνευόμενου  και  μετά  την  συγχώνευση  των  κοινωφελών  

επιχειρήσεων ,  θα  σας  θυμίσω  ότι  βρεθήκαμε  μπροστά  σε  ένα  

τρομακτικό  χρέος .  Αυτά  πρέπει  να  τα  ξέρουν  οι  Σερραίοι .  Τουλάχιστον  

σε  εκείνη  την  εποχή  είχαμε  μια  εικόνα  ότι  μπορεί  να  είναι  περίπου  

ένα ,  ένα  εκατομμύριο  και  κάτι .  Σήμερα  ο  κ .  Πρόεδρος  άκουσα  ότι  είπε  

ότι  έφτασε  με  τις  δικαστικές  αποφάσεις  δυο  εκατομμύρια  ευρώ .   

Οι  κοινωφελείς  επιχειρήσεις  δηλαδή  των  συγχωνευόμενων  

δήμων ,  του  παλαιού  Δήμου  Σερρών  και  των  άλλων  δήμων  που  

συγχωνεύτηκαν  στον  μεγάλο  Δήμο  Σερρών ,  είχαν  χρέη  περίπου  2  

εκατομμύρια  ευρώ .  πώς  τα  διαχειριστήκαμε ;   Μαγικές  συνταγές  δεν  

υπάρχουν  και  δυστυχώς  ακούω  στην  αίθουσα  αυτή  σήμερα  απόψεις  του  

να  ενισχύσουμε  από  εδώ ,  να  ενισχύσουμε  από  εκεί ,  που  εμένα ,  

τουλάχιστον ,  δεν  μου  ακούγονται  σωστές .  Και  τι  εννοώ .  Θα  εξηγηθώ .  

Με  την  σφικτή  διαχείριση  και  με  την  σωστή  πολιτική  φτάσαμε  

εδώ  που  φτάσαμε  να  εξανεμίσουμε  το  χρέος  των  2  εκατομμυρίων  ευρώ  

και  σήμερα  να  ακούω  ότι  στα  ΠΟΕ  έχουμε  ούτε  50.000 ευρώ .  Πολύ  

ευχάριστο  αυτό .   
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Στον  ισολογισμό  του  ΄17, όταν  αυτός  θα  παρουσιαστεί  στην  

αίθουσα  αυτή ,  είμαι  σίγουρος  ότι  εκεί  θα  αποτυπωθεί  και  θα  

αποκρυσταλλώσουμε  και  την  πλήρη  οικονομική  κατάσταση  της  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  μετά  από  όλα  αυτά  τα  επτά  χρόνια  διαχείρισής  της .   

Εγώ  νομίζω  ότι  ήταν  μια  διαχείριση  στοχευμένη ,  νοικοκυρεμένη  

και  έτσι  όπως  έπρεπε .   Κόψαμε  δαπάνες  που  άσκοπα  γινόντουσαν  τις  

προηγούμενες  δεκαετίες .  Από  αυτά  υποφέρει  ο  Ελληνικός  λαός .   

Είχαμε  το  σθένος  και  το  θάρρος  να  προβούμε  σε  μειώσεις  από  

δαπάνες  οι  οποίες  δεν  έπρεπε  να  γίνουν  τα  προηγούμενα  χρόνια ,  να  

γίνονται  πιο  λελογισμένα .   

Επομένως ,  εμένα  η  πρότασή  μου  είναι  προς  τον  κ .  Πρόεδρο  και  

προς  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  μιας  και  εμείς  δεν  μπορούμε  να  

συμμετάσχουμε  εκεί ,  να  συνεχίσουν  έτσι  με  αυτή  την  ίδ ια  σφικτή  

πολιτική ,  να  κάνουν  ανοίγματα  με  φειδώ ,  με  φειδώ  και  με  φρόνηση  και  

με  σωφροσύνη ,  έτσι  να  συνεχίσουν .   

Καλά  κάνουμε  και  ενισχύσουμε  την  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  και  εδώ  αξίζουν  

εύσημα  και  σε  όλους  τους  προηγούμενους  που  διοίκησαν  και  στο  

προσωπικό  αλλά  και  στον  λαό  που  δέχθηκε  αυτή  την  διαχείριση  που  

ήταν  τελικά  αποτελεσματική  και  να  μπορέσουμε  έτσι  να  την  

προχωρήσουμε  την  επιχείρηση  που  προσφέρει  κοινωνικές  υπηρεσίες  

και  παράγει  πολιτισμό  με  έναν  βηματισμό  σωστό .  Να  μην  ξανά  

βρεθούμε  στην  δυσάρεστη  θέση  εμείς  ή  η  επόμενη  διοίκηση  να  έχουμε  

να  αντιμετωπίσουμε  μεγάλα  ανοίγματα .   

Νομίζω  ότι  έτσι  πρέπει  να  συνεχίσουμε ,  συνετά  και  να  μην  

παίρνουν ,  να  το  πω  λαϊκά ,  τα  μυαλά  μας  αέρα  και  να  λέμε  ότι  τώρα  

ναι ,  θα  προχωρήσουμε  σε  ανοίγματα  και  να  δώσουμε  χρήμα  εδώ  και  

εκεί .   
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Όχι ,  συνάδελφοι ,  να  συνεχίσουμε  λειτουργώντας  έτσι ,  

χρησιμοποιώντας  το  δημόσιο  χρήμα  με  φειδώ  και  με  προσοχή  και  με  

θεσμούς .  Όχι ,  θα  μου  επιτρέψετε  να  το  πω ,  έτσι  άσκοπα  ανοίγματα  από  

όπου  δεχόμαστε  τέτοιου  είδους  απαιτήσεις .   

Επομένως ,  σωστές  ήταν  οι  απαντήσεις .  Χαίρομαι  που  ακούω  και  

από  τους  συναδέλφους  της  αντιπολίτευσης  να  συναινούν  και  να  

δέχονται  καλοπροαίρετα  τις  απαντήσεις  που  δόθηκαν .   

Βελτιώσεις  πάντοτε  είναι  χρήσιμες  να  γίνονται  και  ο  

προβληματισμός ,  τελειώνοντας ,  κύριε  Πρόεδρε ,   που  έβαλε  ο  κ .  

Ραμπότας  και  είχε  απασχολήσει  και  εμένα  από  την  ψήφιση  ήδη  του  

προϋπολογισμού  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  την  διαφορά  δηλαδή  

250.000 ψηφίσαμε  στον  προϋπολογισμό ,  σήμερα  το  ποσό  είναι  380. Ο  

κ .  Πρόεδρος  δεσμεύτηκε  σε  μένα  και  η  κυρία  διευθύντρια  ότι  το  θέμα  

αυτό  έχει  λυθεί ,  έχουν  δώσει ,  δηλαδή  έχει  απαντηθεί  το  συγκεκριμένο  

ζήτημα  και  δεν  θα  υπάρξει  πρόβλημα .  

Μετά  από  αυτή  την  διευκρίνιση ,  τουλάχιστον… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κλείστε ,  σας  παρακαλώ ,  κύριε  Γαλάνη .  Εξαντλήθηκε  ο  χρόνος  σας .  

Στην  δευτερολογία  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αισθάνομαι  ικανοποιημένος .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κ .  Αναστασιάδη  Αντώνης  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κύριε  αξιότιμε  κύριε  Πρόεδρε ,   δεν  παράγει  κανένα  

πολιτισμό  το  θέατρο  και  η  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  απεναντίας  πολιτισμός  σημαίνει  

ανύψωση  βιοτικού  επιπέδου .  Ένα  καλό  σπίτι  . .  από  σεισμό ,  από  θύελλα  
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μεγάλη ,  ανεμοθύελλα ,  από  βροχές  και  τα  λοιπά .  Ένα  καλό  φαγητό  που  

θα  είναι  ωφέλιμο  για  τον  άνθρωπο  και  ένα  πόσιμο  καθαρό  νερό .  Αυτός  

είναι  πολιτισμός .  Όχι  αυτές  ο  Λαζόπουλος  που  μας  έφερε  για  να  μας  

δείξει  πολιτισμό .  Οπισθοδρόμηση .  Δεν  ντρέπεστε  λίγο  και  μιλάτε  για  

πολιτισμό ;   

 Και  εσύ  νομικέ ,  δικηγόρε  πολυλογά  παράγει  πολιτισμό  το  

θέατρο ;   

 Κύριε  Δήμαρχε ,  Δήμαρχε  ένα  πράγμα .  Γκότση  περίμενε .  Στην  

Καμήλα  δεν  βρίσκεσαι ,  στο  συμβούλιο  βρίσκεσαι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  κύριοι .   έχετε  τον  λόγο  κ .  Αναστασιάδη .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τι  λόγο ,  συμβούλιο  είναι  αυτό ;  Πλάκα  μου  κάνεις ;   

 Κύριε  Δήμαρχε  με  μια  κουβέντα .  Πολιτισμός  σημαίνει  ανύψωση  

βιοτικού  επιπέδου .  Τίποτα  άλλο .  Εντάξει ;   

 Κύριε  Αντιδήμαρχε ,  κύριε  Πρόεδρε ,   μην  ξαναπείς  ότι  παράγει  

πολιτισμό .  Είναι  ντροπή .  Τα  ψηφίζω  όλα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ .  Δευτερολογία  κύριοι  συνάδελφοι .  Υπάρχει  δευτερολογία ;  

Ο  κ .  Χρυσανθίδης  και  ο  κ .  Γαλάνης .  Κύριε  Χρυσανθίδη  έχετε  τον  

λόγο .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   ίσως  δεν  άκουσα  ή  δεν  απαντήθηκε ,  ίσως  στην  

τελευταία  του  τοποθέτηση  ο  Πρόεδρος  να  μου  πει ,  έκανα  την  ερώτηση  
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που  είχα  κάνει  σχετικά  με  τα  έσοδα  της  Πολιτείας  των  Ευχών .  Δεν  

απαντήθηκε  γιατί  υπάρχει  μηδενικό  στον  προϋπολογισμό .   

 Αυτό  που  θέλω  να  πω ,  κύριε  Πρόεδρε ,   είναι  ότι  δεν  μπορεί  να  

λέει  ο  κ .  Γαλάνης  ότι  εδώ  μέσα  λέγονται  μόνο  αλήθειες .  Δηλαδή  

ορισμένες  φορές  προβληματιζόμαστε  το  πως  θα  συμπεριφερθούμε .  Και  

βεβαίως  μπορεί  να  έχουμε  μια  διαφορετική  άποψη  και  βεβαίως  μπορεί  

να  ζητάμε  εξηγήσεις ,  όμως  πιστεύω  ότι  κανένας  δημοτικό  σύμβουλος  

εδώ  μέσα  δεν  λέει  παρά  μόνο  την  αλήθεια .  Άλλωστε  στο  τέλος  

καταλήγει  ότι  συγχαίρων  και  την  αντιπολίτευση  που  βλέπει  θετικά .  

Δεν  συνάδουν  αυτά  τα  πράγματα .  Δεν  μπορεί  να  λέει  μόνο  αλήθειες ,  

δηλαδή  δεν  λέμε  αλήθειες  όταν  ψηφίζουμε  για  τον  προϋπολογισμό  του  

νομικού  προσώπου ;   

 Είπαμε  ότι  είμαστε  προς  μια  θετική  κατεύθυνση .   

Δεν  θα  πω  τίποτα  το  ιδιαίτερο  γιατί  στον  προϋπολογισμό  και  στο  

ετήσιο  σχέδιο  δράσης ,  παρότι  έχουμε  μερικές  επιφυλάξεις ,  όμως  θα  

δώσουμε  θετική  ψήφο .   

Αυτό  που  θέλω  να   πω ,  κύριε  Πρόεδρε ,   και  κλείνω ,  είναι  ότι  

αυτή  όλη  η  συζήτηση  και  το  χάσιμο  χρόνου  δεν  θα  γινόταν  εάν  ο  κ .  

Πρόεδρος  λειτουργούσε  πολιτικά  και  έδειχνε  μια  κατανόηση  στο  θέμα  

που  έβαλε  η  παράταξή  μου ,  να  μπορούμε  να  συμμετάσχουμε  στις  

συνεδριάσεις ,  διότι  λόγω  ανειλημμένων  υποχρεώσεων  δεν  μπορούμε  

και  οι  δυο .   

Και  βέβαια  ο  Πρόεδρος  το  έθεσε  το  θέμα  στο  Διοικητικό  

Συμβούλιο  απουσία  και  των  δυο  μας  και  δεν  πήρα  την  απάντηση  κύριε  

Πρόεδρε ,   από  εσάς ,  παρά  μόνο  με  πήρε  τηλέφωνο  η  Γενική  

Διευθύντρια  να  με  ρωτήσει  για  το  εάν  θα  είμαι  στην  συνεδρίαση  και  
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εκεί  μου  είπε  ότι  το  θέμα  τέθηκε  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  και  πήρατε  

αρνητική  απάντηση .   

Ενώ  απεναντίας ,  στο  έγγραφο  εδώ  μου  λέτε  ότι  συμφωνεί  μαζί  

μου  και  θα  περίμενα ,  τουλάχιστον ,  να  δείξετε  μια  κατανόηση  και  να  

πάρετε  ένα  τηλέφωνο  να  μου  πείτε  το  αποτέλεσμα  του  συμβουλίου  ή  να  

βρείτε  μια  ώρα  να  έρθουμε  να  συζητήσουμε ,  ώστε  να  αποφύγουμε  αυτή  

την  ταλαιπωρία  οι  τοποθετήσεις  που  κάνουμε  των  δημοτικών  

συμβούλων  και  των  συναδέλφων .   

 Λυπάμαι  ότι  νομίζω  ότι  θα  έπρεπε  να  είχατε  μια  πολιτική  

διαχείριση  και  να  δείξετε  μια  κατανόηση  στο  θέμα  το  οποίο  

δημιουργήθηκε  μια  και  το  τακτικό  μέλος  δεν  μπορεί  πλέον  να  

παρευρίσκεται  στις  συνεδριάσεις  λόγω  υποχρεώσεων  την  ημέρα  και  

την  ώρα  που  ορίζετε .  

 Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γαλάνη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Πρόεδρε  καμία  αντίφαση  δεν  υπάρχει  στην  άποψή  μου ,  στην  άποψη  

που  εξέφρασα  πριν  από  λίγο  λέγοντας… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  καθίστε  πίσω  κύριε .  Σας  παρακαλώ  βγάλτε  τον  έξω .  Δεν  

είναι  ώρα  αυτή ,  δεν  είναι  ώρα  να  πούμε  τίποτα  απολύτως .  Αργότερα  θα  

το  πούμε  όταν  τελειώσει  το  συμβούλιο .   

 Κύριε  Γαλάνη  έχετε  τον  λόγο .  Δεν  έχετε  να  πείτε  τίποτα  τώρα .  

Μην  διακόπτετε ,  σας  παρακαλώ  το  συμβούλιο .  Κύριε  Γαλάνη  έχετε  τον  

λόγο .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Ναι ,  κύριε  Πρόεδρε .  Ευχαριστώ .  Θα  έλεγα  ότι  δεν  υπάρχει  καμία  

αντίφαση  στην  άποψη  που  εξέφρασα  πριν  από  λίγο  λέγοντας  ότι  εδώ  

πρέπει  να  λέγονται  αλήθειες  δεν  απευθυνόμουν  στην  αντιπολίτευση ,  

απευθυνόμουν  στους  Σερραίους  πολίτες ,  οι  οποίοι  θα  πρέπει  να  

γνωρίζουμε  μετά  από  την  συζήτηση  που  γίνεται  εδώ ,  την  αποτύπωση  

της  όλης  πορείας  της  επιχείρησης  από  την  εποχή  της  συγχώνευσή  της  

το  ΄11 έως  σήμερα .  Αυτό  εννοούσα .   

 Και  φυσικά  όταν  βλέπω  όταν  γίνεται  μια  συζήτηση  διεξοδική  και  

μετά  από  την  διευκρίνιση  και  τις  απαντήσεις  που  δίνονται  να  υπάρχει  

έτσι  ένας  συγκερασμός  απόψεων  και  θετική  ψήφος ,  αυτό  μας  

ικανοποιεί  όλους .  Αυτό  θέλουμε  εδώ ,  να  συνθέτουμε  και  να  υπάρχει  

θετικό  κλίμα  και  καλό  αποτέλεσμα  γ ια  τους  Σερραίους  δημότες .   

 Αυτό  που  θα  ήθελα  να  τονίσω  όμως  στην  παρέμβασή  μου  αυτή  

την  δεύτερη ,  είναι  ο  θεσμός  της  Πανελλήνιας  Χορευτικής  Συνάντησης .  

Νομίζω  ότι  ειδικά  φέτος  και  τα  προηγούμενα  χρόνια  όμως ,  γιατί  είναι  

ένας  θεσμός  διαχρονικός ,  εμείς  τον  ενισχύσαμε ,  θα  έλεγα ,  κατά  το  

δυνατόν  με  όσες  δυνατότητες  είχαμε  και  ειδικά  και  με  την  συμβολή  και  

του  σημερινού  Προέδρου  αλλά  και  από  τον  προηγούμενο  Πρόεδρο  και  

όλους  τους  προηγούμενους  που  πέρασαν ,  ειδ ικά  αυτός  ο  θεσμός  έχει  

ανέβει  πάρα  πολύ  και  στην  συνείδηση ,  επειδή  τυχαίνει  να  συμμετέχω  

σε  χορευτικά  της  πόλης ,  έχει  ανέβει  πάρα  πολύ  σε  πανελλήνιο  επίπεδο  

θα  έλεγα  και  πηγαίνει  πάρα  πολύ  καλά .   

 Επομένως ,  είναι  από  τους  θεσμούς  που  έχει  ανέβει  αρκετά  και  

δεν  έχει  κάνει  απλά  βήματα ,  θα  έλεγα  ότι  έχει  κάνει  άλματα  και  στον  

τομέα  της  παρουσίασης  και  στον  τομέα  της  συμμετοχής  και  της  

φιλοξενίας  και  όλα  τα  ζητήματα .   
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 Επομένως  θεωρώ  ότι  πηγαίνει  καλά  και  εύχομαι  να  συνεχίσει  να  

πηγαίνει  και  καλύτερα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Τερζής ,  ο  Πρόεδρος  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  έχει  τον  λόγο .  

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Αξιότιμε  κ .  Χρυσανθίδη ,  γνωριζόμαστε  από  τότε  που  και  οι  δυο  

φορούσαμε  κοντά  παντελονάκια  και  πάνω  στο  κλειστό  γυμναστήριο  

εσείς  παίζατε  μπάσκετ  και  εγώ  πετοσφαίριση ,  βόλεϊ .   

 Την  κυρία  Σταλακτή  Ηλιοπούλου  την  γνώρισα  σε  μεγαλύτερη  

ηλικία  και  την  θαύμαζα  και  την  θαυμάζω  επίσης  για  την  αντοχή  της  

που  εάν  και  γυναίκα  τα  καταφέρνει  απίστευτα  στη  μεγάλη  αυτή  

προσπάθεια  που  κάνει  σε  όλη  την  Περιφέρεια  για  να  διδάξει  τον  

ελληνικό  παραδοσιακό  χορό .   Σας  τίμησα  με  την  ψήφο  μου  για  να  

είστε ,  η  παράταξή  σας  να  είναι  μέλος  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ . .   

 Τρεις  φορές  έφερα  το  θέμα  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  και  στο  έγγραφο  που  μου  σηκώσατε  και  μου  το  δείξατε ,  

καταλήγω  ότι  περιμένω  την  παρουσία  σας  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  

για  να  θέσετε  εσείς  το  πρόβλημα  που  έχετε  με  τα  δικά  σας  

επιχειρήματα ,  έτσι  ώστε ,  να  πείσετε  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  που  εγώ  

τρεις  φορές  δεν  μπόρεσα  να  το  πείσω .   

Εάν  δεν  μπορείτε  να  το  πείσετε  εσείς  οι  ίδιοι ,  λέγοντας  το  

πρόβλημα  ως  έχει ,  που  δεν  είναι  να  αναλυθεί  μέσα  σε  αυτή  την  

αίθουσα  του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  αλλά  του  Διοικητικού  

Συμβουλίου ,  ελάτε  λοιπόν  σε  μια  από  τις  συνεδριάσεις ,  ένας  από  τους  

δυο  να  μας  πείτε  τα  επιχειρήματά  σας ,  διότι  εγώ  τρεις  φορές  δεν  
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μπόρεσα  να  πείσω  το  σώμα ,  μάρτυς  μου  ο  κ .  Ηλίας  Αναστασιάδης  για  

να  αλλάξουμε  την  ημέρα  ή  τουλάχιστον  την  ώρα .   

Εγώ  συμφωνώ  με  σας  και  σας  είπα  μεσημέρι ;  Μεσημέρι .  Και  

εμένα  με  βολεύει .  Αλλά  ελάτε  μια  φορά  να  το  θέσετε  ως  θέμα  και  το  

γράφω  σε  αυτό  που  σηκώσατε  σας  απάντησα  εγγράφως .  Πριν  σας  

απαντήσει  η  κυρία  Διευθύντρια  σας  απάντησα  εγγράφως  ότι  ελάτε  να  

θέσετε  το  θέμα .  Ελάτε  να  θέσετε  το  θέμα .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι .  Κύριε  Πρόεδρε ,   να  συνεχίσουμε .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Από  εκεί  και  πέρα ,  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω  ότι  δεν  είναι  το  θέμα  μας  αυτό .  Πολύ  σωστά  το  επισημάνατε .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Επειδή  το  ανέφερε  τρεις  φορές  στις  τοποθετήσεις  του  και  εγώ  οφείλω  

να  απαντήσω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  αλλά  ο  χρόνος  μας  εξαντλείται .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Από  εκεί  και  πέρα ,  η  θετική… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  συντομεύουμε  όμως .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Σας  ευχαριστώ  τον  κ .  Μηλίδη ,  την  παράταξη  του  κ .  Φωτιάδη  δια  του  

εκπροσώπου  του  εδώ  του  κ .  Χρυσανθίδη  που  παίρνει  τον  λόγο ,  αλλά  
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δεν  λαμβάνω  υπόψη  μου  αυτή  την  θετική  ψήφο  σαν  μια  κολυμβήθρα  

του  Σιλωάμ .  Αντιλαμβάνομαι  και  εγώ  και  τα  μέλη  του  Διοικητικού  

Συμβουλίου  μας  ότι  είμαστε  πάντοτε  σε  εποπτεία  υψηλή ,  είμαστε  θα  

έλεγα  σε  ένα  Παρατηρητήριο ,  πρέπει  να  έχουμε  εμείς  και  οι  

υπηρεσιακοί ,  είναι  εδώ  και  ο  ταμίας  και  η  διευθύντρια ,  πάντοτε  να  

έχουμε  τα  μάτια  και  τα  αφτιά  μας  ανοικτά  και  τα  αντανακλαστικά  μας  

τέτοια ,  ώστε  να  προφυλάξουμε  την  βιωσιμότητα  της  επιχείρησης .  

Φυσικά  μπορώ  να  κάνω  και  εγώ  πολιτική  υπέρ  των  εργαζομένων ,  

τους  μισθούς  των  εργαζομένων  και  την  έγκαιρη  καταβολή  τους .  Το  

είπα  και  εγώ .  Μπορώ  και  εγώ  να  κάνω  πολιτική  υπέρ  των  

εργαζομένων ,  μιας  και  ήταν  εδώ  πριν ,  δεν  τους  βλέπω  εάν  είναι  ήδη  

εδώ  τώρα .   

Αυτό  που  ζητάμε  είναι  τα  περσινά ,  όχι  παραπάνω .  Απλά  γίνεται  

μια  διαφορετική  διαχείριση .  Επειδή  ήμουν  και  νομίζω  ότι  είμαι  ακόμα  

αθλητής ,  αυτό  που  κάνουμε  είναι  μια  παράδοση  της  σκυτάλης  και  αυτή  

η  σκυτάλη  δεν  πρέπει  να  πέσει  κάτω ,  να  πηγαίνει  πιο  μπροστά  πάντοτε  

είτε  γρήγορα  είτε  αργά  και  δεν  πρέπει  να  ζηλεύουμε  εάν  αυτή  η  

σκυτάλη  πηγαίνει  πιο  μπροστά  από  κάποιον  άλλο .   

Ήμουνα  ίσως  και  τυχερός  που  παρέλαβα  την  επιχείρηση  λόγω  

των  άξιων  προέδρων  σε  μια  πάρα  πολύ  καλή  κατάσταση  και  

ενισχύουμε  κάποιες  δράσεις  πολιτιστικές .   Τις  ενισχύουμε .  Δεν  

κάνουμε  κάτι  διαφορετικό .   

Καλά  είπε  ο  κ .  Γιαννακίδης ,  είναι  κατ’  εξοχήν  ο  τομέας  που  

παράγει  τόσο  πολύ  καθημερινά  σε  χιλιάδες  Σερραίους  πολιτισμό ,  

εκπαίδευση  και  δείχνει  το  Δήμος  το  κοινωνικό  του  πρόσωπο  γιατί  τα  

φώτα  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  ανάβουν  το  πρωί  στις  7 :00΄  και  κλείνουν  στις  
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11:00΄  το  βράδυ .  Γιατί  οι  δράσεις  είναι  πολλαπλές ,  καθημερινές  και  

αφορούν  όλους  μας .   

Εγώ  θα  ήθελα  στο  τέλος  τη  θητείας  του  Δημάρχου ,  του  κ .  Πέτρου  

Αγγελίδη  η  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  από  καυτή  πατάτα  και  ηλεκτρική  καρέκλα  να  

γίνει  πολυθρόνα  πολυτελείας  και  το  μήλο  της  έριδος  για  τους  

επόμενους  και  θα  είμαι  ευτυχισμένος  και  χαρούμενος .   

Αυτό  ήθελα  να  πω .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Για  την  επιχορήγηση  μα  απάντησε  ο  κ .  Χαρίτος  στην  εισαγωγή  του  και  

στο  τέλος  στην  τοποθέτησή  του .  Ότι  μας  διαβεβαιώνει  ότι  θα  την  

πάρουμε .   

 Όσον  αφορά  τα  έσοδα  της  Πολιτείας  των  Ευχών ,  μα  φέτος  το  

εμπορικό  κομμάτι  έχει  περάσει  στον  Δήμο .  Ο  Δήμος  λοιπόν  κάνει  

όλους  τους  διαγωνισμούς  και  γ ια  το  λούνα -παρκ  και  για  τα  εμπορικά  

σπιτάκια .  Και  τα  όποια  έσοδα  πηγαίνουν  στον  Δήμο .   

 Άρα  μηδέν  είναι  τα  έσοδα  της  Πολιτείας  των  Ευχών  για  την  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  όχι  για  τον  Δήμο  όμως .  Η  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  αναλαμβάνει  την  

διοργάνωση  των  εκδηλώσεων  και  το  πολιτιστικό  κομμάτι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε .  Προχωρούμε  στην  ψηφοφορία  κύριοι  

συνάδελφοι .  Αφορά  την  έγκριση  των  αποφάσεων  του  Δ .Σ . .  Ομόφωνα ;  

Ομόφωνα  κύριοι ;  Συγνώμη  κυρία  Ιλανίδου ,  ο  κ .  Γιαννακίδης  έχει  τον  

λόγο .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οι  υπόλοιποι ;  Ο  κ .  Ραμότας ;  Το  μικρόφωνό  σας  σας  παρακαλώ  για  να  

ακούγεστε .   

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Ναι  Πρόεδρε .  Θα  είμαι  θετικός  στην  ψήφο  μου ,  θέλω  όμως  να  

επισημανθεί  και  να  γραφτεί  κυρία  Φιλιώ  περί  της  ασυμβατότητας  των  

250 έναντι  των  380.  Μεταξύ  της  εγκεκριμένης  χρηματοδότησης  των  

250 σε  σχέση  με  τα  380.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οι  υπόλοιποι  συμφωνούμε ;   

 

Έγκριση  της   αρ .  154/2017 με  θέμα:  Έγκριση   

προϋπολογισμού  της  ΚΕΔΗΣ  χρήσης  2018 

Εισηγητής:  Ο  Πρόεδρος  της  ΚΕΔΗΣ  κ .  Τερζής  Β .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  611/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  της  αρ .  155/2017 με  θέμα:  Έγκριση  ετήσιου   

σχεδίου  δράσης  της  ΚΕΔΗΣ  έτους  2018  

Εισηγητής:  Ο  Πρόεδρος  της  ΚΕΔΗΣ  κ .  Τερζής  Β .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  858/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  της   αρ .  156/2017 με  θέμα:  ¨Έγκριση  εισηγητικής  έκθεσης  

 προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  Σερρών  για  την  χρηματοδότηση   
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της  ΚΕΔΗΣ  για  το  έτος  2018, σύμφωνα  με  το  άρθρο  10 του  Ν .  

4071/2012¨  

Εισηγητής:  Ο  Πρόεδρος  της  ΚΕΔΗΣ  κ .  Τερζής  Β .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  859/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  της   αρ .157/2017 με  θέμα:  αναμόρφωση   

προϋπολογισμού  έτους  2017 

Εισηγητής:  Ο  Πρόεδρος  της  ΚΕΔΗΣ  κ .  Τερζής  Β .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  860/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  δώσω  τον  λόγο  στον  κ .  Τσαλίκογλου  για  το  έβδομο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  7ο:  

Έγκριση  αποφάσεων  του  ΔΣ  του  ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .   

α)  αρ .  103/2017 με  θέμα:  Έγκριση  αναμόρφωσης  του   

προϋπολογισμού  έτους  2017 και  β)  αρ .104/2017 με  θέμα:   

¨Κατάρτιση  και  ψήφιση  του  προϋπολογισμού  της  ΔΗ .Κ .Ε .   

ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  έτους  2018  

Εισηγητής :  Ο  πρόεδρος  της  ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  κ .  Τσαλίκογλου  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κ .  Τσαλίκογλου  έχετε  τον  λόγο .   
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Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

Καλησπέρα  κύριοι  συνάδελφοι .  Δυο  θέματα .   

Το  πρώτο  είναι  η  αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού  για  200 ευρώ  

δεν  φτάνει  να  πληρώσουμε  τον  τεχνικό  ασφαλείας  του  θεάτρου .  Αυτόν  

ο  οποίος  βάζει  την  υπογραφή  που  είναι  500 τον  χρόνο  όλα  μαζί  και  

πρέπει  να  κάνουμε  αναμόρφωση  γιατί  ο  κωδικός  ήταν  ίσα- ίσα  στο  

πρώτο  σκέλος .   

 Στο  δεύτερο  είναι  η  κατάρτιση  του  προϋπολογισμού  της  

επιχείρησης  για  το  έτος  ΄17-΄18. Είναι  η  πρώτη  φορά  που  καταρτίζεται  

έτσι  ο  προϋπολογισμός .  Είναι  με  το  δημόσιο  λογιστικό ,  αυτό  το  

διπλογραφικό  σύστημα .   

 Λήφθηκαν  υπόψη  τα  στοιχεία  του  ΄16, ΄17 για  να  καταρτιστεί .  Η  

αλήθεια  είναι  ότι  και  εγώ  σαν ,  εάν  δεν  τον  έκανε  εγώ  τον  

προϋπολογισμό  και  τον  έβλεπα  σε  εισήγηση ,  πρέπει  κάποιος  να  έχει  

μεγάλη  εμπειρία  για  να  καταλάβει  έναν  προϋπολογισμό  επιχείρησης ,  

όπως  ας  πούμε  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  και  του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  γιατί  μπαίνει  η  μια  

χρονιά  μέσα  στην  άλλη ,  εντός  εισαγωγικών ,  με  αυτό  το  διπλογραφικό  

σύστημα .   

 Στην  ουσία  για  να  σας  δώσω  την  πλήρη  εικόνα ,  είναι ,  δηλαδή  το  

προηγούμενο ,  όπως  έλεγε  ο  κ .  Χρυσανθίδης  ήταν  ένα  απλό  χαρτί ,  ο  

παλαιός  προϋπολογισμός  αλλά  εγώ  τον  καταλάβαινα  πιο  εύκολα  από  

αυτό  το  κατεβατό  που  έχει  χίλιους  κωδικούς .   

 Στην  ουσία  έσοδα  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  250 η  χρηματοδότηση  του  Δήμου  

Σερρών .  ενδεικτικό  είναι  το  50 από  το  Υπουργείο  Πολιτισμού .  Τα  

εισιτήρια  τα  οποία  αναμένεται  να  εισπράξουμε ,  το  ταμειακό  υπόλοιπο  

και  έχει  και  μέσα  ένα  εισπράξεις  υπέρ  τρίτων .  Αυτό  είναι  καθαρά  

λογιστικό  και  μας  ανεβάζει  το  νούμερο  του  προϋπολογισμού .  Δηλαδή  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  8ΗΣ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2014  

72

είναι  51.000, το  έχει  μέσα  έναν  κωδικό  εισπράξεις  υπέρ  τρίτων ,  είναι  

τα  χρήματα  τα  οποία  η  επιχείρηση  αποδίδει ,  είναι  οι  κρατήσεις  των  

εργαζομένων .  Δηλαδή  στην  ουσία  ενώ  τα  δίνουμε  φαίνεται  ότι  τα  

παίρνουμε  για  να  τα  αποδώσουμε  στον  φόρο  τους .  Αυτό  είναι  το  

σκέλος  των  εσόδων .   

 Τα  έξοδα  είναι  η  υλοποίηση  του  καλλιτεχνικού  προγράμματος ,  το  

οποίο  για  κάποιον  που  παρακολουθεί  την  επιχείρηση  που  

ανακοινώσαμε  στις  10 Οκτωβρίου ,  που  καταρτίσαμε  με  το  Διοικητικό  

Συμβούλιο .  Μην  έχοντας  Διευθυντή  καταρτίζουμε  μόνοι  μας  το  

πρόγραμμα .  Ως  συνήθως  η  κεντρική  σκηνή  του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . ,  η  παιδική ,  

Πανεπιστημιάδα  και  όλες  οι   εκροές  του  προγράμματος .  

 Εάν  υπάρχουν  κάποιες  ερωτήσεις ;  Κάτι  πιο  επιμέρους  είμαι  σε  

θέση  να  απαντήσω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκλήρωσες  κύριε  Πρόεδρε ;   

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

Ναι .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις  κύριοι  συνάδελφοι .  Ο  κ .  Χρυσανθίδης .  Υπάρχουν  άλλες  

ερωτήσεις  από  τους  συναδέλφους ;  Κύριε  Χρυσανθίδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   βλέποντας  τον  προϋπολογισμό  σε  σχέση  με  πέρυσι  και  

βεβαίως  έχει  μια  διαφοροποίηση .  Όμως  δεν  μπορείς  να  τον  καταλάβεις  

ακόμα  και  έμπειρος ,  γιατί  άμα  δεν  υπάρχουν  τα  συγκριτικά  στοιχεία  

του  επόμενου  έτους  και  μην  μου  πείτε  διπλογραφικό ,  καμία  σχέση  το  

διπλογραφικό .  Άρα  λοιπόν  χειροκίνητα ,  έπρεπε  με  το  χέρι ,  

τουλάχιστον  να  τα  γράψουν ,  να  ξέρουμε  τι  ψηφίζουμε .  Πρώτον .   
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 Η  ερώτησή  μου  είναι  η  εξής :  έχετε  στην  σελίδα  6 και  δεν  

μπόρεσα  να  το  καταλάβω ,  8 .000 ευρώ  συμβουλευτική  λέτε .  Τι  ακριβώς  

είναι  το  συμβουλευτική  8.000;   

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

Αυτό  το  βάλαμε  σαν  κωδικό  σε  περίπτωση  που  θέλουμε  να  κάνουμε  

μια  μελέτη  για  να  ενταχθούμε  στο  Leader,  το  οποίο  επίκειται  να  

ανοίξει ,  το  βάλαμε .  Δεν  σημαίνει  ότι  θα  αξιοποιηθεί ,  ότι  θα  

χρησιμοποιηθεί .  Το  βάλαμε  καθαρά  για… 

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

 Μια  δεύτερη .  Διευκρίνιση ,  γιατί  δεν  μπορούσα  ακριβώς  να  καταλάβω  

τι  είναι .   

 Στην  Οικονομική  Επιτροπή  είχατε  μια  απόκλιση  στα  έσοδα  του  

τρίτου  τριμήνου  165.000 ευρώ .  Σε  ερώτησή  μου  για  ποιο  λόγο  αυτή  η  

απόκλιση ,  δεν  δόθηκαν  τα  χρήματα  αυτά  από  τον  Δήμο  μου  απάντησαν  

από  το  Λογιστήριο .  Στον  προϋπολογισμό  υπάρχει  το  έλλειμμα  αυτό ;  Τι  

ακριβώς  είναι ;   

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

Εάν  θυμόσαστε  ο  προϋπολογισμός  του  Δήμου  αρχικά  είχε  προβλέψει  

250.000 πέρυσι .  Μιλάμε  για  πέρυσι .  Και  εάν  θυμάστε  τον  Μάρτιο  που  

ανέλαβα  έβαλε  πλάτη ,  εντός  εισαγωγικών ,  το  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .   για  να  

στηριχθούν  οι  υπόλοιπες  επιχειρήσεις  του  Δήμου  γιατί  υπήρχε  

οικονομική  στενότητα  και  το  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  είχε  ταμειακά  διαθέσιμα ,  

οπότε  είχαμε  πάρει  85.000. Ήταν  του  ΄17 η  αντίστοιχη  επιχορήγηση  

που  είχαμε  συμφωνήσει  με  τον  Δήμο  Σερρών ,  δεν  πήραμε  τις  250 που  

ήταν  προσυμφωνημένες  και  αυτή  ήταν  η  απόκλιση .   

 Φαντάζομαι  ότι  το  έλλειμμα  ήταν  όχι  στο  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  το  

έλλειμμα ,  από  τον  προϋπολογισμό  του  Δήμου .  Εκεί ,  αυτό  μου  έρχεται  
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για  165 μείον .  Και  δεν  το  προβλέψαμε  εμείς  γιατί  δεν  τα  πήραμε .  Γιατί  

εμείς  τώρα  βάζουμε  τι  θα  πάρουμε .  

 Όπως  είπε  πριν  παράδειγμα  ο  κ .  Ραμπότας ,  αυτό  για  την  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  το  ίδ ιο  υπάρχει  καις  το  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  Στον  προϋπολογισμό  

του  Δήμου  που  πέρασε  έχουν  περάσει  200.000, ενώ  εμείς  έχουμε  250 

γιατί  προφορικά  έχουμε  πάρει  την  δέσμευση  ότι  αυτά  είναι  τα  χρήματα  

αυτά  που  παίρνει  το  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  κάθε  χρόνο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  άλλες  ερωτήσεις ;  Τοποθετήσεις ;  Ο  κ .  Μηλίδης .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   πραγματικά  και  μιλάω  ειλικρινέστατα  έχει  τεράστια  

διαφορά  η  σύνταξη  του  προϋπολογισμού  στης  φετινής  χρονιάς  με  

όλους  τους  προϋπολογισμούς  των  προηγούμενων  χρόνων .  Όμως  δεν  

υπάρχει  και  γενικά  οι  κωδικοί  και  όλα  αυτά  νομίζω  ότι  είναι  σε  μια  

κατεύθυνση  θετική ,  δεν  υπάρχει  όμως  δικαιολογία  το  να  έρθει  με  μόνο  

μια  στήλη .  Δηλαδή  εμείς  ως  δημοτικοί  σύμβουλοι  δεν  έχουμε  ιδέα  τι  

ακριβώς  έγινε  πέρυσι  να  έχουμε  ένα  συγκριτικό  στοιχείο .   

Το  εάν  έχει  μπει  το  διπλογραφικό  αυτό  είναι  άλλο  θέμα  και  δεν  

μπορεί  να  το  εκτυπώσει  ο  υπολογιστής  για  να  δείξει  την  στήλη  αυτή .  

Όμως  νομίζω  είναι  υποχρέωσή  σας  να  μας  ενημερώσετε  και  να  έχουμε ,  

δηλαδή  συγκριτικά  στοιχεία  να  λέγατε  το  έμπειρο  αυτό  και  θεωρώ  

αξιόλογο  λογιστική  γραφείο  με  το  οποίο  συνεργάζεστε ,  να  μας  

προσκόμιζε  αυτή  την  κατάσταση ,  ώστε  να  είχαμε  και  εμείς  μια  σαφή  

εικόνα  του  τι  έγινε  πέρυσι ,  τι  προβλέπετε  να  κάνετε  την  επόμενη  

χρονιά .   

Κατά  τα  άλλα  δια  της  εκπροσώπου  μας  εμείς  ψηφίσαμε  τον  

προϋπολογισμό  και  θα  ψηφίσουμε  και  πάλι  τον  προϋπολογισμό  τον  
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οποίο  συντάξατε  με  την  παρατήρηση  αυτή  που  σας  είπα ,  που  νομίζω  

ότι  είναι  για  το  καλό  όλων  και  πραγματικά  έκανα  τις  παρατηρήσεις  

μου  και  νομίζω  ήταν  στη  σωστή  κατεύθυνση  και  το  διαπιστώσατε  όλοι  

σας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Μηλίδης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Ένα  λεπτό ,  κύριε  Πρόεδρε ,  επειδή  το  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  πέρα  του  

πολιτιστικού  του  ρόλου  που  παίζει  και  της  διασκέδασης ,  της  

ψυχαγωγίας ,  νομίζω  ότι  ήρθε  ο  καιρός  σιγά  –σιγά  να  μπορεί  να  φέρει  

και  διάφορα  χρήματα  ενδεχομένως ,  δικά  του  δηλαδή .   

 Πώς  θα  μου  πείτε ;  Γιατί  ξέρουμε  με  την  κρίση  ότι  αυτά  δεν  

προχωρούν .   

 Βλέποντας  λοιπόν  όλο  εκείνο  το  σχέδιο  δράσης  και  τα  λοιπά  της  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  κύριε  Τσαλίκογλου ,  είδα  ότι  οι  παραστάσεις  στην  παιδική  

σκηνή  μάζευαν  κόσμο .  Πήγαιναν  παιδάκια  και  είχε  τεράστια  διαφορά  

τα  έσοδα  από  τις  παιδικές  παραστάσεις  σε  σχέση  με  τις  άλλες .  Και  

μάλιστα  με  πολύ  καλά  έργα  που  τα  αγαπούν  τα  παιδιά ,  Δον  Κιχώτης ,  η  

Αλίκη  στην  Χώρα  και  τα  λοιπά ,  τα  γνωστά  κλασικά  έργα .   

 Ο  προϋπολογισμός  νομίζω  είναι  στην  σωστή  κατεύθυνση ,  είναι  

καλύτερος  από  πέρυσι ,  συμφωνώ ,  θέλω  όμως  και  εδώ ,  όπως  και  

προηγουμένως  στην  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  γιατί  εμένα  μου  αρέσει  να  κάνω  

προτάσεις  και  όχι  απλώς  διαπιστώσεις ,  η  πρόταση  λοιπόν  είναι  προς  

τον  καλλιτεχνικό  διευθυντή ,  να  αυξήσετε  την  παιδική  σκηνή .  Δηλαδή  

περισσότερα  έργα  παιδιά  για  να  και  να  διασκεδάσουν  τα  παιδιά  και  

στα  σχολεία ,  ενδεχομένως  και  αλλού ,  αλλά  και  έχει  περισσότερα  

έσοδα .  Ήταν  ασύγκριτα  μεγαλύτερα  τα  έσοδα .  Στα  άλλα  είχαμε ,  ξέρω  
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εγώ ,  20, 30 θεατές  μέσω  όρο  ενώ  σε  αυτά  είχαμε  250 θεατές  από  ότι  

είδα  τα  ποσά .   

 Δηλαδή  είναι  πιο  πολύ  πρόταση  παρά  έτσι  τοποθέτηση  

γενικότερη  περί  του  προϋπολογισμού ,  τον  οποίο  βέβαια ,  ψηφίζουμε  

διότι  θεωρούμε  ότι  είναι  στην  θετική  κατεύθυνση .  Μπορούμε  όμως  να  

αυξήσουμε  τα  έσοδα  με  τον  τρόπο  που  σας  είπα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γαλάνης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

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

υπενθυμίσω  στο  σώμα ,  συμμερίζομαι  τις  απόψεις  των  συναδέλφων ,  θα  

υπενθυμίσω  στο  σώμα  όμως  ότι  ο  νέος  πρόεδρος  του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  

λειτουργεί  λόγω  και  γραφειοκρατικής ,  ας  πούμε ,  αγκύλωσης  του  

κράτους  χωρίς  καλλιτεχνικό  διευθυντή .   

Έχει  κάνει  μια  προσπάθεια ,  θα  έλεγα ,  μαζί  με  τους  άλλους  

συνεργάτες  του  στο  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  μιας  παραγωγής  ενός  θεατρικού  

προγράμματος  από  μόνος  του .   Δεν  υπάρχει  καλλιτεχνικός  Διευθυντής .  

Θα  θυμίσω  ότι  ο  πρώην  καλλιτεχνικός  Διευθυντής  ο  κ .  Παναγιώτης  

Μέντης  έχει  βγει  στην  σύνταξη ,  επομένως  ο  κ .  Τσαλίκογλου  ως  

Πρόεδρος  κατάφερε  να  εκπονήσει  μαζί  με  τους  συνεργάτες  του  ένα  

πρόγραμμα  μόνος  του  μαζί  με  τους  ανθρώπου  του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . .   

Αυτό  ας  το  θεωρήσουμε  ως  ένα  γεγονός  τέτοιο  που  να  μην  έχει ,  

ας  πούμε ,  την  πλήρη ,  αν  το  πω  έτσι ,  όλα  τα  εφόδια  για  να  παράξει  το  

καλύτερο  δυνατό .  Είμαι  σίγουρος  ότι  έκανε  το  καλύτερο  δυνατό  

σύμφωνα  με  τις  δυνατότητες  που  υπάρχουν  αλλά  φανταστείτε  να  

υπήρχε  και  ένας  καλλιτεχνικός  Διευθυντής .  Πρώτον  αυτό .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  8ΗΣ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2014  

77

Δεύτερον  που  θέλω  να  πω ,  κύριε  Πρόεδρε ,   είναι  ότι  και  σε  αυτή  

την  επιχείρηση  να  υπενθυμίσω  στο  σώμα ,  έτσι  για  να ,  η  επανάληψη  

είναι  μήτηρ  πάσης  μαθήσεως  και  πρέπει  να  μην  τα  ξεχνάμε ,  ότι  όταν  

παραλάβαμε  το  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  το  ΄11 το  νομικό  πρόσωπο  είχε  μισό  

εκατομμύριο  ευρώ  χρέη ,  τουλάχιστον .  Σήμερα  δεν  οφείλει  σχεδόν  

πουθενά .  Ο  κ .  Τσαλίκογλου  έχει  να  αντιμετωπίσει  τις  τρέχουσες  

δαπάνες .  Αυτό  πρέπει  να  το  ακούσουν  οι  Σερραίοι .   

Μπορείτε ,  εάν  έχετε  την  καλοσύνη ,  κύριε  Πρόεδρε ;  Όχι  από  εδώ  

δεν .  Εντάξει .   

Αυτό  που  έχω  να  πω ,  κύριε  Πρόεδρε ,   στο  σώμα  αλλά  μιας  και  

μας  παρακολουθούν  και  τα  ΜΜΕ ,  καταγράφουμε  τις  απόψεις  μας  είναι  

ότι  θα  πρέπει  οι  Σερραίοι  να  γνωρίζουν  ότι  το  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  το  ΄11 είχε  

μισό  εκατομμύριο  χρέη  και  σήμερα  που  μιλάμε  αντέχει  να  

αντιμετωπίσει  μόνο  τις  τρέχουσες  δαπάνες .  Έχει  μια  σφικτή  

διαχείριση ,  νοικοκυρεμένη  πολιτική  εδώ  και  επτά  χρόνια  και  σήμερα  ο  

κ .  Τσαλίκογλου ,  πολλές  φορές  θα  συνεχίσω  να  τα  λέω ,  γιατί  αυτή  είναι  

η  αλήθεια .  Στις  καλές  εποχές  συνάδελφοι ,  είχε  χρέη  το  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  

Σήμερα  στην  επταετία  της  οικονομικής  κρίσης  το  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  είναι  

καθαρό ,  χωρίς  χρέη ,  νοικοκυρεμένο  και  μπορεί  ο  κ .  Πρόεδρος  που  του  

εύχομαι  να  την  συνεχίσει  αυτή  την  συνετή  και  σφικτή  διαχείριση ,  να  

περπατήσει  με  αυτόν  τον  τρόπο .   

Επομένως  είμαι  και  εγώ  θετικός .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τον  λόγο  έχει  ο  κ .  Τσαλίκογλου ,  ο  Πρόεδρος  του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . .  Κύριε  

Τσαλίκογλου .   

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  
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Σας  ευχαριστώ  πολύ .  Με  τιμά  ιδ ιαίτερα ,  κ .  Χρυσανθίδη ,  κ .  Μηλίδη  που  

είπατε  ότι  θα  ψηφίσετε  θετικά  τον  προϋπολογισμό .  Όσον  αφορά  αυτό  

που  ρωτήσατε ,  κ .  Χρυσανθίδη ,  δεν  υπάρχουν  συγκριτικά  στοιχεία ,  από  

ότι  μου  είπαν  από  το  Λογιστήριο  γιατί  μου  είπαν  ότι  εάν  σε  ρωτήσουν  

για  συγκριτικά  στοιχεία  λόγω  του  ότι  φέτος  περνάει  πρώτη  φορά  το  

δημόσιο  λογιστικό  και  δεν  έχει  να  συγκριθεί  με  το  αντίστοιχο  περσινό ,  

γι '  αυτό .  

 Από  εκεί  και  πέρα ,  τα  συγκριτικά  στοιχεία  … 

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Δεν  είναι  έτσι  συνάδελφε .   

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

Να  σας  πω  κάτι .  Τα  συγκριτικά  στοιχεία  είναι  μέσα  στο  μυαλό  μου  και  

πιστέψτε  με  ότι  όταν  θα  είναι  θέμα  ο  απολογισμός ,  εκεί  πέρα  θα  

παραθέσω  ο  ίδιος  μου  τα  συγκριτικά  στοιχεία ,  χωρίς  χαρτιά  και  

Λογιστήριο .   

 Όσον  αφορά  τα  έσοδα  που  είπατε  κ .  Μηλίδη ,  τα  έσοδα  του  

ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  για  τις  κεντρικές  σκηνές ,  τα  σχολεία  πάνε  μια  φορά  

θέατρο ,  στην  παιδική  σκηνή ,  οπότε  γι '  αυτό  και  υπάρχει  αυτή  η  

πεπατημένη  να  γίνεται  μια  φορά  η  κεντρική .   

 Θα  ήταν  εκτός  θέματα  να  αναφέρω  τώρα  το  καλλιτεχνικό  

πρόγραμμα  αλλά  προς  αυτή  την  κατεύθυνση  κινούμαστε  και  έχουμε  

μπει  σε  μεγάλες  συμπαραγωγές  που  θα  φέρουν  έσοδα  στην  πόλη .  Γιατί  

πιστεύω  ότι  έσοδα  δεν  θα  ήταν  να  παίρνουμε  από  τα  σχολεία  της  

πόλης ,  τότε  θα  ήταν  ανακύκλωση .  Για  μας  ανύψωση  βιοτικού  επιπέδου ,  

που  ανέφερε  ο  κ .  Αναστασιάδης  είναι  να  φέρουμε  έσοδα  ευρέως ,  από  

την  περιφέρεια  γενικότερα ,  από  όλη  την  Ελλάδα  και  να  έρχονται  στην  

πόλη  μας .   
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 Θέλω  να  διευκρινίσω ,  κ .  Γαλάνη ,  ότι  δεν  εκπόνησα  εγώ  το  

πρόγραμμα ,  το  Διοικητικό  Συμβούλιο .  Δεν  έκανα  μόνος  μου  κάτι ,  το  

οφείλω  σε  όλους .   

 Όσον  αφορά  τα  χρέη  από  φέτος  και  με  αυτές  τις  παραγωγές  που  

περάσαμε  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  τα  έσοδα  που  θα  έρθουν  από  άλλες  

πόλεις ,  την  παιδική  σκηνή  που  ήδη  πάει  πολύ  καλά  συγκριτικά  με  τις  

προηγούμενες  χρονιές ,  θα  υπάρξουν  πλεονάσματα  στον  τελικό  

απολογισμό .   

 Σας  ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωρούμε  στην  ψήφιση  κύριοι  συνάδελφοι .  Ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   …  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Κύριε  Πρόεδρε ,   δευτερολογίες  είπατε  καθόλου ;  Αναφέρατε  

δευτερολογίες ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θεώρησα  ότι  είχε  κλείσει  το  θέμα  αλλά  συγνώμη  κ .  Μηλίδη ,  επειδή  

δεν  είδα  ότι  υπήρχε  κάτι  να  προσθέσουμε ,  γι '  αυτό  τον  λόγο .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ζητώ  συγνώμη .  Θα  φροντίσω  να  μην  επαναληφθεί .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   … 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Αναστασιάδη .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καταγράφηκε  κ .  Αναστασιάδη .  Εάν  ανοίξετε  και  το  μικρόφωνό  σας  θα  

ακουστεί .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Η  Ελλάδα  είναι  μια  χρεωκοπημένη  χώρα .  Ζούμε  με  δανεικά  λεφτά  και  

μιλάτε  εσείς  για  θριάμβους  θεάτρου  και  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ;  Ντροπή .  Με  

δανεικά  λεφτά  ζούμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είμαστε  στην  διαδικασία  της  ψηφοφορίας  όμως  σας  παρακαλώ .  Όχι  ή  

ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  ακούγεται .  Όχι .  Ωραία .   

 

Έγκριση  της   αρ .  103/2017 με  θέμα:  Έγκριση  αναμόρφωσης   

του  προϋπολογισμού  έτους  2017 

Εισηγητής :  Ο  πρόεδρος  της  ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  κ .  Τσαλίκογλου  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  856/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  της   αρ .104/2017 με  θέμα:  ¨Κατάρτιση  και  ψήφιση   
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του  προϋπολογισμού  της  ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  έτους  2018 

Εισηγητής :  Ο  πρόεδρος  της  ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  κ .  Τσαλίκογλου  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  857/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επόμενο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  9ο:  

Έγκριση  της   υπ '  αριθμό  184/2017 απόφασης  του  ΔΣ  του  

 Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  με  θέμα:  Τροποποίηση  ΟΕΥΔΝΠΔΔ  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .   

Δήμου  Σερρών  

Εισηγητής :  Ο  πρόεδρος  του  ΟΠΑΚΠΑ  κ .  Χατζημαργαρίτης  Μ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χατζημαργαρίτη  έχτε  τον  λόγο  ως  Πρόεδρος  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .   

Κος  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  η  τροποποίηση  του  

Οργανισμού  Εσωτερικής  Υπηρεσίας  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  αφορά  τρεις  

προτάσεις ,  τρεις  νέες  προτάσεις .   

Η  πρώτη  είναι  η  τροποποίηση  που  αφορά  την  δημιουργία  νέου  . .  

τμήματος  στην  Ομόνοια .  Κάτι  πολύ  σημαντικό ,  κάτι  που  πραγματικά  

θα  δώσει  οντότητα  στους  παιδικούς  σταθμούς  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  

ακόμη  περισσότερη .  Αφορά  24 βρέφη ,  τα  οποία  θα  λύσουν  το  

πρόβλημα  που  υπάρχει  αυτή  την  στιγμή .  

Κύριε  Πρόεδρε ,   δεν  υπάρχει  ησυχία .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις  κύριοι  συνάδελφοι ;   

Κος  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Όχι  να  τελειώσω .  Δεν  τελείωσα .  Βιάζεστε .   

 Η  δεύτερη  αφορά  μια  τροποποίηση ,  η  οποία  δεν  είχε  προβλεφθεί  

για  κάποιες  ειδικότητες  στην  επιλογή  προϊσταμένων ,  στις  οποίες  δεν  

είχαμε  αρχικά  προβλέψει .  Συντηρητή  κλιματιστικής ,  υδραυλικό ,  

συντηρητή  μηχανολογικού  εξοπλισμού ,  συντηρητή  κτιριακών  

εγκαταστάσεων .  

 Η  τρίτη  αφορά  την  δημιουργία  του  νέου  τμήματος  εσόδων  

περιουσίας  και  ταμείου ,  η  οποία  κρίνουμε  ότι  είναι  απαραίτητη  για  την  

λειτουργία  του  νομικού  προσώπου  και  θα  βοηθήσει  να  μην  υπάρχουν  

αυτές  οι  συγκεχυμένες  αρμοδιότητες  μεταξύ  του  τμήματός  

Οικονομικών  και  της  Ταμειακής  Υπηρεσίας .   

 Είμαι  στην  διάθεσή  σας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις ;  Τοποθετήσεις ;  Προχωρούμε  στην  ψηφοφορία .  Ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ομόφωνα .   

Κος  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ  κύριε  Πρόεδρε .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  862/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Δέκατο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  10ο:  

Έγκριση  τροποποίησης  συστατικής  πράξης  Ενιαίας  Επιχείρησης   

Ύδρευσης  -  Αποχέτευσης  -  Άρδευσης  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  πρόεδρος  της  ΔΕΥΑΣ  κ .  Γάτσιος  Ι .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γάτσιος  έχει  τον  λόγο .   

Κος  Ι .  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

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

γνωρίζετε  η  ΔΕΥΣ  Σερρών  διοικείται  από  9μελές  Διοικητικό  

Συμβούλιο  το  οποίο  αποτελείται  από  τέσσερις  εκπροσώπους  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου ,  έναν  εκπρόσωπο  των  εργαζομένων ,  έναν  

εκπρόσωπο  του  Ιατρικού  Συλλόγου ,  έναν  εκπρόσωπο  της  Ένωσης  

Προστασίας  Καταναλωτών  και  δυο  δημότες  κατοίκους  του  Δήμου  

Σερρών .  

 Μετά  την  παύση  λειτουργίας  της  Ένωσης  Προστασίας  

Καταναλωτών ,  το  τακτικό  και  αναπληρωματικό  μέλος  της  Ένωσης ,  που  

ήταν  μέλος  του  συμβουλίου ,  υπέβαλαν  παραίτηση .   

 Ο  Δήμος  Σερρών  έχοντας  υπόψη  την  κείμενη  νομοθεσία ,  

προχωρά  στην  αντικατάσταση  του  μέλους  και  τροποποίηση  της  

συστατικής  πράξης .   

 Τι  λέει  η  νέα  νομοθεσία  4483/17.  Η  Δ .Ε .Υ .Α .  διοικείται  από  

7μελές  έως  11μελές  Διοικητικά  Συμβούλια ,  από  τα  οποία  θα  πρέπει  τα  

πέντε ,  τουλάχιστον ,  να  είναι  αιρετοί .  Στην  περίπτωσή  μας  είχαμε  
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τέσσερις ,  οπότε  αυτό  που  προτείνουμε  είναι  την  θέση  της  ΕΠΚΑ  να  

την  πάρει  κάποιο  μέλος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου .   

 Τώρα  εάν  έχετε  κάποια  ερώτηση ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  ερωτήσεις ;  Ο  κ .  Χρυσανθίδης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   ήθελα  να  σας  ρωτήσω ,  την  εισήγηση  η  οποία  μας  

ήρθε  από  τον  υπηρεσιακό  παράγοντα  την  διαβάσατε;  Εάν  είναι  

δυνατόν ,  κύριε  Πρόεδρε ,   να  εισηγείστε  εσείς  το  θέμα ,  το  οποίο  μας  

κατατοπίσατε  και  να ,  εγώ  αμφιβάλω  εάν  κάποιος  δημοτικός  σύμβουλος  

κατάλαβε  ποια  τροποποίηση  γίνεται .  Μπορείτε  να  μας  πείτε ;   

Κος  Ι .  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Όταν  είδα  και  εγώ  την  εισήγηση  και  εγώ  διαμαρτυρήθηκα  αλλά  ήδη  

σταλεί  προς  σε  σας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  άλλη  ερώτηση  κ .  Χρυσανθίδη ;  Τοποθετήσεις ;  Ο  κ .  Γάτσιος .  

Ορίστε  κ .  Γάτσιο .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Έχω  να  κάνω  μια  πρόταση .  Αφού  γίνεται  5μελές  το  Διοικητικό  

Συμβούλιο  από  αιρετούς ,  προτείνω  οι  δυο  θέσεις ,  δηλαδή  μια  υπάρχει  

και  άλλη  μια ,  για  το  καλό  της  επιχείρησης  βασικά ,  όπως  και  στα  άλλα  

νομικά  πρόσωπα  και  στην  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  και  στον  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . ,  η  άλλη  

θέση  δηλαδή  να  είναι  από  την  μεριά  της  αντιπολίτευσης .   

 Εάν  τυχόν  δεν  συμφωνείτε  με  αυτό ,  ας  γίνουν  6  οι  αιρετοί  και  να  

πάνε  δυο  από  την  αντιπολίτευση .  Είναι ,  κατά  την  γνώμη  μας ,  προς  

όφελος  και  την  επιχείρησης .  Δεν  τρώμε  κανένα  ζόρι  να  πάμε  στην  

Δ .Ε .Υ .Α .  για  να  το  ξεκαθαρίσουμε .  Άλλωστε  δεν  είναι  και  πολύ  ωραία  
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νύφη  το  τελευταίο  διάστημα ,  μας  κυνηγάνε  όλους .  Αλλά  νομίζω  γιατί   

αυτό  θα  μείνει  και  για  το  διηνεκές .   

Κος  Ι .  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Κατάλαβα  τι  λέτε  αλλά  σήμερα  ψηφίζουμε  την  τροποποίηση  της  

συστατικής  πράξης ,  δεν  ψηφίζουμε  για  κάποιο  μέλος .  Για  ποιο  τελικά  

θα  είναι  το  μέλος  που  θα  πάει  στο  Διοικητικό ,  θα  το  αποφασίσουμε  σε  

επόμενο  συμβούλιο .   

 Όσον  αφορά  σε  αυτό  που  λέτε ,  η  νομοθεσία  μιλάει  για  ένα  

τουλάχιστον  μέλος  από  την  μειοψηφία .  Τώρα  εάν  επιλέξουμε… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  Ι .  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ναι .  Αυτό  όμως  θα  το  συζητήσουμε  σε  επόμενο  συμβούλιο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παράκληση  να  μην  γίνει  διάλογος .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι ,  γιατί  το  λέω  σε  αυτό  το  συμβούλιο ;  Γιατί  κάναμε  και  μια  άλλη  

πρόταση ,  δεν  ξέρω  εάν  έγινε  αντιληπτή .  Σε  περίπτωση  που  δεν  γίνει  

δεκτή  από  την  πλειοψηφία  να  πάει  η  θέση  στην  αντιπολίτευση ,  να  πάμε  

σε  έξι .  Στην  τροποποίηση  δηλαδή  που  κάνουμε  τώρα ,  να  πάμε  σε  έξι  

αιρετούς .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  γίνεται  αυτό ,  δεν  γίνεται .  Δεν  μπορεί  να  γίνει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  τοποθετήσεις  άλλες ;  Πρόεδρε  έχετε  να  συμπληρώσετε  κάτι ;  

Ψηφίζουμε  κύριοι ;  Ομόφωνα ;   
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  863/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ενδέκατο .   

 

ΘΕΜΑ  11ο:  

Έγκριση  απολογισμών:  

α)  Ε .Σ .Ε .Π .Ε .  Δήμου  Σερρών  και  

β)  Ε .Σ .Ε .  .Ε .  Δήμου  Σερρών ,  ετών  2011,  2012,  2013, 2014, 2015 και  

2016. 

Εισηγητές:  Ο  Πρόεδρος  της  ΕΣΕΠΕ  κ .  Μερετούδης    

και  ο  Πρόεδρος  της  ΕΣΕΔΕ  κ .  Τερζής  Β .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  την  εισήγηση  κύριοι ;  συμφωνούμε;  Είμαστε  στο  ένδεκα .  

Συμφωνείτε  ή  διαφωνείτε ;   Κύριε  Μερετούδη  εν  συντομία  κάντε  μια  

εισήγηση .   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  μας  ζήτησε  από  τον  Επίτροπο  επειδή  τα  δυο  πρώτα  

χρόνια  δεν  υπήρχε  μηχανογραφικό  σύστημα ,  να  τα  ξανά  στείλουμε  

μηχανογραφικά .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εντάξει ,  εντάξει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Τερζή  θέλετε  να  συμπληρώσετε  κάτι ;   
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Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Θα  ήθελα  να  συμπληρώσω  κάτι  μιας  και  είναι  και  εδώ  και  ο  

υπηρεσιακός ,  ο  κ .  Άγγελος  Παστρουρματζής ,  ότι  βρεθήκαμε  σε  πάρα  

πολύ  δύσκολη  θέση  και  η  ΕΣΕΠΕ  και  η  ΕΣΕΔΕ  όταν  μας  προέκυψε  

αυτό  το  πρόβλημα ,  σε  σημείο  να  αναζητήσουμε  εξωτερικό  συνεργάτη  

λογιστή  για  να  μας  συντάξει  αυτούς  τους  προϋπολογισμούς .   

 Κάναμε  λοιπόν  την  έρευνα  και  η  χαμηλότερη  τιμή  που  δόθηκε  

από  την  αγορά  ήταν  1 .000 ευρώ  για  κάθε  απολογισμό .  Δηλαδή  6.000 

για  την  ΕΣΕΔΕ  και  δεν  ξέρω  εάν  ήταν  αντίστοιχο  ποσό  για  την  

ΕΣΕΠΕ .   

 Προς  τιμήν  του  οφείλουμε  και  ο  κ .  Μερετούδης  νομίζω  και  εγώ ,  

να  συγχαρούμε  τον  κ .  Άγγελο  Παστουρματζή  που  μας  απάλλαξε  από  

αυτό  το  ποσό  που  ήταν  12.000 γιατί  δεν  το  έκανε  εν  ώρα  ωραρίου  του ,  

αλλά  το  έκανε  εκτός  του  υπηρεσιακού  του  ωραρίου  και  θέλω  και  

επίσημα  να  τον  συγχαρώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .  Προχωρούμε  στην  ψήφιση  κύριοι  συνάδελφοι  ή  έχετε  

ερωτήσεις ;  Ερωτήσεις ;  Ορίστε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ήθελα  να  ρωτήσω ,  γιατί  κάτι  είπε  ο  Αντιδήμαρχος ,  τα  έχουμε  ψηφίσει  

αυτά  εδώ  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο ;  Γράψτε  το  τουλάχιστον  για  να  

ξέρουμε .  Βλέποντάς  τα  έτσι  γιατί  δεν  μπορούμε  να  θυμόμαστε  εμείς  

από  το  ΄11 τι  ψηφίσαμε .  Ότι  έχουν  ψηφιστεί  και  θέλουν  να  τα  

υποβάλλουμε  δηλαδή  σε  ηλεκτρονικό  μορφή .  Αυτό  είναι ;  

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Ναι .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Τοποθετήσεις ;  Ψηφίζουμε  κύριοι ;  Συμφωνούμε ;  Ορίστε  κ .  

Αναστασιάδη .  Θέλετε  τοποθέτηση ;  Ορίστε .   Το  μικρόφωνό  σας  σας  

παρακαλώ .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Παστουρματζή ,  πως  τον  λένε ,  γιατί  την  μεγάλη  του  προσπάθεια  και  την  

ωφέλεια  προς  τον  Δήμο .  Τον  ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  κύριοι  συνάδελφοι ;  Ορίστε  κ .  Ιλανίδου .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  εντάξει  καταγράφεται .   

 

Έγκριση  απολογισμού:  Ε .Σ .Ε .Π .Ε .  Δήμου  Σερρών  και   

ετών  2011,  2012, 2013, 2014,  2015 και  2016 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  864/2017 )  

………………………… 

 

Ομοίως   Ε .Σ .Ε .Δ  .Ε .  Δήμου  Σερρών ,  ετών  2011,   

2012, 2013, 2014,  2015  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  865/2017 )  

……………………….. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δωδέκατο  θέμα .   
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ΘΕΜΑ  12ο:  

Έγκριση  υπογραφής  συμφώνου  συνεργασίας  μεταξύ  της  Ιεράς   

Μητροπόλεως  Σερρών  και  Νιγρίτης ,  του  Δήμου  Σερρών  και   

της  Κοινωφελούς  Επιχείρησης  του  Δήμου  Σερρών  (Κ .Ε .ΔΗ .Σ . )   

για  την  διοργάνωση  και  τη  θεσμοθέτηση  θρησκευτικού  φεστιβάλ   

χορωδιών  στην  πόλη  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Τερζής  Β .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Τερζής  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Ευχαριστώ .  Πολύ  γρήγορα .   

 Ως  όφειλα  με  την  ανάληψη  των  καθηκόντων  μου  και  ως  

εντεταλμένος  δημοτικός  σύμβουλος  Πολιτισμού ,  Αθλητισμού  και  Νέας  

Γενιάς  αλλά  και  Πρόεδρος  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  έκανα  μια  σειρά  

συναντήσεων  με  τους  εκπροσώπους  των  θεσμοθετημένων  επίσημων  

φορέων  του  Δήμου .  Εννοείται  ο  πρώτος  που  είχε  επισκεφτεί  ήταν  ο  

Σεβασμιότατος  Μητροπολίτης  μας  κ .  Θεολόγος .   

 Πολύ  γρήγορα ,  στην  επικοινωνία  και  στην  συνάντηση  που  είχαμε  

τέθηκε  κάτι  που  είχα  και  εγώ  κατά  νου  να  του  το  πω  αλλά  με  πρόλαβε ,  

η  πρότασή  του  για  να  γίνει  στον  Δήμο  Σερρών ,  όπως  και  σε  πολλούς  

άλλους  μεγάλους  δήμους  της  επικράτειας  ένα  χορωδιακό  φεστιβάλ ,  όχι  

εκκλησιαστικής ,  όχι  βυζαντινής  αποκλειστικά  μουσικής  με  μόνο  

υμνολογίες  και  ψαλμούς ,  ένα  φεστιβάλ  θρησκευτικής  μουσικής .   

 Μάλιστα  μου  είπε  δίνοντας  μου  το  παράδειγμα  ότι  γνωρίζεις ,  

λέει ,  αγαπητέ  μου  Βασίλη  ότι  και  στο  ‘Άξιον  Εστί’  υπάρχουν  στοίχοι  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  8ΗΣ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2014  

90

που  έχουν  θεολογικό ,  θρησκευτικό  περιεχόμενο ,  οπότε  μπορεί  κάποιον  

να  το  εντάξει  και  μέσα  στην  θρησκευτική  μας  παράδοση .   

 Πολύ  γρήγορα  λοιπόν  ήρθαμε  σε  επαφή  και  με  την  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  το  

περάσαμε  και  εκεί  ως  θέμα .  Ο  κ .  Αναστασιάδης  χθες ,  θα  

τοποθετηθείτε ,  μιλήσαμε ,  το  περάσαμε  και  από  εκεί .  

 Φέτος  αυτό  το  Φεστιβάλ  θα  γίνει  μόνο  από  την  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  γιατί  

δεν  προλαβαίνουμε  να  το  εντάξουμε  στο  πρόγραμμα  του  τμήματος  

Πολιτισμού  Αθλητισμού  και  Νέας  Γενιάς  και  ευελπιστούμε  και  με  την  

σημερινή  σας  ψήφο  ομόφωνα  ή  κατά  πλειοψηφία  ένας  νέος  θεσμός  

στην  πόλη  με  τρεις  εταίρους ,  θα  λέγαμε ,  τον  Δήμο ,  την  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  και  

την  Ιερά  Μητρόπολη  να  έρθει  πλέον  μέσα  στο  ετήσιο  πρόγραμμα .  

 Μιλάμε  για  ένα  διήμερο  Σάββατο  βράδυ  και  Κυριακή  πρωί ,  μια  

εβδομάδα  πριν  τα  Χριστούγεννα  με  έξι  χορωδίες ,  τρεις  και  τρεις ,  

αναλαμβάνει  κάποια  έξοδα ,  όπως  είναι  την  διατροφή  η  Μητρόπολη  και  

κάποια  άλλα  και  εμείς  αναλαμβάνουμε  είτε  το  τμήμα  Πολιτισμού  ένα  

μέρος  των  εξόδων  και  η  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  ένα  άλλο  μέρος .   

 Έτσι  λοιπόν  δεν  θα  επιβαρύνουμε  τους  τρεις  μας ,  θα  γίνει  ένας  

καταμερισμός  και  των  ευθυνών  και  των  οικονομικών .  Αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είμαστε  στις  ερωτήσεις .  Θα  πάρετε  τον  λόγος  τις  τοποθετήσεις .  Κύριε  

Γιαννακίδη  ερώτηση ;  Ορίστε ,  έχετε  τον  λόγο .  

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  
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Κύριε  Τερζή  έχετε  καθόλου  υπολογίσει ,  είστε  σε  θέση  να  μας  πείτε  

περίπου  τι  προϋπολογισμός ,  τι  προϋπολογίζετε  για  μια  τέτοια  

εκδήλωση ;   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Είναι  οι  φιλοξενίες .  Έχω  την  διαβεβαίωση  από  τον  Σεβασμιότατο  ότι  

οι  φιλοξενίες  δεν  θα  είναι  ποτέ  και  των  έξι  χορωδιών ,  διότι  υπάρχουν  

καταπληκτικές  χορωδίες  από  τους  γειτονικούς  νομούς  που  θα  μπορούν  

να  έρχονται  και  να  φεύγουν  αυθημερόν ,  οπότε  αυτές  οι  φιλοξενίες  θα  

είναι  της  τάξεως  των  πολύ  δυο  ή  τριών  από  τους  έξι  συμμετέχοντες .   

Είναι  τα  ηχητικά .  Θα  γίνει  σε  συνεργασία  και  του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . ,  

γιατί  αυτή  η  εκδήλωση  θα  λαμβάνει  χώρα  μέσα  στο  κινηματοθέατρο  

Αστέρια .  Είναι  τα  ηχητικά  λοιπόν .   

Για  τον  Δήμο  μιλώ  είναι  η  φιλοξενία .  Κάποιες  αφίσες  και  ίσως  

ένα  πρόγραμμα .  Αυτά  θα  είναι .  Μια  λιτή  εκδήλωση  όσον  αφορά  τα  

οικονομικά .  Το  ποσό  δεν  θα  υπερβαίνει  τις  3 με  4 .000.  

Εμείς ,  βέβαια ,  είμαστε  υποχρεωμένοι  τον  κωδικό  να  τον  έχουμε  

λίγο  αυξημένο ,  για  να  μην  ερχόμαστε  εδώ  και  να  κάνουμε  συνέχεια  

αναμορφώσεις ,  κάτι  που  κουράζει  το  σώμα ,  όταν  είναι  για  απλά  

θέματα  και  μικρής  κλίμακας  οικονομικής .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Θα  ήθελα   όμως  να  συμπληρώσω  ότι  έξι  συγκροτήματα  της  τάξεως  των  

30 με  40 ατόμων ,  εάν  υπολογίσετε  3Χ8=18, 180 άτομα  είναι  αυτό  που  

λέμε  ο  Πολιτιστικός  Τουρισμός ,  θα  έρθουν  στις  Σέρρες  με  όλα  τα  

συνακόλουθα  τα  οικονομικά  και  για  την  πόλη  των  Σερρών .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ο  λόγος  στον  κ .  Δήμαρχο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα  ήθελα  να  πω ,  μια  και  αναφέρθηκε  ο  κ .  Γιαννακίδης  στο  οικονομικό  

μέρος ,  εδώ  στο  σύμφωνο  συνεργασίας  στο  6,  που  λέει  ο  Δήμος  Σερρών  

και  η  κοινωφελής  επιχείρηση  Σερρών  αναλαμβάνουν  την  διαμονή  των  

μελών  των  χορηγιών  των  χορωδιών  σε  ξενοδοχεία ,  να  προστεθεί  και  η  

διαμονή  των  μελών  των  χορωδιών  στους  Ξενώνες  της  Χρυσοπηγής  ή  

και  σε  ξενοδοχεία .   Διότι  έτσι  οι  ξενώνες  της  Χρυσοπηγής  βρίσκονται  

σε  άριστη  κατάσταση ,  είναι  ξενοδοχεία  πέντε  αστέρων ,  μπορούμε  να  

γλιτώσουμε  έτσι  λεφτά ,  οπότε  να  προστεθούν  και  οι  ξενώνες  της  

Χρυσοπηγής .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις .  Ο  κ .  Γιαννακίδης ,  ο  κ .  Αναστασιάδης ,  ο  κ .  Χασαπίδης .  

Ο  κ .  Ραμπότας .  Κύριε  Γιαννακίδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Ευχαριστώ .  Σε  αντίθεση  με  τον  κ .  Αναστασιάδη  Αντώνη  εμείς  είμαστε  

υπέρμαχοι  του  πολιτισμού  και  θεωρούμε  πραγματικά  ότι  και  η  

θρησκευτική  μουσική  κατέχει  μια  σημαντική  θέση  σε  αυτό  που  

ονομάζουμε  με  την  ευρεία  έννοια  πολιτισμός .  Όμως  εδώ  θα  ήθελα  να  

εκθέσω  πολλά  άλλα .   

 Σε  μια  εποχή  πραγματικά  βαρβαρότητας ,  εννοώ  βαρβαρότητας  η  

οποία  προήλθε  από  την  οικονομική  κρίση  και  χωρίς  να  υπερβάλλω ,  

συνάνθρωποί  μας  καθημερινά  τους  βλέπετε ,  φαντάζομαι  όλοι  σας ,  

ψάχνουν  στα  σκουπίδια  να  τραφούν ,  θεωρώ  άστοχο  και  για  μερικούς ,  

τουλάχιστον ,  σύμφωνα  με  την  δική  μου  αντίληψη ,  προκλητικό  ο  Δήμος  

Σερρών  να  αναλάβει  ένα  τόσο  κοστοβόρο  έργο .   
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 Βέβαια  θα  έλεγε  κανείς  ότι  αφού  από  την  αρχή  τοποθετούμαι  και  

λέμε  ότι  είμαστε  υπέρμαχοι  του  πολιτισμού  τι  θα  έπρεπε  να  κάνει  ο  

Δήμος  Σερρών  σε  αυτή  την  περίοδο ;  Δεν  θα  έπρεπε  να  παράγει  

πολιτισμό ;  Όχι .  Κατά  την  γνώμη  μου  δεν  εννοώ  αυτό .  Ίσα  – ίσα  σε  

τέτοιες  περιόδους  νομίζω  ότι  ο  πολιτισμός  και  η  τέχνη  λειτουργεί  

λυτρωτικά .  Αλλά  θα  μπορούσαμε  να  επιλέξουμε  πιο  στοχευμένες  

δράσεις  και  ενέργειες .   

 Για  παράδειγμα ,  θα  μπορούσαμε  να  θεσμοθετήσουμε  ένα  

φεστιβάλ  το  οποίο   θα  δίνει  έμφαση  σε  τοπικούς  καλλιτέχνες  και  όχι  

μόνο  της  πόλης  μας ,  εννοώ  του  Νομού  Σερρών  χωρίς  να  χρειάζεται  να  

επιβαρυνθούμε  με  το  κόστος  της  διαμονής .   

 Δεύτερον ,  εάν  και  γράφει  η  εισήγηση ,  κάνει  λόγο  για  

συνδιοργάνωση ,  εάν  το  προσεγγίσει  κανείς  αυστηρά  οικονομικά ,  

δηλαδή  δει  το  οικονομικό  σκέλος ,  ασφαλώς  και  δεν  είναι  έτσι .  Εάν  

εξαιρέσουμε  την  σίτιση  την  οποία  αναλαμβάνει  η  Εκκλησία ,  όλα  τα  

υπόλοιπα  έξοδα  βαραίνουν  τον  Δήμο .  Και  οι  αίθουσα ,  ο  χώρος  και  δεν  

είναι  μόνο  ο  χώρος ,  εννοώ  τα  λειτουργικά  έξοδα ,  θέρμανση ,  ρεύματα  

και  οτιδήποτε  άλλο  προβλέπεται ,  την  διαμονή  που  είναι  το  κυριότερο  

κόστος ,  την  προβολή ,  τις  αφίσες ,  τα  αναμνηστικά .  

 Συγνώμη ,  θα  το  πω  δεν  μπορώ  να  κρατηθώ ,  δηλαδή  η  εισήγηση  

προβλέπει  μέχρι  και  αμοιβή  παρουσιαστή  εάν  χρειαστεί .  Δηλαδή  είναι  

τόσο  δύσκολο  κάποιος  από  τον  Δήμο  Σερρών ,  την  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  ή  από  την  

Εκκλησία  να  παρουσιάσει  την  εκδήλωση ;  Και  αυτόν  ακόμη  θα  πρέπει  

να  τον  πληρώσουμε .   

 Τρίτον .  Κύριε  Τερζή  είπατε ,  κάνατε  κάποιες  αναφορές  ως  

απάντηση  στο  ερώτημά  μου  για  τον  προϋπολογισμό ,  αλλά  νομίζω  θα  

έπρεπε  να  υπάρχει  ένα  στοιχειώδης  προϋπολογισμός ,  να  ξέρουμε  όλοι  
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για  πιο  πράγμα  θα  ψηφίσουμε .  Και  είμαι  περίεργος  να  δω ,  όταν  θα  

έρθει  η  στιγμή  της  ψηφοφορίας ,  εάν  εδώ  οι  συνάδελφοι ,  οι  δημοτικοί  

σύμβουλοι  θα  το  ψηφίσουν ,  γιατί  στο  παρελθόν  επανειλημμένα  δεν  

έχουν  ψηφίσει  αντίστοιχα  θέματα ,  γιατί  ακριβώς  απουσίαζε  ο  

προϋπολογισμός  και  η  οικονομική  μελέτη .  Δεν  γνωρίζανε  δηλαδή  τα  

οικονομικά  δεδομένα .  Είμαι  πολύ  περίεργος  να  δω  τι  θα  γίνει  την  

στιγμή  της  ψηφοφορίας .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κύριος… 

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Συγνώμη  δεν  τελείωσα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη  κ .  Γιαννακίδη ,  νόμιζα  ότι  είχατε  τελειώσει .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Επίσης ,  με  προβλημάτισε  βέβαια ,  δηλαδή  να  αρνηθούμε ,  ας  πούμε ,  

στην  συγκεκριμένη ,  πώς  να  το  πω ,  ομάδα ,  φορέα ,  οντότητα  την  

στήριξη ;  Να  κάνει  ένα  φεστιβάλ ;  Από  την  μια  όχι ,  δεν  έχουμε  αυτό  το  

δικαίωμα .  Βέβαια  από  την  άλλη  αναρωτιέται  κανείς ,  γιατί  θα  πρέπει  

εμείς  να  στηρίξουμε  οικονομικά  μια  οντότητα ,  που  από  ότι  φαίνεται ,  

από  ότι  λέγεται ,  από  ότι  ενδεχομένως  διαπιστώνουν  κάποιοι ,  άλλοι  

φυσικά  μπορεί  να  μην  θέλουν  να  το  διαπιστώσουν ,  έχει  μια  πολύ  

ισχυρή  οικονομική  επιφάνεια .   

 Και  επειδή  μου  αρέσει  να  λέω  τα  πράγματα  με  το  όνομά  τους ,  

σας  ρωτώ ,  βέβαια  είναι  μια  υπόθεση  εργασίας ,  δεν  μπορώ  να  το  

αποδείξω ,  εάν  μια  άλλη  θρησκευτική  ομάδα  έκανε  μια  αντίστοιχη  

πρόταση ,  εάν  ποτέ  το  φέρατε  ως  εισήγηση ,  εάν  τολμούσατε  να  το  

φέρετε  εδώ  μέσα  ως  εισήγηση .  Όχι  μόνο  θρησκευτική  ομάδα ,  μια  
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ομάδα  νεαρών  που  θα  ήθελα  να  θεσμοθετήσει  ένα  φεστιβάλ ,  για  

παράδειγμα ,  ροκ  μουσικής .   

Πριν  λίγο ,  κ .  Τερζή  είπατε  ότι  στο  παρελθόν  αρνηθήκατε  σε  

πολιτιστικούς  συλλόγους ,  όχι  φυσικά  γιατί  έχετε  κάποιο  πρόβλημα  

μαζί  τους ,  αλλά  γιατί  δεν  έχετε  χρήματα  έστω  για  να  καλύψετε  

στοιχειωδώς  στις  απαιτήσεις  για  ήχο .   

Τελειώνω  με  αυτό .  Ένα  προσωπικό  σχόλιο  κ .  Αγγελίδη ,  το  οποίο  

το  απευθύνω  σε  σας ,  να  επαναλάβω  πάλι  γιατί  μου  αρέσει  τα  πράγματα  

να  τα  λέω  εντελώς  φανερά  και  ξεκάθαρα ,  μου  αρέσει  η  διαφάνεια ,  μου  

φαίνεται  πάρα  πολύ  περίεργο  που  είστε  τόσο  γαλαντόμος  απέναντι  

στην  Εκκλησία ,  στην  στιγμή  που  όπως  γνωρίζετε  όλοι  σας  η  Εκκλησία  

αθέτησε ,  αθέτησε ,  επαναλαμβάνω ,  δέσμευση  του  Μακαριστού  

Χριστόδουλου  να  μας  παραχωρήσει  το  οικόπεδο  μέσα  στο  Κεντρικό  

Πάρκο ,  η  Εκκλησία  το  αρνήθηκε  αυτό  σαν  να  μην  ειπώθηκε  ποτέ  

πρώτον  και  δεύτερον ,  την  στιγμή  που  η  Εκκλησία  ενορχήστρωσε  τις  

αντιδράσεις  για  την  πλακέτα  του  Μπεντρεντίν .   

Αναρωτιέμαι  λοιπόν ,  πώς  εσείς  είστε  τόσο  γαλαντόμος ;    

Ευχαριστώ  πολύ .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ .  Ο  κύριε  Δήμαρχε  έχει  τον  λόγο .  Θα  σας  δώσω  τον  λόγο  

κ .  Αναστασιάδη .  Ο  κ  Δήμαρχος  έχει  ζητήσει  τον  λόγο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Θα  μιλήσετε  ότι  θα  πρέπει  να  μιλήσετε .  Θα  σας  δώσω  τον  λόγο ,  μην  

ανησυχείτε .  Κύριε  Δήμαρχε  έχετε  τον  λόγο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Γιαννακίδη  θα  σας  απαντήσω  αμέσως .  Για  το  ακίνητο  του  

Κεντρικού  Πάρκου  το  έχουμε  πει  τόσες  φορές .  Ο  Δήμος  Σερρών  από  το  

ταμείο  του  δεν  πληρώνει  ούτε  ένα  ευρώ .  τα  χρήματα  αυτά  είναι  

χρήματα  που  εγκρίθηκαν  από  το  Πράσινο  Ταμείο  για  αποζημιώσεις  

τέτοιων  εκτάσεων .  Για  απαλλοτριώσεις .  Δεν  υπήρχαν  άλλες  τέτοιες  

εκτάσεις  για  να  λέγαμε  ότι  δεν  αποζημιώνουμε  το  ακίνητο  της  

Εκκλησία  και  πάμε  να  αποζημιώσουμε  κάτι  άλλο .  

 Προς  απόδειξη  τούτου  τα  χρήματα  αυτά ,  2 εκατομμύρια  που  

πήραμε  από  το  Πράσινο  Ταμείο  που  εγκρίθηκαν  από  το  ΄12, ακόμα  

μένουν .  Άρα  εάν  δεν  τα  πάρουμε  θα  χαθούν  αυτά  τα  χρήματα .  Για  ποιο  

λόγο  να  μην  κλείσει  ένα  θέμα  και  να  πηγαίνουμε  στα  δικαστήρια ;   

 Ο  Δήμος  δεν  βγάζει  από  το  ταμείο  του  ούτε  ένα  ευρώ ,  εάν  δεν  τα  

πάρουμε  από  το  Πράσινο  Ταμείο  θα  χαθούν  αυτά  τα  χρήματα  και  

επαναλαμβάνω ,  τα  δίνουμε  στην  Εκκλησία ,  σε  έναν  φορέα  ο  οποίος  

εκπροσωπεί  τον  λαό .  Η  Εκκλησία  είναι  λαός ,  στον  λαό  θα  πάνε  πάλι .  

Μην  το  βλέπετε  έτσι  το  πράγμα .   

 Εγώ  δεν  είμαι  εχθρικός  ούτε  στο  Υπουργείο  Εθνικής  Άμυνας  

ούτε  στην  Εκκλησία ,  διότι  και  η  Εκκλησία  και  το  Υπουργείο  Εθνικής  

Άμυνας  είναι  λαός ,  τα  χρήματα  αυτά  πάνε  πάλι  για  κοινωνικούς  

σκοπούς .  Νομίζω  έχετε  άδικο  σε  αυτό  το  θέμα ,  διότι  εάν  δεν  τα  δίναμε  

θα  χανόντουσαν  αυτά  τα  χρήματα .  Γιατί  να  χαθούν ;   

 Αυτό  για  το  ακίνητο  της  Εκκλησία  το  έχω  εξηγήσει  πάρα  πολλές  

φορές .  Όποτε  χρειάζεται  θα  το  εξηγώ .   
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 Τώρα  όσον  αφορά  για  τα  έξοδα  που  λέτε ,  για  τα  χρήματα ,  

κοιτάξτε .  Εάν  πάρετε  να  δείτε  τα  έξοδα  η  διαμονή  τζάμπα  μπορεί  να  

βγει  με  τους  ξενώνες .  Εντάξει ;  Φεύγει  το  μεγαλύτερο  ποσό  που  είναι  

στην  διαμονή ,  προσθέτουμε  ότι  μπορούν  να  διαμένουν  και  στους  

ξενώνες  Χρυσοπηγής ,  φεύγει .  Ξέρετε  τι  μένει ;  Μικροφωνική  

εγκατάσταση .  Υπάρχει  το  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  εκεί .  Δεν  χρειάζεται  να  

πληρώσουμε  τίποτα .   

 Αυτά  που  θα  πληρώσουμε  είναι  τα  προγράμματα  και  οι  αφίσες .  

Αυτό  είναι  το  έξοδο  τελικά .  Όσον  αφορά  για  την  αμοιβή  του  

παρουσιαστή  λέει  ότι  εάν  χρειαστεί .  Και  εάν  χρειαστεί ,  εάν  είναι  

δυνατόν ,  θα  βάλουμε  στο  κάτω  –κάτω  και  έναν  υπάλληλο  να  κάνει  την  

παρουσίαση .  Και  υπάρχουν  διάφοροι  υπάλληλοι  που  καταφέρνουν .   

 Άρα  το  οικονομικό  κόστος  είναι  πολύ  μικρό .  Καταλάβατε ;   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χασαπίδη .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  σας  δώσω  τον  λόγο  κύριε .  Αμέσως  τον  θέλετε;  Δεν  μπορείτε  να  

περιμένετε  πέντε  λεπτά ;   Θέλετε  να  πάρετε  τώρα  τον  λόγο ;  Πέντε  

λεπτά  δεν  μπορείτε  να  περιμένετε ;  Ορίστε  έχετε  τον  λόγο .  Το  

μικρόφωνό  σας  σας  παρακαλώ .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Παπαβασιλείου  ελληνικά  ξέρετε ,  έτσι  δεν  είναι ;   
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Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Πιστεύω  ναι .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ορισμός  πολιτισμός  σημαίνει  πάσα  πρόοδος  ανύψωσης  βιοτικού  

επιπέδου  του  λαού  και  λέμε  πολιτιστικές  χώρες  είναι  η  Γερμανία ,  γιατί  

έχει  ανεβασμένο  επίπεδο ,  η  Ιαπωνία ,  η  Ηνωμένες  Πολιτείες ,  δεν  

μιλάνε  για  Βουλγαρίες  και  Ελλάδα ,  η  οποία  είναι  βουλιαγμένη  από  τις  

ιδέες  που  έχουν  αυτοί  οι  άνθρωποι  και  μας  έχουν  φέρει  και  μας  

ρημάξανε  την  ζωή  ολόκληρη .  Ακούτε  κ .  Παπαβασιλείου;  Σε  σας  

απευθύνομαι .  Καταλαβαίνεις  ελληνικά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στον  Πρόεδρο  σας  παρακαλώ  απευθυνθείτε .  Στον  Πρόεδρο  κ .  

Αναστασιάδη .  Είναι  παλαιός  Πρόεδρος ,  αλλάξαμε  τώρα .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Συγνώμη .  Πάσα  πρόοδος  ανύψωσης  βιοτικού  επιπέδου .  Αυτό  είναι  

πολιτισμός .  Δεν  λέμε  την  Γερμανία  ότι  είναι  απολίτιστη  επειδή  δεν  

έχει  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  και  αυτά .   Παρακαλώ  να  μάθουμε  να  μιλάμε  ελληνικά  

και  όχι  τούρκικα  αγάλματα  μέσα  στην  πόλη  των  Σερρών  που  είχε  430 

χρόνια  σκλαβιά .  Να  πάει  εκεί  να  ζήσει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χασαπίδης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ :  

Κύριε  Πρόεδρε ,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  βρίσκω  πολύ  θετική  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη… 
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  δίκαιο ,  συγνώμη .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είπα  ότι  έχετε  δίκαιο ,  θα  σας  δώσω  αμέσως .  Κύριε  Χασαπίδη  με  την  

άδειά  σας .  Έχετε  τον  λόγο  σας  παρακαλώ .  Το  κάνετε  θέμα .  Κοιτάξτε  

να  δείτε ,  έχετε  δίκαιο  σας  δίνω  αμέσως  τον  λόγο .  αφήστε  τώρα  τίποτα  

άλλο ,  δεν  χρειάζεται  να  πείτε  τίποτα  άλλο .  Σας  δίνω  αμέσως  τον  λόγο .  

Έχετε  τον  λόγο .  Δημιουργείτε  θέμα .  Βλέπετε  να  υπάρχει  σκοπιμότητα ;  

Έγινε  ένα  λάθος ,  δεν  χάθηκε  ο  κόσμος .  Μπορείτε  να  πάρετε  τον  λόγο .  

Έχετε  τον  λόγο ,  σας  παρακαλώ .  Γιατί  δημιουργείτε  θέμα ;  Σας  

παρακαλώ  τώρα .  Βοηθήστε  λίγο  την  διαδικασία .   

 Έχετε  τον  λόγο  σας  παρακαλώ .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ  Πρόεδρε  θέλω  να  βοηθήσω  την  διαδικασία  και  αυτό ,  τουλάχιστον ,  

το  έχω  δείξει  κατά  το  παρελθόν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  ξέρω ,  το  ξέρω ,  γι '  αυτό  πάρτε  τον  λόγο  σας  παρακαλώ .  

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Καταρχήν  θέλω  να  τονίσω  το  εξής :  επιβάλλεται  και  είναι  και  θέση  της  

παράταξής  μας  και  την  εξέφρασε  προηγουμένως  και  ο  κ .  Μηλίδης ,  ότι  

θα  πρέπει  να  μας  χαρακτηρίζει  εξωστρέφεια .  Πώς  θα  γίνει  

εξωστρέφεια  όταν ,  τέλος  πάντων ,   επιχειρούμε  να  βάζουμε  χίλια  δυο  

εμπόδια ;   Αυτό  είναι  το  ζητούμενο  και  νομίζω  πως  αυτή  η  κίνηση  η  
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οποία  γίνεται  με  την  προτροπή ,  θα  έλεγα ,  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  θέμα  το  

οποίο  χθες  μας  απασχόλησε  επί  μακρόν  και  στις  λεπτομέρειες ,  είναι  

κάτι  το  οποίο  βγάζει  την  πόλη  μας  έξω  από  τα  όριά  της .  Τα  

γεωγραφικά  της  όρια  και  αυτό  είναι  θετικό  και  όντως  παράγεται  

πολιτισμός .  Δεν  θέλω  να  επεκταθώ  στα  άλλα ,  γιατί  σίγουρα  θα  

εκτραπεί  η  συζήτηση .   

 Τι  είναι  η  Εκκλησία ,  τι  είναι  ο  Μπεντρεντίν ,  επιτρέψτε  μου  και  

από  θέση  μπορώ  να  απαντήσω  ανά  πάσα  στιγμή  και  ώρα  σε  όποιον  με  

προκαλέσει .  Εξάλλου  έχω  απαντήσει  και  τηλεοπτικά  πάνω  σε  αυτό .   

 Αυτό  όμως  το  οποίο  ήθελα  να  πω  είναι  το  εξής :  το  είπα  και  χθες  

αγαπητέ  κ .  Τερζή ,  φέτος  γίνεται  συνδιοργάνωση ,  ως  εκ  τούτου ,  δίνεται  

η  δυνατότητα  στον  ταμία  και  στον  Διευθυντή  να  υπογράψει  το  ανάλογο  

ποσό .  Επειδή  ακριβώς  γίνεται  συνδιοργάνωση .  Με  αυτή  την  λογική ,  με  

αυτή  την  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου .   

 Από  το  ΄18 όμως  και  μετά  θα  πρέπει  να  κινηθούμε  στην  λογική  

της  προγραμματικής  σύμβασης .  Αυτό  τόνισα  και  χθες ,  αυτό  τονίζω  και  

σήμερα ,  έτσι  ώστε  να  προσδιοριστεί  με  σαφήνεια  ο  ρόλος  του  καθενός  

μέσα  σε  ένα  νομικό  πλαίσιο ,  γιατί  μια  προγραμματική  σύμβαση  

παράγει  δίκαιο  και  με  βάση  αυτό  το  δίκαιο ,  κ .  Χαρίτο ,  αυτός  ο  οποίος  

είναι  υπεύθυνος  επί  των  οικονομικών  στην  υπηρεσία  αλλά  και  εσείς  ως  

Πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  θα  μπορέσετε ,  χωρίς  κανένα  

πρόβλημα ,  να  προβείτε  σε  οποιαδήποτε  εκταμίευση ,  λαμβανομένου  

υπόψη  και  το  τονίζω  αυτό ,  ότι  πουθενά  στην  νομολογία  δεν  υπάρχει  

σύμφωνο  συνεργασίας .   

 Το  σύμφωνο  συνεργασίας  είναι  το  επόμενο  στάδιο  που  

ουσιαστικά  είναι  το  περιεχόμενο  της  προγραμματικής  σύμβασης .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε  Χασαπίδη  έχετε  τον  λόγο  και  συγνώμη  για  την  διακοπή .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ :  

Δεν  πειράζει .  Κύριε  Πρόεδρε ,   αγαπητοί  συνάδελφοι ,  νομίζω  ότι  δυο  

κορυφαίοι  θεσμοί  όπως  είναι  η  Εκκλησία  και  ο  δήμος  παίρνουν  μια  

απόφαση  για  να  συνδιοργανώσουν  το  Φεστιβάλ  αυτό .  Ούτως  ή  άλλως  

αυτές  τοι  εκδηλώσεις  γίνονται .  Επειδή  συμμετέχω  σε  Πολιτιστικό  

Σύλλογο  με  τέτοιες  δράσεις ,  ούτως  ή  άλλως ,  εμείς  ως  Σύλλογος  

ετοιμαζόμαστε  να  κάνουμε  μια ,  από  μόνοι  μας  δηλαδή  μια  εκδήλωση  

ενόψει  των  Χριστουγέννων .  

 Όταν  πήγαμε  να  πάρουμε  την  ευλογία  από  τον  Δεσπότη  για  να  

μας  παραχωρήσει  κάποιο  χώρο ,  είπε  ότι  η  σκέψη  η  δική  μας  είναι  να  

προχωρήσουμε  σε  ένα  φεστιβάλ  και  ο  δικός  μας  ο  Σύλλογος  

ανταποκρίθηκε .   

 Αυτές  οι  εκδηλώσεις  γίνονται  ούτως  ή  άλλως .  Ίσα  – ίσα  που  η  

ενοποίησή  τους   θα  δώσει  μεγαλύτερη  αίγλη  και  μάλιστα  γίνονται  

εκδηλώσεις  με  πολύ  μεγαλύτερη  μαζικότητα  όσοι  έχουν  

παρακολουθήσει  τέτοιες  χορωδίες .   

 Τα  άλλα  τα  προσχήματα  για  την  Εκκλησία  ακούστηκαν  κάποιες  

βαριές  κουβέντες  και  ποια  είναι  η  προσφορά  της  Εκκλησίας .  Δεν  θα  

απολογηθώ  εγώ  από  την  μεριά  της  Εκκλησίας .  Μάλλον  απολογούνται  

οι  κατηγορούμενοι .  Δεν  θα  πω  εγώ  το  τι  κάνει  η  Εκκλησία .  Αυτά  τα  

λέει  κάθε  φορά  τέτοια  εποχή  ο  Επίσκοπος  κάνει  τον  απολογισμό  της  

Εκκλησίας .  Μέσα  στην  κρίση  το  πόσες  μερίδες  φαγητού  δίνει  η  

Εκκλησία ,  τις  αδυναμίες  του  κράτους  και  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  

τις  καλύπτει  η  ίδια  η  Εκκλησία .  Μπορεί  να  υπάρχει  αντίλογος ,  δεν  

θέλω  να  συνεχίσω  πάνω  σε  αυτά .   
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 Είναι  τεράστιο  το  έργο  της  Εκκλησία ,  αλλά  εγώ  το  είδα  από  την  

πρώτη  στιγμή  πολύ  θετικά  αυτή  την  διοργάνωση .  Και  θέλω  να  πω  στον  

υλιστή  τον  Αντώνη  τον  Αναστασιάδη  ότι  σε  περιόδους  κρίσεις  ο  

πολιτισμός  κρατάει  όρθιο  τον  λαό  μας  και  μάλιστα  εκδηλώσεις  αυτού  

του  περιεχομένου .  

 Ευχαριστώ .    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Ραμπότα  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κύριε  Δήμαρχε ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  επί  του  

συγκεκριμένου  θέματος  δεν  υπάρχει  αντίρρηση  να  διοργανώνονται  

τέτοιου  είδους  φεστιβάλ  χορωδιών  και  τα  λοιπά .  Επί  του  διαδικαστικού  

χαρακτήρα  διαφωνώ  ότι  το  θέμα  δεν  χρειαζόταν  να  έρθει  στο  Δημοτικό  

Συμβούλιο ,  μπορούσε  κάλλιστα  σε  επίπεδο  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  και  σε  

συνεργασία  με  το  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . ,  με  τον  συνεργάσιμο  Πρόεδρο  τον  κ .  

Τσαλίκογλου ,  να  έχει  κλείσει  το  θέμα  σε  επίπεδο  δυο  νομικών  

προσώπων  που  είναι  αυτονόητο  ότι  ο  Δήμος  συμμετέχει  και  ως  

συνδιοργανωτής  ή  ως  βασικός .  Άρα  για  ποιο  λόγο  μπαίνει  θέμα  σήμερα  

στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  ένα  ζήτημα  το  οποίο  μπορούσε  να  λυθεί  σε  

επίπεδο  διοικητικών  συμβουλίων  των  δυο  νομικών  προσώπων  και  της  

αυτονόητης ,  εάν  θέλετε ,  συνεργασίας  του  Δήμου ;   

 Γιατί  μου  θυμίζει  το  εξής .  Να  πω  και  κάτι  άλλο  πάνω  σε  αυτό  το  

θέμα .  Γνωρίζετε  και  εσείς  ότι  το  γνωρίζω ,  δεν  ξέρω  σε  πόσους  είναι  

γνωστό ,  ότι  η  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  ήταν  χορηγός ,  αποκλειστικός  χορηγός  

έκδοσης  βιβλίου ,  πολυτελούς  τόμου  σε  συγκεκριμένα  αντίτυπα  του  

Εκκλησιαστικού  Μουσείου  της  Ιεράς  Μητρόπολης  Σερρών  και  
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Νιγρίτης ,  το  οποίο  δεν  χρειάστηκε  να  έρθει  θέμα  στο  Δημοτικό  

Συμβούλιο .   

 Γιατί  θα  ήθελα  να  πω  στον  κ .  Τερζή  ότι  και  τις  προάλλες  φέρατε  

θέμα  για  την  παραχώρηση  κλειστού  γυμναστηρίου  στου  Δήμου  σε  

ιδ ιώτη  για  χρηματοδοτηθεί  από  ευρωπαϊκό  πρόγραμμα ,  ενώ  άλλες  

παραχωρήσεις  γίνονται  σε  επίπεδο  επιτροπής  της  Β /θμιας  Εκπαίδευσης  

που  προΐσταστε  ως  Πρόεδρος .    

 Άρα  επί  του  διαδικαστικού  θέματος  και  μόνο  που  έρχεται  για  να  

πάρει  ψήφιση  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  δεν  απαιτείται ,  δεν  χρειαζόταν ,  

μπορούσε  κάλλιστα  το  θέμα  να  λυθεί .  Για  ποιο  λόγο ;  Δεν  υπάρχει  

καμία  άλλη .  Αυτή  είναι  η  ένστασή  μου  και  γι '  αυτό  θα  ψηφίσω  παρών .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δευτερολογία .  Ο  κ .  Γιαννακίδης ,  ο  κ .  Αναστασιάδης ,  ο  κ .  Χασαπίδης .  

Κύριε  Γιαννακίδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Μια  διευκρίνιση  να  κάνω  επί  του  προσωπικού  στον  κ .  Χασαπίδη .  Εγώ  

σε  καμία  περίπτωση  και  εάν  θέλετε  κ .  Χασαπίδη ,  μπορείτε  να  πάρετε ,  

δεν  . .  

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ :  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Γιατί  μιλήσατε  για  προσφορά ,  για  έργο  της  Εκκλησίας ,  εγώ  σε  καμία  

περίπτωση  δεν  είπα  και  δεν  το  πιστεύω  ότι  η  Εκκλησία  δεν  προσφέρει  

έργο .  Γιατί  κάνατε  έναν  τέτοιο  σχολιασμό  και  υπέθεσα  ότι  
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απευθύνεστε  σε  μένα .  Εγώ  δεν  είπα  κάτι  τέτοιο  και  δεν  το  πιστεύω .  

Απολύτως  ειλικρινά .   

 Και  για  τον  κ .  Αναστασιάδη  που  τον  εκτιμώ  πάρα  πολύ  αλλά  

στην  συγκεκριμένη  περίπτωση ,  κύριε  Αναστασιάδη ,  νομίζω  ότι  λίγο  

αντιδράστε  αλά  καρτ ,  δηλαδή  σε  άλλες   περιπτώσεις  έχω  ακούσει ,  

αναφέρομαι  ειδ ικά  σε  σας  γιατί  εσείς  σε  τέτοιες  περιπτώσεις  ανάλογες  

ενοχλείστε  και  κάνετε  θέμα  όταν  δεν  υπάρχουν  τα  οικονομικά  

δεδομένα ,  ενώ  βλέπω  ότι  εδώ  δεν  αγείρετε  κάποια  αντίδραση .  Γι '  αυτό  

το  σχολίασα .  

 Στην  προκειμένη  περίπτωση  αυτό  που  με  προβληματίζει  είναι  το  

οικονομικό  κόστος .  Εάν  ο  κ .  Αγγελίδης ,  ο  δήμαρχος  δώσει  τώρα  

εντολή  και  αλλάξει  η  εισήγηση ,  η  οποία  θα  προβλέπει  ότι  ο  κόσμος  

που  θα  έρχεται  από  τις  χορωδίες  θα  διαμένει  στους  ξενώνες  της  

Χρυσοπηγής ,  αφού  πρώτα  όμως  αναφερθεί  εδώ  πόσοι  άνθρωποι  χωράνε  

στους  ξενώνες  της  Χρυσοπηγής ,  γιατί  αντιλαμβάνεστε  ότι  μιλάμε  για  

έξι  χορωδίες ,  μιλάμε  για  πολυπληθή  γκρουπ ,  μιλάμε  για  συνοδούς ,  άρα  

μπορεί  να  ξεπερνάμε  και  τα  200 άτομα ,  εάν  λοιπόν  η  διαμονή  γίνεται  

στους  ξενώνες  της  Χρυσοπηγής ,  δεν  θα  είχα  πρόβλημα  να  το  ψηφίσω  

και  εγώ ,  γιατί  αντιλαμβάνεστε  ότι  το  κύριο  κόστος  είναι  η  διαμονή .  

Αυτό  εμένα  με  απασχολεί .   

 Ευχαριστώ  πολύ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Όχι ,  όχι  Δήμαρχε  συγνώμη .  Όχι  θα  συμπεριληφθεί ,  γιατί  αυτό  μετά  

τώρα  προσαρμόζεται  ανάλογα  και  μπορεί  κάποιες  χορωδίες  να  

αρνούνται  γιατί  είναι  χειμώνας ,  θα  γίνεται  η  εκδήλωση  χειμώνα  να  
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βαίνουν  στον  βουνό ,  όχι .  Εάν  μπει  ρητά  ότι  θα  γίνεται  στους  ξενώνες  

της  Χρυσοπηγής  η  διαμονή ,  θα  φιλοξενούνται  εκεί .  

 Όχι  τέτοια ,  έχουμε… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Φτάνει  με  αυτά  τα  τρικ ,  όχι .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σεβαστή  η  άποψή  σας ,  θα  προσθέσουμε  ξενώνες  Χρυσοπηγής  ή  και  σε  

ξενοδοχεία .  Αυτό .  Έτσι  θα  προστεθεί  και  ασφαλώς  ξενώνες  

Χρυσοπηγής  θα  προτείνουμε .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό  λεπτό  γιατί  βιάζεστε ;  Υπάρχουν  και  άλλοι  που  θέλουν  να  

τοποθετηθούν ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δυο  λεπτά .  Όσο  χρόνο  έχετε  τον  εξαντλείται .  Κύριε  Αναστασιάδη  

έχετε  τον  λόγο .  Ηλίας .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πρόεδρε  συνέχεια  κάνεις  αυτή  την  παράλειψη  και  αυτό  ενοχλεί .   

 Επειδή  και  χθες  ήμουνα  ένθερμος  υποστηρικτής  αυτής  της  

κίνησης  και  μάλιστα  αφιέρωσα  και  χρόνο ,  με  άδεια  του  Προέδρου ,  

επιμένω  και  λέω  ότι  όντως  είναι  μια  κίνηση ,  όμως  εδώ  θέλω  να  πω  το  

εξής :  φέτος  λόγω  πίεσης  χρόνου  γίνεται  συνδιοργάνωση  με  την  
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Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  για  να  μπορέσει  να  υπάρξει  η  εκταμίευση  χωρίς  οικονομικό  

πρόβλημα .  

 Όμως  εδώ  τίθεται  ένα  άλλο  θέμα .  Εδώ  εμπλέκονται  πολλά  νομικά  

πρόσωπα ,  όπως  είναι  το  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . ,  όπως  είναι  ο  Δήμος ,  όπως  είναι  η  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  όπου  ο  κάθε  ένας  καλείται  να  αναλάβει  το  συγκεκριμένο  

κόστος  ή  την  συγκεκριμένη  ευθύνη .   

Δεν  μπορεί  να  γίνει  ένα  Φεστιβάλ  στο  διηνεκές  χωρίς  να  υπάρχει  

προγραμματική  σύμβαση ,  η  οποία  θα  ανανεώνεται  πιθανόν  κάθε  χρόνο .  

Διαφορετικά  θα  έχουμε  εμείς  πρόβλημα  εάν  του  χρόνου  κληθούν  τα  

παιδιά  να  πάνε  στην  Χρυσοπηγή  ή  και  φέτος  ακόμα  και  θα  πρέπει ,  

κύριε  Δήμαρχε  αυτό  να  το  δούμε  και  λίγο  το  τυπικό  μέρος ,  όχι  την  

ουσία ,  στην  ουσία  σέβομαι  απόλυτα  αυτό  το  οποίο  λέτε  και  το  

επικροτώ ,  το  τυπικό  μέρος ,  γιατί  έχουμε  πίσω  υπαλλήλους  οι  οποίοι ,  

δυστυχώς ,  θα  κληθούν  να  υπογράψουν .   

 Λοιπόν ,  η  στόχευσή  μου  αυτή  είναι  σχετικά  με  την  πρότασή  μου  

να  γίνονται  με  βάση  την  προγραμματική  σύμβαση  για  να  υπάρχει  η  

δυνατότητα  ευελιξία  από  κάθε  νομικό  πρόσωπο  ξεχωριστά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  να  συμπληρώσετε  κάτι  ή  προχωρούμε  στην  ψηφοφορία ;   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Μια  με  δυο  κουβέντες .  Εντάξει ,  με  την  ανοχή  σας  καμία  φορά  

υπάρχουν  θέματα  που  μας  απασχολούν  πολύ ,  ένα  από  αυτά  είναι  και  

αυτό .   

 Το  συγκεκριμένο  φεστιβάλ  δεν  είναι  θέμα  προσωπικής  πίστης  ή  

προσωπικής  φιλοδοξίας  να  τα  έχω  καλά  με  τον  Σεβασμιότατο .  Ήταν ,  

σας  είπα  και  στην  αρχή ,  μέσα  στα  πλαίσια  των  συναντήσεων  που  

είχαμε  με  τους  φορείς  και  η  ιδέα  ήταν ,  καταρχάς  του  Σεβασμιότατου  
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και  η  οποία  αφού  συζητήθηκε  θελήσαμε  να  την  υλοποιήσουμε  

φέροντάς  την  ως  εδώ  και  μάλιστα  ενημερώνοντας  και  τον  γραμματέα  

του  Δήμου  μου  είπε  ότι  ναι ,  τέτοια  σύμφωνα  συνεργασίας  έρχονται  σε  

πολλά  Δημοτικά  Συμβούλια  στην  επικράτεια .  Ρωτήσαμε  πριν  το  

φέρνουμε  εδώ .   

 Βέβαια  χθες  συμφώνησα  και  εγώ  με  τον  κ .  Ηλία  Αναστασιάδη ,  

ότι  μπορούμε  να  προχωρήσουμε  και  στο  ανώτατο  επίπεδο  που  είναι  η  

σύναψη  μιας  προγραμματικής  σύμβασης .  Πάει  αυτό .   

 Κύριε  Γιαννακίδη  γίνεται .  Το  World Music Festival ,  ένας  θεσμός  

που  πρωτο-έγινε  από  την  κυρία  Σοφία  Μπιτζίδου .  Εκεί  έχουμε  ροκ ,  τα  

πάντα .  Γίνεται  το  School  Music Festival που  εκεί  οι  νέοι  παίζουν  τα  

πάντα .  Τι  πειράζει  να  είναι  και  αυτό  ένα  που  είναι  έλλειμμα  σε  μια  

πόλη  που  περιστοιχίζεται  από  βυζαντινούς  ναούς  και  θα  προσελκύσει  

κόσμο  και  αυτό  που  λέμε  πάντα ,  θρησκευτικό  τουρισμό ;  Θέλουμε  

θρησκευτικό  τουρισμό ,  το  λέτε  και  εσείς .  Ποιον  θρησκευτικό  

τουρισμό ;  Των  μειονοτήτων  ή  του  κυρίαρχου;   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Ναι .  Το  Τζιρτζιλί  τζαμί .  Πήγατε  να  δείτε  την  έκθεση  του  Λυκείου  των  

Ελληνίδων  ή  μόνο  το  . .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Θρησκευτικό  τουρισμό  λέμε .  Ποιον ;  Των  μειονοτήτων  ή  του  

κυρίαρχου;   
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 Από  εκεί  και  πέρα ,  κύριε  Ραμπότα  ποτέ  δεν  φέραμε  σε  αυτό  το  

Δημοτικό  Συμβούλιο  το  αίτημα  παραχώρησης  του  κλειστού  

γυμναστηρίου  Λευκώνα .  Εσείς  το  κοινοποιήσατε  εδώ  και  το  

δημοσιοποιήσατε .  Δεν  το  φέραμε  προς  ψήφιση  γιατί  οι  παραχωρήσεις  

έρχονται  στην  ΕΣΕΔΕ  και  η  ΕΣΕΔΕ  γνωμοδοτεί  στον  Δήμαρχο  και  

αποφασίζει  ο  Δήμαρχος .  Δεν  έρχονται  εδώ .  Πώς  να  το  κάνουμε;   Δεν  

ήρθε  αυτό  το  θέμα .   

 Το  είπατε  μια ,  το  είπατε  δυο ,  καλά  κάνετε ,  θέλετε  να  το  λέτε ,  

αλλά  δεν  το  φέραμε  ποτέ .  Δεν  ψηφίστηκε  το  θέμα  του  κλειστού  

γυμναστηρίου  που  τώρα  σας  πονάει .  Εντάξει ,  δικαίωμά  σας ,  

δημοκρατία  έχουμε .   

 Και  ροκ  γίνονται  και  ελληνικά  γίνονται  και  παραδοσιακά  

φεστιβάλ  γίνονται  και  αυτό ,  εάν  το  θελήσει  η  πλειοψηφία  θα  γίνει .  Εάν  

δεν  το  θελήσει ,  δεν   θα  γίνει .  Δεν  είναι  θέμα  πίστης ,  θέμα  ενός  νέου  

θεσμού ,  που  όπως  είπε  και  ο  κ .  Χασαπίδης ,  θα  έχει  και  στο  φουαγιέ  

κόσμο .  Με  το  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  δεν  συνεργαζόμαστε ,  με  το  νομικό  πρόσωπο  

αυτό .  Θα  του  κάνουμε  αίτημα  και  θα  μας  παραχωρήσει  την  αίθουσα ,  

όπως  την  παραχωρεί  από  τον  Λαζόπουλο  μέχρι  και  τα  βιολιά  της  

Αυστρίας .  Δεν  υπάρχει  μέσα  το  ΔΗΠΕΘΕ .  Παραχώρηση  μας  κάνει  

ύστερα  από  αίτημα .   

 Ένα  νομικό  πρόσωπο  είναι  η  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  το  τμήμα  πολιτισμού  

και  ο  Δήμος  βεβαίως .  Από  εκεί  και  πέρα ,  η  Ιερά  Μητρόπολη .  Ποιο  

είναι  το  πρόβλημα ;   

 Δέχομαι ,  κλείνω  Πρόεδρε ,  δέχομαι  αστοχία  που  δεν  είχαμε  έναν  

προϋπολογιστικό  πίνακα .  Το  δέχομαι .  Έπρεπε  να  έχουμε  έναν  

προϋπολογιστικό  πίνακα  των  εξόδων .  Μεγάλη  αστοχία  για  να  έχουμε  
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περίπου  τα  οικονομικά  δεδομένα ,  αφού  το  θέλουν  έτσι .  Ναι ,  είναι  

αστοχία .  Τα  λάθη  να  αναγνωρίζονται .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι  να  ολοκληρώσει .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τώρα  ψηφίζουμε  το  δικαίωμα  να  συνάψουμε  σύμβαση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  Πρόεδρος  μιλάει .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Από  εκεί  και  πέρα  είναι  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μου  αρέσει  που  σέβεστε  την  διαδικασία  κ .  Αναστασιάδη .  Κύριε  Τερζή  

σας  παρακαλώ ,  να  κλείσουμε .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Τελείωσα ,  κύριε  Πρόεδρε ,  ευχαριστώ  πολύ ,  τελείωσα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν  ψηφοφορία  κύριοι  συνάδελφοι .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Λόγω  αδυναμίας… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  καταγράφεται .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι  με  την  προϋπόθεση  ότι  … 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  8ΗΣ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2014  

110

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Παρών  επί  του  διαδικαστικού  χαρακτήρα .   

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Με  την  προϋπόθεση  η  φιλοξενία  να  γίνεται  στους  ξενώνες  της  

Χρυσοπηγής .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καταγράφεται .  Οι  υπόλοιποι  συμφωνούμε .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  866/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επόμενο  θέμα  το  δέκατο  τρίτο .   

 

ΘΕΜΑ  13ο:  

Έγκριση  συμμετοχής  εκπροσώπων  του  Δήμου  στην  1η  εκδήλωση   

του  έργου:  ¨Ευρωπαϊκές  Δεκαετίες ¨  που  χρηματοδοτείται  από  

 το  Ευρωπαϊκό  Πρόγραμμα  ¨Ευρώπη  για  τους  Πολίτες  –   

σκέλος  1 Ευρωπαϊκή  Μνήμη¨ .  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έγινε  η  εκδήλωση .  Έχουμε  την  δυνατότητα  να  το  περάσουμε  σαν  

καλώς  γενόμενης .  Συμφωνείτε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  867/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  τέταρτο .   

 

ΘΕΜΑ  14ο:  

Ορισμός  εκπροσώπων  του  Δήμου  για  συμμετοχή  τους   

στο  ετήσιο  τακτικό  συνέδριο  της  ΚΕΔΕ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπορούν  να  δηλώσουν  ποιοι  συνάδελφοι  θα  επιθυμούν  να  

συμμετέχουν .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  μικρόφωνό  σας  λιγάκι ,  δεν  σας  ακούω .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν  δεν  υπάρχει  εμένα  θα  με  ενδιάφερε  γιατί  έχει  εισήγηση  για  

κοινωνική  πολιτική  και  θα  με  ενδιέφερε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως  έχει  το  δικαίωμα .  Ο  Πρόεδρος  θα  συμμετέχει  επίσης ,  ο  

Δήμαρχος ,  οι  εκπρόσωποι ,  ο  κ .  Στεργίου  και  ο  κ .  Γάτσιος  συμμετέχουν  

μέσω  του  φορέα  τους .  Υπάρχουν  άλλοι  ενδιαφερόμενοι ;   Και  ο  κ .  

Γκότσης ,  ο  κ .  Μερετούδης  η  κυρία  Σταλακτή  και  ο  κ .  Γαλάνης .  
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 Λοιπόν ,  ο  Πρόεδρος ,  ο  κ .  Γαλάνης ,  κύριε  Μαργαρίτη  και  εσείς ;  

Μισό  λεπτό  παιδιά ,  για  να  ξεκαθαρίσουμε .  Ποιοι  άλλοι  θέλετε  από  

εκεί ;  Ο  κ .  Δούκας .  Και  ο  κ .  Γρηγοριάδης ,  η  κυρία  Σταλακτή  

Ηλιοπούλου ,  ο  κ .  Μερετούδης ,  ο  κ .  Γκότσης  και  αφήνουμε  τελευταίο  

τον  κ .  Δήμαρχο .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Και  εγώ  δήλωσα ,  να  ξέρεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  ο  κ .  Παπαβασιλείου .  Λοιπόν ,  συμφωνούμε  κύριοι;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Με  ποιανού  έξοδα  γίνεται ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τα  έξοδα  πληρώνονται  από  τον  Δήμο .  Ότι  προβλέπει  ο  Κανονισμός .  

Δεν  μπορεί  να  βάλουμε .  Ο  κ .  Γάτσιος  και  ο  κ .  Στεργίου  καλύπτονται  

τα  έξοδά  τους  . .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  868/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δέκατο  πέμπτο .  

 

ΘΕΜΑ  15ο:  

Ανάκληση  της  υπ’  αριθμ .  561/2017 Α .Δ .Σ .  ¨Έγκριση  

Προϋπολογιστικού  
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 Πίνακα  του  έργου:  Επισκευή  -  μόνωση  των  εγκαταστάσεων  

θέρμανσης  

-ψύξης  και  υγρομόνωση  του  δώματος  του  Δημοτικού  Σχολείου   

Σκουτάρεως ¨  και  έγκριση  χρηματοδότησης  των  Ενιαίων   

Σχολικών  Επιτροπών  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  

Εκπαίδευσης  

 Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Σε  ποιο  θέμα  είμαστε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στο  δέκατο  πέμπτο  κ .  Χρυσανθίδη .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Να  ακούσουμε  την  εισήγηση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Περάσαμε  προϋπολογιστικό  πίνακα  …αυτό  τώρα  δεν  μπορεί  να  γίνει ,  

δίνουμε  λεφτά  στην  . .  τα  χρήματα  τα  δίνουμε  εκεί .  Δες  τις  στοιχίζει .  

Πόσα  λεφτά  δίνουμε ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δίνουμε ,  λοιπόν ,  για  να  μπορεί  αυτή  ευέλικτα  να  κάνει  δουλειές .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να  ρωτήσω  κάτι ;  Γιατί  δεν  το  κάνετε  από  τον  Δήμο  με  κλήρωση ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Απλά  πρέπει  να  κάνουμε  κλήρωση .  Δεν  μπορούμε  να  πάρουμε  τον  

Γάτσιο  και  να  του  πούμε  ότι  . .Η  κλήρωση  γίνεται  αμέσως  δεν  έχει  

κανένα  πρόβλημα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

 Γι '  αυτό  σας  λέω .  Ανάθεση  απευθείας  από  αυτούς  που  έχουν  δηλώσει  

. .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μα  μέχρι  να  ξεκινήσει  αυτή  η  διαδικασία  κάποιο  χρόνο  θα  χρειαστεί .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι  κλήρωση  όπως  καθιερώνουμε… 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι ,  αυτοί  που  έχουν  δηλώσει .  Εμείς  θέλουμε  όμως  να  προλάβουμε  για  

να  κάνουμε . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα  καθυστερήσει  αυτό .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και  από  την  Κρήτη  έχουν  δηλώσει .  Άμα  τύχει  ένας  από  την  Κρήτη ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Λέμε  για  την  διαδικασία .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ερώτηση  Αντιδήμαρχε .  Για  ποιο  λόγο  το  ποσό  αυξήθηκε  σε  σχέση  με  

το  προηγούμενο ;   
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Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αυτά  τα  λεφτά  ήταν  στον  κωδικό  για  το  σχολείο  από  την  ΣΑΤΑ .  Δεν  

σημαίνει  ότι  όλα  θα  χρησιμοποιηθούν .  Γιατί  η  ΑΣΕΠΕ  και  η  ΑΣΕΔΕ  

ξέρετε  μπορεί  να  κάνει  μέχρι  πέντε  χιλιάρικα .  5 .800.  Απλά  τα  δίνουμε  

εκεί… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Προστέθηκε  και  η  ΣΑΤΑ  σχολείων .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Από  την  ΣΑΤΑ  σχολείων  είναι .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Προστέθηκε  στα  7 .000 και  η  ΣΑΤΑ  σχολείων ,  γι '  αυτό  γίνονται  8,  διότι  

τα  …7.192.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και  έγινε  9 .316 τώρα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι ,  όχι… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Υπήρχε  μια  απόφαση  που  είχε  πάρει  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  η  οποία  

έλεγα  ότι  εγκρίνει  τον  προϋπολογιστικό  πίνακα  για  επισκευή ,  μόνωση  

των  εγκαταστάσεων  θέρμανσης  –ψύξης  και  υγρομόνωσης  του  δώματος  

του  Δημοτικού  Σχολείου  Σκουτάρεως  προϋπολογισμού  7.192 ευρώ .  

Αυτή  την  απόφαση  πήραμε .   

 Αυτή  η  απόφαση  λόγω  του  ότι  καταργήθηκαν  οι  

προϋπολογιστικοί  πίνακες  και  πρέπει  να  πάνε  τώρα  στους  

ηλεκτρονικούς  με  κλήρωση  και  τα  λοιπά ,  για  να  μην  καθυστερούμε  
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δίνουμε  αυτά  τα  λεφτά ,  τα  7 .000 συν  ένα  1 .000 από  την  ΣΑΤΑ  το  

δίνουμε  στο  Σκούταρι .   

 Παράλληλα  όμως  δίνουμε  και  στον  Λευκώνα ,  και  στην  Δημοτική  

Ενότητα  Λευκώνα  για  να  χρησιμοποιήσει ,  δεν  παίρνουμε  απόφαση  για  

να  τα  χρησιμοποιήσει  τώρα ,  απλώς  να  έχει  την  δυνατότητα  να  τα  

χρησιμοποιήσει  όποτε  θέλει .  Η  Σχολική  Επιτροπή  θα  αποφασίσει ,  

καταλάβετε ;   

 Κάνουμε  ανάκληση  της  απόφασης  γ ια  το  Σκούταρι  και  

προσθέτουμε  ένα  χιλιάρικο  σε  εκείνα  της  χρήματα  της  ΣΑΤΑ  σχολείων  

και  δίνουμε  και  στην  Δημοτική  Ενότητα  Λευκώνα  που  υπάρχουν  αυτά ,  

για  να  τα  διαθέσει  όπως  θέλει .  Αυτό  είναι .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Είναι  λεφτά  στης  ΣΑΤΑ  όμως ,  της  ΣΑΤΑ  σχολείων .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

ΣΑΤΑ  Σχολείων… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ερώτηση ,  ερώτηση .  Εγώ  διάβασα  μέσα… στον  καθένα .  Θα  πάνε  σε  

έναν ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι ,  όχι .  Στον  Λευκώνα  από  τέσσερα .  Στην  Δημοτική  Ενότητα  

Σκουτάρεως  τέσσερα .  Τέσσερα  της  ΕΣΕΠΕ  και  τέσσερα  της  ΕΣΕΔΕ  θα  

πάνε .  Στον  Λευκώνα  θα  πάνε  τέσσερα  στην  μια  Σχολική  Επιτροπή  και  

τέσσερα  στην  άλλη  Σχολική  Επιτροπή .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τα  λεφτά  του  Λευκώνα  δεν  αποφασίζουμε  τώρα  τι  θα  τα  κάνουμε .  Θα  

αποφασίσουν  αυτοί .  Αποφασίζουμε ,  γι '  αυτό  κάνουμε  ανάκληση  της  

απόφασης  για  το  Σκούταρι .  Παράλληλα  δίνουμε  και  στον  Λευκώνα  για  

να  τα  κάνει  ότι  θέλει .  Με  τα  λεφτά  που  δίνουμε  στο  Σκούταρι  θα  γίνει  

η  υγρομόνωση  και  τα  λοιπά .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θα  αποφασίσει  η  Σχολική  Επιτροπή ,  αυτή  αποφασίζει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τώρα  εμείς  θέλουμε  για  το  σχολείο  Σκουτάρεως .   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Είναι  τόσο  ξεκάθαρο  το  θέμα ,  είναι  ανάκληση  της  απόφασης .  Είναι  

απλό  το  θέμα  αυτό ,  πολύ  απλό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  άλλες  ερωτήσεις ;  Συμφωνούμε  κύριοι ;  Πάμε  σε  ψηφοφορία ;  

Συμφωνείτε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  869/2017 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δέκατο  έκτο .  

 

ΘΕΜΑ  16ο:  

Έγκριση  Τοπικού  Σχεδίου  Δράσης  για  την  Κοινωνική   

Ένταξη  των  ΡΟΜΑ  στον  Δήμο  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μερετούδη .   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  ενημέρωση ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  συμφωνούμε ;   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  870/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δέκατο  έβδομο .  
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ΘΕΜΑ  17ο:  

Έγκριση  τροποποίησης  των  συμφωνητικών  με  τίτλο:  

α)  Παροχή  υπηρεσιών  βελτιωμένων  εκδόσεων  των  

 προγραμμάτων  του  Δήμου  Σερρών  και  

β)  Παροχή  υπηρεσιών  υποστήριξης  Ολοκληρωμένου   

Πληροφοριακού  Συστήματος  του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι   

Έγκριση  τροποποίησης  του  συμφωνητικού  με  τίτλο:   Παροχή   

υπηρεσιών  βελτιωμένων  εκδόσεων  των  προγραμμάτων   

του  Δήμου  Σερρών  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  871/2017 )  

………………………… 

 

Ομοίως  του  συμφωνητικού  με  τίτλο:  Παροχή  υπηρεσιών   

υποστήριξης  Ολοκληρωμένου  Πληροφοριακού  Συστήματος   

του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  872/2017 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δέκατο  όγδοο .   

 

ΘΕΜΑ  18ο:  

Έγκριση  διενέργειας  προμήθειας  και  τοποθέτησης  εξαρτημάτων  

 για  την  αποκατάσταση  βλάβης  της  κεντρικής  κλιματιστικής  

μονάδας   

του  Δημαρχείου  Σκουτάρεως .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι  θέρμανση  έχουμε ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κλιματιστική  μονάδα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Η  αίθουσα  ποια  είναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πάλι  με  τα  κρύα  εκεί . .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  873/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δέκατο  ένατο .   

 

ΘΕΜΑ  19ο:  

Έγκριση  διενέργειας  προμήθειας  

α)  επιστήλιων  μεταλλικών  αμμοδόχων  για  τις  ανάγκες  του   

Τμήματος  Κοιμητηρίων  και  

β)  ειδών  γραφείου  και  αναλώσιμων  για  εκτυπωτές  -  

πολυμηχανήματα   

και  φωτοτυπικά ,  για  τις  ανάγκες  του  Δήμου  Σερρών  έτους  2018.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .  

Έγκριση  διενέργειας  προμήθειας  επιστήλιων  μεταλλικών   

αμμοδόχων  για  τις  ανάγκες  του  Τμήματος  Κοιμητηρίων  
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Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χαρίτος  Χ .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  874/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  ειδών  γραφείου  και  αναλώσιμων  για  εκτυπωτές  

 -  πολυμηχανήματα  και  φωτοτυπικά ,  για  τις  ανάγκες  του   

Δήμου  Σερρών  έτους  2018. 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χαρίτος  Χ .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  875/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  εικοστό .   

 

ΘΕΜΑ  20ο:  

Έγκριση  διενέργειας  μίσθωσης  ισοπεδωτή  γαιών  (grader).  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αγροτική  οδοποιία .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Γίνεται  με  ηλεκτρονικό  μειοδοτικό  διαγωνισμό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

75.000 συν  Φ .Π .Α .  είναι  αυτό .  Μαζί  με  το  Φ .Π .Α .  είναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε  να  επισημάνω  κάτι  εδώ .  Επειδή  . .  ημερομίσθια ,  θερμή  

παράκληση  δεν  ξέρω  ποιος  μπορεί  να  είναι ,  οι  πρόεδροι  είναι ,  κάποιος  

υπάλληλος  δικό  μας ,  . .  κατά  τα  λοιπά  για  την  διαδικασία  συμφωνώ .  

Αυτός  που  θα  επιβλέπει… είναι  πολύ  σημαντικό  γιατί  . .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όταν  θα  ξεκινήσει  θα  επιληφθείτε  και  εσείς… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ  Δήμαρχε  είχα  πει ,  δεν  ξέρω  εάν  προβλέπεται  νομικά ,  ένα  ποσό  

μικρό  να  είναι  έστω  για  έναν  άνθρωπο  δικό  μας  από  το  ίδιο… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα  το  δούμε  και  άμα  γίνεται .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Γιατί  συμφωνώ  με  την  διαδικασία  απόλυτα ,  αυτή  είναι  η  πιο  σωστή  

αλλά  φοβάμαι  τα  ημερομίσθια .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  876/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  εικοστό  πρώτο .   

 

ΘΕΜΑ  21ο:  
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Έγκριση  διενέργειας  παροχής  υπηρεσιών  μηχανογραφικής  

 υποστήριξης  του  Ολοκληρωμένου  Πληροφοριακού  Συστήματος   

(Ο .Π .Σ .)  του  Δήμου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ερώτηση .  Σε  σχέση  με  πέρυσι  το  ποσό  είναι  διαφοροποιημένο ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χαρίτος .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μίλα  δυνατά .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  εικοστό  πρώτο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  877/2017 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  εικοστό  δεύτερο .   

 

ΘΕΜΑ  22ο:  

Έγκριση  διενέργειας  παροχής  υπηρεσίας  με  τίτλο:  ¨Παροχή   

υπηρεσιών  υποστήριξης  προς  τον  Δήμο  Σερρών  για  την   

εξέταση  του  δασικού  χαρακτήρα  των  Δημοτικών  ακινήτων  

και  εκτέλεση  των  απαραίτητων  ενεργειών  στα  πλαίσια  ανάρτησης   

των  δασικών  χαρτών¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Υπάρχουν  όπως  ξέρεις  εδώ  και  περισσότερο  με  επεσήμαναν ,  κύριε  

Πρόεδρε  και  κ .  Γάτσιο ,  …ανήκουν  στην  προστατευόμενη  δασική  ζώνη  

και  εμείς  τώρα ,  επειδή  ο  …. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να  επισημάνω  ένα  πράγμα .  Είναι  άλλο  πράγμα  αυτό  που  λέει  ο  

Αντιδήμαρχος  ότι  θα  δούμε  για  τις  εκτάσεις  μην  μας  τις  περάσουν  ως  

δασικές  και  τα  λοιπά  και  είναι  άλλο  το  άλλο  το  θέμα ,  το  οποίο  το  

έχουμε  περάσει  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  εάν  θυμάστε ,  οι  

υπηρεσίες  έχουν  κάνει  μια  πάρα  πολύ  σοβαρή  δουλειά  για  ανάκληση  

μέρος  αυτών  των  εκτάσεων ,  όμως  δεν  έχει  περπατήσει  αυτή  η  δουλειά .  

Εκείνο  είναι  ανυπέρβλητο  εμπόδιο  μέχρι  τώρα ,  πέρασε  ένα  νομοσχέδιο  
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του  Υπουργείου  Περιβάλλοντος  αλλά  τελικά  τροποποιήθηκε  μόνο  η  

περιοχή  του  Παγγαίου  που  είχε  κάποιες  εμπλοκές .   

Η  δική  μας  περιοχή  ακόμα  προστατεύεται  ως  προστατευτικό  

δάσος  και  απαγορεύεται  κάθε  χρήση .  Άλλο  είναι  αυτό .  Αυτό  θα  είναι  

για  τις  δασικές  εκτάσεις  και  θα  κάνουμε  ενστάσεις  να  μην  μας  

περάσουν  κάποιες  ενστάσεις  δασικές .  Το  προστατευτικό  δάσος  είναι  

άλλο  πράγμα .  Δηλαδή  διέπεται  από  άλλο  νόμο .  Από  μια  κανονιστική  

διάταξη .  Είναι  πάρα  πολύ  σοβαρό  και  σημαντικό .  Δήμαρχε  δεν  ξέρω  τι  

πρέπει  παραπάνω  να  κάνουμε .  Εγώ  σας  λέω  ότι  ήρθα  σε  επαφή  και  με  

τον  Φάμελλο .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Με  την  ευκαιρία  το  λέω .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε ,  κύριε  Πρόεδρε ,  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Αναστασιάδη .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Θέλω  να  μιλήσω  σας  παρακαλώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  τον  λόγο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τοποθέτηση .  Το  θέμα  αυτό  είναι  πολύ  σημαντικό  κύριε  Πρόεδρε .  

Εκατό  πενήντα  δισεκατομμύρια  πληρώνει  το  Ελληνικό  κράτος  για  

κτηνοτροφικά  προϊόντα .  Είναι  ντροπή  κάθε  πουρνάρι  και  κάθε  αυτό  

πρέπει  να  είναι  δάσος .  Ποιοι  είναι  αυτοί ,  ποιο  είναι  αυτό  το  Δασαρχείο  
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που  μπορεί  να  δεσμεύει ;  Δάσος  είναι  ο  Λαλιάς ,  δάσος  είναι  το  

Ελαιοχώρι  στην  Δράμα ,  το  λεγόμενο  Καρά  Ντερέ .  Αυτά  είναι  δάση .  

Δεν  μπορεί  επειδή  έχει  ένα  πουρνάρι  εδώ  και  ένα  πουρνάρι  κάτω  να  το  

κάνετε  δάσος .  Που  θα  αναπτυχθεί  η  κτηνοτροφία  μας ;  Που ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ναι ,  κύριε  Δήμαρχε  αλλά  είσαι  Δήμαρχος ,  έχεις  ευθύνη .  Αυτό  να  το  

προσέξετε ,  πάρα  πολύ  σημαντικό  είναι .  Το  Δασαρχείο  παρενέβη  στο  

Ελληνικό ,  το  καταλαβαίνετε ;  Είναι  κατάρα  αυτοί  οι  άνθρωποι .  Όμως  

κύριε  Δήμαρχε  έχετε  ένα  όργανο  εσείς ,  το  συνδικαλιστικό  όργανό  σας .  

Γιατί  δεν  ενεργείτε .  Γιατί  δεν  ενεργείτε ;  Τι  είναι  τώρα ;  Είναι  κρίμα  

αυτά  τα  πράγματα .  Μακάρι  να  βρείτε  μια  άκρη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  878/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  τρίτο .   

 

ΘΕΜΑ  23ο:  

Έγκριση  διενέργειας  παροχής  υπηρεσίας  ανέλκυσης  του  

 υπ΄αριθμ .ΚΗΥ-3011 τριαξονικού  φορτηγού  οχήματος  του   
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Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Καδής  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  να  το  τραβήξουν  γύρω  στα  τρία  κατοστάρικα  είναι .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Γιατί  βούλιαξε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  μια  δαπάνη .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Βούλιαξε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βούλιαξε  και  πρέπει  να  πάει  γερανοφόρο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για  ρυμούλκηση .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  879/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  τέταρτο .   
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ΘΕΜΑ  24ο:  

Έγκριση  παράτασης  της  υπ’  αριθμ .  48784/17-11-2016 σύμβασης   

παροχής  υπηρεσιών  με  τίτλο:  ¨Έλεγχος  ηλεκτρολογικών  

 εγκαταστάσεων  και  έλεγχος  ΥΔΕ¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  880/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  πέμπτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  25ο:  

Αναμορφώσεις  πιστώσεων  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  

οικον .   έτους  2017 από  την  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικονομικού  
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 έτους  2017 που  αφορά  ενίσχυση  /δημιουργία  ΚΑΕ  εσόδων /εξόδων   

κρατήσεων  (Αναμ .  147)  21669   28-11-2017 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  881/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  που  αφορά  ενίσχυση  ΚΑΕ  εξόδου  για  δικαστικές   

δαπάνες  (Αναμ .  152) 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  882/2017 )  

………………………… 

 

Ομοίως  που  αφορά  ενίσχυση  ΚΑΕ  εσόδων-εξόδων  κρατήσεων   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  883/2017 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  έκτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  26ο:  

Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικονομικού  

 έτους  2017 για  την  εκμίσθωση  ιδιωτικού  μηχανήματος  στην   

Κοινότητα  Ορεινής  λόγω  εκτάκτων  καιρικών  φαινομένων  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Συμφωνούμε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  τον  λόγο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   συμφωνούμε  βεβαίως  αλλά  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μάλιστα .  Καταγράφεται .  Είναι  μαζί  από  ότι  μου  είπαν .  Συμφωνούμε   

κύριοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  884/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  έβδομο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  27ο:  

Έγκριση  εκμίσθωσης  διά  δημοπρασίας  των  Α  και  Β  τμημάτων  

 του  υπ ’  αριθμ .  83 αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Πεπονιάς .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Ναι .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  885/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  όγδοο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  28ο:  

Περί  ανανέωσης  δωρεάν  παραχώρησης  χρήσης  δημοτικού   

κτηρίου  στο  Ο .Π .  752 της  περιοχής  Αγ .  Αναργύρων  στον   

Σύλλογο  ¨Σερραίες  Μανούλες¨  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  886/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  ένατο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  29ο:  

Έγκριση  προσκύρωσης  δημοτικής  έκτασης  εμβαδού  4,76 τ .μ .   
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στην  ιδιοκτησία  των  κ .κ .  Μουστάκα  Ιωάννη  και   

Παπαδημητρίου  Βασιλικής .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  887/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  30ο:  

Έγκριση  έκδοσης  κανονιστικής  απόφασης  προσωρινών   

κυκλοφοριακών  ρυθμίσεων  στην  περιοχή  της  Π .Ε .  ¨Σιγής  -  

Κηφισιά¨   

της  πόλης  των  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  888/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  πρώτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  31ο:  

Έγκριση  μελέτης  του  έργου:  ¨Επανάχρηση  του  κτηρίου  Κ1  

του  πρώην  στρατοπέδου  Παπαλουκά  και  δημιουργία  Πινακοθήκης  

 ΞΕΝΑΚΗ¨ ,  στα  πλαίσια  της  πράξης  ¨Δημιουργία  Πολιτιστικού   

Διπόλου  στη  διασυνοριακή  περιοχή  – Cultural  Dipole¨  στο  πλαίσιο   

του  Προγράμματος  Διασυνοριακής  Συνεργασίας  

 ΕΛΛΑΔΑ  –  ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ  2014 – 2020. 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση ;   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Και  Ξενάκη  και  Βουλγαρία  κύριε  Αντώνη .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι ,  όχι .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εκτός  ο  Αναστασιάδης .  Οι  άλλοι  συμφωνούν .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  8ΗΣ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2014  

135

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  889/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  δεύτερο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  32ο:  

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών .  

Εισηγητές:  Οι  αντιδήμαρχοι  κ .κ .  Χαρίτος  Χ . ,  Γκότσης  Η . ,  Χράπας  

Π .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Έγκριση  πρωτοκόλλου  παραλαβής  της  παροχής  υπηρεσίας  

 εργασίες  χωματουργικών  μηχανημάτων  (καθαρισμός   

αποστραγγιστικών  και  αρδευτικών  καναλιών  αγροκτήματος   

Μητρουσίου)  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  890/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  της  παροχής  υπηρεσίας  Ισοπέδωση  αγροτικών  

 δρόμων  Δήμου  Σερρών  έτους  2017 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  891/2017 )  
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…………………………  

 

Ομοίως  υπηρεσιών  αμοιβής  ορκωτών  λογιστών  για  έλεγχο  

 οικονομικών   καταστάσεων  Δήμου  Σερρών  έτους  2016 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  892/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  υπηρεσίας  για  την  εργασία  εγκατάστασης  προγραμματισμού   

και  δημιουργίας  απομακρυσμένης  παρακολούθησης  για  το  

 σύστημα  καμερών  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  893/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  υπηρεσιών  Συντήρησης  και  εξοπλισμός  των  γραφείων  

 Δημάρχου  –Προέδρου  ΔΣ  – Γενικού  Γραμματέα  του  Δημοτικού  

 Μεγάρου  του  Δήμου  Σερρών  του  έτους  2017 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  894/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  υπηρεσίας  Σχεδιασμού  και  τοποθέτησης  μαρμάρινων   

πλακών  αναγραφής  ονομάτων  τελεσάντων  Δημάρχων  της  πόλης   

των  Σερρών  του  έτους  2017 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  895/2017 )  
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…………………………  

 

Ομοίως  υπηρεσιών  στο  πλαίσιο  των  εκδηλώσεων  για  

 έγκριση  διοργάνωσης  τεχνικών  συναντήσεων  και  ανοικτής   

ημερίδας  στο  πλαίσιο  της  Ελληνογερμαντικής  Συνέλευσης   

του  έτους  2017 του  Δήμου  Σερρών  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  896/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  υπηρεσίας  Κατασκευή  –τοποθέτηση  μαρμάρινου   

τάφρου  τιμής  ένεκεν  στον  θανόντα  Τσιντσάρη  Νικόλαο  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  897/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  παραλαβής  υπηρεσίας  για  αποξήλωση  

 και  τοποθέτηση  κλιματιστικού  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  898/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  υπηρεσίας  ενοικίασης  μικροφωνικής  –φωτισμού  

 για  την  κάλυψη  πολιτιστικών ,  αθλητικών  και  επετειακών   

εκδηλώσεων  του  έτους  2017 του  Δήμου  Σερρών  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  899/2017 )  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  8ΗΣ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2014  

138

…………………………  

 

Ομοίως  υπηρεσίας  ενοικίασης  μικροφωνικής  –φωτισμού  

 για  την  κάλυψη  εκδήλωσης  υποδοχής  της  Ολυμπιακής  Φλόγας   

στο  Δήμο  Σερρών  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  900/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  1ου  πρωτοκόλλου  παραλαβής  υπηρεσίας  της  Αποκομιδή   

απορριμμάτων  ΔΕ  Σκουτάρεως  του  Δήμου  Σερρών   

έτους   2017 Γ΄  Φάση  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  901/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  της  παροχής  υπηρεσιών  Διαχείριση  ογκωδών   

και  αποβλήτων  εκσκαφών  κατασκευών  κατεδαφίσεων  (ΔΕΚΚ)   

με  κάδους  ογκωδών  του  Δήμου  Σερρών  έτους  2017 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  902/2017 )  

…………………………  

 

 

Ομοίως  εξαγωγή  κιβωτίου  ταχυτήτων  και  επισκευή   

και  εξαγωγή  αντικατάσταση  ψυγείου  νερού  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  903/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  Δαπάνη  συντήρησης  κάδων  απορριμμάτων   

για  τα  έτη  2016-2017 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  904/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  της  υπηρεσίας  με  τίτλο  Ιατρός  Εργασίας  και  

 Τεχνικός  Ασφαλείας  για  το  χρονικό  διάστημα  11-11-2016 

 έως  13-11-2017 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  905/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  1 ου  Λογαριασμού  της  παροχής  υπηρεσίας  

 Ευπρεπισμός  –συντήρηση-  καθαριότητα  των  δημοτικών  

κοιμητηρίων  του  Καλλικρατικού  Δήμου  Σερρών  πλην  της  

Δημοτικής  Ενότητας  Σερρών  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  906/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  του  24ου  Λογαριασμού  της  παροχής  υπηρεσίας  

 Συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου  Δημοτικής   

Ενότητας  Σερρών  για  τα  έτη  2016-2017 
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  907/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  τρίτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  33ο:  

Διαγραφή  χρηματικών  καταλόγων .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  908/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  τέταρτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  34ο:  

Διαγραφή  οφειλετών  από  βεβαιωτικούς  καταλόγους .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Συμφωνούμε;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  909/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  πέμπτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  35ο:  

Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας  του   

αντιδημάρχου  κ .  Χράπα  Παντελή ,  για  το  μήνα  Οκτώβριο .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  910/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  έκτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  36ο:  
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Έγκριση  καταβολής  εξόδων  μετάβασης  στη  Λιθουανία  των  μελών   

της  ομάδας  του  δικτύου  ¨ Mil itary  Assets as  Public Spaces (MAPS) 

– 

 Στρατιωτικές  περιοχές  ως  Δημόσιοι  Χώροι ,  που  χρηματοδοτείται   

από  το  Ευρωπαϊκό  πρόγραμμα  εδαφικής  συνεργασίας  URBACT III¨ .  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  911/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  έβδομο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  37ο:  

Χορήγηση  άδειας  λειτουργίας  επιχείρησης  προσφοράς   

υπηρεσιών  διαδικτύου:  

 α)  στην  κ .  Γουγαλάκη  Σοφία ,  στην  πόλη  των  Σερρών ,  

β)  στον  κ .  Παπουλίδη  Κύριλλο ,  στην  Αναγέννηση  Σερρών ,  

γ)  στην  κ .  Padineanu Cornelia, στην  πόλη  των  Σερρών  και  

δ)  στον  κ .  Πιατόπουλο  Χρήστο ,  στην  Κάτω  καμήλα  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι  ο  κ .  Παπαβασιλείου .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Παρών .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Παρών .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό  λεπτό .  Κύριε  Γρηγοριάδη .  Το  τριακοστό  έβδομο  χορήγηση  

άδειας  επιχειρήσεων  εν  τάχει ,  σας  παρακαλώ  δυο  κουβεντούλες  για  να  

ενημερωθούν  οι  συνάδελφοι .  Ο  κ .  Αναστασιάδης  ρωτάει ,  τι  ακριβώς  

είναι  αυτό ;   

Κος  Χ .  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  κυρία  Ιλανίδου  παρών ,  οι  υπόλοιποι  συμφωνούμε .   

 

Χορήγηση  άδειας  λειτουργίας  επιχείρησης  προσφοράς   υπηρεσιών   

διαδικτύου:  στον  κ .  Παπουλίδη  Κύριλλο ,  στην  Αναγέννηση  Σερρών  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  912/2017 )  

………………………… 

 

Χορήγηση  άδειας  λειτουργίας  επιχείρησης  προσφοράς  υπηρεσιών   
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διαδικτύου:  στον  κ .  Πιατόπουλο  Χρήστο ,  στην  Κάτω  καμήλα  

Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  913/2017 )  

………………………… 

 

 

Χορήγηση  άδειας  λειτουργίας  επιχείρησης  προσφοράς  υπηρεσιών   

διαδικτύου:  στην  κ .  Padineanu Cornelia, στην  πόλη  των  Σερρών  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  914/2017 )  

………………………… 

 

Χορήγηση  άδειας  λειτουργίας  επιχείρησης  προσφοράς  υπηρεσιών  

 διαδικτύου:  στην  κ .  Γουγαλάκη  Σοφία ,  στην  πόλη  των  Σερρών  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  915/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  όγδοο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  38ο:  

Επέκταση  –  συμπλήρωση  δικτύου  Φ .Ο .Π .  
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Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

Έγκριση  επέκτασης  δικτύου  ΦΟΠ  με  την  τοποθέτηση  δυο  

 φωτιστικών  σωμάτων  στον  οικισμό  του  Κρίνου  του  Δήμου  Σερρών  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  916/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  με  την  τοποθέτηση  ενός  στύλου  και  ενός  φωτιστικού  

 σώματος  στην  οδό  Μαυρομιχάλη  στις  Σέρρες  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  917/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  ενός  στύλου  και  ενός  φωτιστικού  σώματος  στον  οικισμό   

του  Αγίου  Ιωάννη  του  Δήμου  Σερρών  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  918/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  κατά  δυο  στύλους  και  την  τοποθέτηση  δυο  φωτιστικών   

σωμάτων  στην  Τοπική  Κοινότητα  Αναγέννηση  του  Δήμου  Σερρών  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  919/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  κατά  ένα  στύλο  και  ενός  φωτιστικού  σώματος  στην  
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 ΕΟ  Σερρών  –Νεοχωρίου  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  920/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καλό  βράδυ  κύριοι .  

 

ΛΗΞΗ  ΤΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

………………………… 

……………… 

 

 

 

Αφού  εξαντλήθηκαν  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης ,  

λύθηκε  η  συνεδρίαση ,  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  

υπογράφηκε .  

 

848-2017:  Συγκρότηση  ετήσιας  επιτροπής  παραλαβής  υπηρεσιών ,  

σύμφωνα  με  την  παρ .    11δ  του  άρθρου  221 του  Ν .  4412/2016,  

όλων  των  Δ/νσεων  και  των     Αυτοτελών  Τμημάτων  του  

Δήμου  πλην  της  Δ .Τ .Υ .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

849-2017:  Συγκρότηση  ετήσιας  επιτροπής  παρακολούθησης  και  

παραλαβής  προμηθειών    σύμφωνα  με  την  παρ .  11β  του  
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άρθρου  221 του  Ν .  4412/2016, όλων  των     Δ /νσεων  και  

των  Αυτοτελών  Τμημάτων  του  Δήμου  πλην  της  Δ .Τ .Υ .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

850-2017:  Συγκρότηση  ετήσιων  επιτροπών  διαγωνισμού  και  

αξιολόγησης  διαδικασιών    σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων ,  

σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν .  4412/2016   των  Δ /νσεων  Δ /κού  

–  Οικονομικού  –  Καθαριότητας  -  ΚΕΠ  και  των    

 Αυτοτελών  Τμημάτων  του  Δήμου  Σερρών .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

851-2017:  Συγκρότηση  ετήσιας  επιτροπής  διαγωνισμού  και  

αξιολόγησης  διαδικασιών    σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων  

σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν .  4412/2016,   της  Δ /νσης  

Κοινωνικής  Προστασίας ,  Υγείας ,  Παιδείας  και  Διά  Βίου  Μάθησης  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .   

 

852-2017:  Συγκρότηση  επιτροπής  αξιολόγησης  ενστάσεων  για  

δημόσιες  συμβάσεις     προμηθειών  και  παροχής  γενικών  

υπηρεσιών  σύμφωνα  με  τις  παρ .  1 και  11α    του  άρθρου  221 του  

Ν .  4412/2016, όλων  των  Δ /νσεων  και  των  Αυτοτελών   

 Τμημάτων  του  Δήμου .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

853-2017:  Σύσταση  επιτροπής  για  την  προσωρινή  και  οριστική  

παραλαβή  του  έργου:  Εργασίες  βελτίωσης  υγρομόνωσης  

κτηρίου  Κ1 πρώην  στρατοπέδου  Παπαλουκά   
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Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

854-2017:  Ομοίως  του  έργου :  Συμπληρωματικά  έργα  αναπλάσεων  στις  

οδούς  των  βιοκλιματικών  αναβαθμίσεων   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

855-2017:  Ομοίως  του  έργου :  Κατασκευή  κυκλικών  κόμβων  & 

βελτίωση  προσβασιμότητας  έτους  2015.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

856-2017:  Έγκριση  αποφάσεων  του  ΔΣ  του  ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  της   

αρ .  103/2017 με  θέμα :  Έγκριση  αναμόρφωσης  του  

προϋπολογισμού  έτους  2017  

Εισηγητής :  Ο  πρόεδρος  της  ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  κ .  

Τσαλίκογλου    

 

857-2017:  Ομοίως  της   αρ .104/2017 με  θέμα :  ¨Κατάρτιση  και  ψήφιση  

του  προϋπολογισμού  της    ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  έτους  

2018  

Εισηγητής :  Ο  πρόεδρος  της  ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  κ .  

Τσαλίκογλου    

 

858-2017:  Έγκριση  της   αρ .  154/2017 με  θέμα :  Έγκριση  

προϋπολογισμού  της  ΚΕΔΗΣ  χ   ρήσης  2018 

Εισηγητής :  Ο  Πρόεδρος  της  ΚΕΔΗΣ  κ .Τερζής  Β .   
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859-2017:  Ομοίως  της  αρ .  155/2017 με  θέμα :  Έγκριση   ετήσιου  

σχεδίου  δράσης  της  ΚΕΔΗΣ  έτους  2018  

Εισηγητής :  Ο  Πρόεδρος  της  ΚΕΔΗΣ  κ .Τερζής  Β .   

 

860-2017:  Ομοίως  της   αρ .  156/2017 με  θέμα :   ¨Έγκριση  

εισηγητικής  έκθεσης  προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  Σερρών  

για  την  χρηματοδότηση  της  ΚΕΔΗΣ  για  το  έτος  2018,  

σύμφωνα  με  το  άρθρο  10 του   Ν .  4071/2012¨  

Εισηγητής :  Ο  Πρόεδρος  της  ΚΕΔΗΣ  κ .Τερζής  Β .   

 

861-2017:  Ομοίως  της   αρ .157/2017 με  θέμα :  αναμόρφωση  

προϋπολογισμού   έτους  2017 

Εισηγητής :  Ο  Πρόεδρος  της  ΚΕΔΗΣ  κ .Τερζής  Β .   

 

862-2017:  Έγκριση  της   υπ '  αριθμό  184/2017 απόφασης  του  ΔΣ  του  

Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  με    θέμα :  Τροποποίηση  ΟΕΥΔΝΠΔΔ  

Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  Δήμου  Σερρών   

  Εισηγητής :  Ο  πρόεδρος  του  ΟΠΑΚΠΑ  κ .  Χατζημαργαρίτης  

Μ .  

 

863-2017:  Έγκριση  τροποποίησης  συστατικής  πράξης  Ενιαίας  

Επιχείρισης  Ύδρευσης  -    Αποχέτευσης  -  Άρδευσης  Δήμου  

Σερρών .  

  Εισηγητής :  Ο  πρόεδρος  της  ΔΕΥΑΣ  κ .  Γάτσιος  Ι .  

 

864-2017:  Έγκριση  απολογισμού :  Ε .Σ .Ε .Π .Ε .  Δήμου  Σερρών  και  ετών  

2011,  2012, 2013,  
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  2014,  2015 και  2016 

 

865-2017:  Ομοίως   Ε .Σ .Ε .Δ  .Ε .  Δήμου  Σερρών ,  ετών  2011, 2012,  

2013,  2014, 2015 

 

866-2017:  Έγκριση  υπογραφής  συμφώνου  συνεργασίας  μεταξύ  της  

Ιεράς  Μητροπόλεως    Σερρών  και  Νιγρίτης ,  του  Δήμου  Σερρών  

και  της  Κοινωφελούς  Επιχείρησης    του  Δήμου  Σερρών  

(Κ .Ε .ΔΗ .Σ . )  για  την  διοργάνωση  και  τη  θεσμοθέτηση    

 θρησκευτικού  φεστιβάλ  χορωδιών  στην  πόλη  Σερρών .  

  Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Τερζής  Β .  

 

867-2017:  Έγκριση  συμμετοχής  εκπροσώπων  του  Δήμου  στην  1η  

εκδήλωση  του  έργου :    ¨Ευρωπαϊκές  Δεκαετίες¨  που  

χρηματοδοτείται  από  το  Ευρωπαϊκό  Πρόγραμμα    ¨Ευρώπη  για  

τους  Πολίτες  –  σκέλος  1 Ευρωπαϊκή  Μνήμη¨ .  

  Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Καρπουχτσής  Κ .  

 

868-2017:  Ορισμός  εκπροσώπων  του  Δήμου  για  συμμετοχή  τους  στο  

ετήσιο  τακτικό     συνέδριο  της  ΚΕΔΕ .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χαρίτος  Χ .  

 

869-2017:  Ανάκληση  της  υπ’  αριθμ .  561/2017 Α .  .Σ .  ¨Έγκριση  

Προϋπολογιστικού     Πίνακα  του  έργου:  Επισκευή  -  

μόνωση  των  εγκαταστάσεων  θέρμανσης-ψύξης    και  

υγρομόνωση  του  δώματος  του  Δημοτικού  Σχολείου  Σκουτάρεως¨  και  
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   έγκριση  χρηματοδότησης  των  Ενιαίων  Σχολικών  

Επιτροπών  Πρωτοβάθμιας    και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  

Δήμου  Σερρών .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Γκότσης  Η .  

 

870-2017:  Έγκριση  Τοπικού  Σχεδίου  Δράσης  για  την  Κοινωνική  

Ένταξη  των  ΡΟΜΑ    στον  Δήμο  Σερρών .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης .  

 

871-2017:  Έγκριση  τροποποίησης  του  συμφωνητικού  με  τίτλο :   

Παροχή  υπηρεσιών  βελτιωμένων  εκδόσεων  των  

προγραμμάτων  του  Δήμου  Σερρών   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

872-2017:  Ομοίως  του  συμφωνητικού  με  τίτλο :  Παροχή  υπηρεσιών  

υποστήριξης  Ολοκληρωμένου  Πληροφοριακού  Συστήματος  

του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

873-2017:  Έγκριση  διενέργειας  προμήθειας  και  τοποθέτησης  

εξαρτημάτων  για  την     αποκατάσταση  βλάβης  της  κεντρικής  

κλιματιστικής  μονάδας  του  Δημαρχείου    Σκουτάρεως .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Γκότσης  Η .  

 

874-2017:  Έγκριση  διενέργειας  προμήθειας  επιστήλιων  μεταλλικών  

αμμοδόχων  για  τις  ανάγκες  του  Τμήματος  Κοιμητηρίων  

 21696  27/11/2017 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  8ΗΣ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2014  

152

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χαρίτος  Χ .  

 

875-2017:  Ομοίως  ειδών  γραφείου  και  αναλώσιμων  για  εκτυπωτές  -  

πολυμηχανήματα  και  φωτοτυπικά ,  για  τις  ανάγκες  του  

Δήμου  Σερρών  έτους  2018. 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χαρίτος  Χ .  

 

876-2017:  Έγκριση  διενέργειας  μίσθωσης  ισοπεδωτή  γαιών  (grader).  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χαρίτος  Χ .  

 

877-2017:  Έγκριση  διενέργειας  παροχής  υπηρεσιών  μηχανογραφικής  

υποστήριξης  του    Ολοκληρωμένου  Πληροφοριακού  

Συστήματος  (Ο .Π .Σ . )  του  Δήμου .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χαρίτος  Χ .  

 

878-2017:  Έγκριση  διενέργειας  παροχής  υπηρεσίας  με  τίτλο :  ¨Παροχή  

υπηρεσιών     υποστήριξης  προς  τον  Δήμο  Σερρών  για  την  

εξέταση  του  δασικού  χαρακτήρα    των  Δημοτικών  ακινήτων  και  

εκτέλεση  των  απαραίτητων  ενεργειών  στα     πλαίσια  

ανάρτησης  των  δασικών  χαρτών¨ .   21695  21/11/2017 

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Γκότσης  Η .  

 

879-2017:  Έγκριση  διενέργειας  παροχής  υπηρεσίας  ανέλκυσης  του  

υπ΄αριθμ .ΚΗΥ-3011   τριαξονικού  φορτηγού  οχήματος  του  

Δήμου  Σερρών .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Καδής  Γ .  

 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  8ΗΣ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2014  

153

880-2017: Έγκριση  παράτασης  της  υπ’  αριθμ .  48784/17-11-2016 

σύμβασης  παροχής     υπηρεσιών  με  τίτλο :  ¨Έλεγχος  

ηλεκτρολογικών  εγκαταστάσεων  και  έλεγχος    ΥΔΕ¨ .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

881-2017: Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικονομικού  

έτους  2017 που  αφορά  ενίσχυση  /δημιουργία  ΚΑΕ  

εσόδων /εξόδων  κρατήσεων  (Αναμ .  147)  21669   28-11-

2017    21669  28/11/2017 

 

882-2017: Ομοίως  που  αφορά  ενίσχυση  ΚΑΕ  εξόδου  για  δικαστικές  

δαπάνες  (Αναμ .  152) 

 

883-2017: Ομοίως  που  αφορά  ενίσχυση  ΚΑΕ  εσόδων-εξόδων  

κρατήσεων   

 

 

884-2017: Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικονομικού  

έτους  2017  για  την    εκμίσθωση  ιδιωτικού  μηχανήματος  στην  

Κοινότητα  Ορεινής  λόγω  εκτάκτων    καιρικών  φαινομένων  

   21693  27/11/2017 

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

885-2017: Έγκριση  εκμίσθωσης  διά  δημοπρασίας  των  Α  και  Β  

τμημάτων  του  υπ ’  αριθμ .    83 αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  

Πεπονιάς .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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886-2017: Περί  ανανέωσης  δωρεάν  παραχώρησης  χρήσης  δημοτικού  

κτηρίου  στο  Ο .Π .    752 της  περιοχής  Αγ .  Αναργύρων  στον  

Σύλλογο  ¨Σερραίες  Μανούλες¨  

         21984  14/12/2017 

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

887-2017: Έγκριση  προσκύρωσης  δημοτικής  έκτασης  εμβαδού  4,76 

τ .μ .  στην     ιδ ιοκτησία  των  κ .κ .  Μουστάκα  Ιωάννη  και  

Παπαδημητρίου  Βασιλικής .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

888-2017: Έγκριση  έκδοσης  κανονιστικής  απόφασης  προσωρινών  

κυκλοφοριακών     ρυθμίσεων  στην  περιοχή  της  Π .Ε .  ¨Σιγής  -  

Κηφισιά ¨  της  πόλης  των  Σερρών .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

889-2017: Έγκριση  μελέτης  του  έργου:  ¨Επανάχρηση  του  κτηρίου  Κ1 

του  πρώην     στρατοπέδου  Παπαλουκά  και  δημιουργία  

Πινακοθήκης  ΞΕΝΑΚΗ¨ ,  στα     πλαίσια  της  πράξης  

¨Δημιουργία  Πολιτιστικού  Διπόλου  στη  διασυνοριακή    περιοχή  

–  Cultural  Dipole¨  στο  πλαίσιο  του  Προγράμματος  Διασυνοριακής   

 Συνεργασίας  ΕΛΛΑΔΑ  – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ  2014 – 2020. 

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

890-2017: Έγκριση  πρωτοκόλλου  παραλαβής  της  παροχής  υπηρεσίας  

εργασίες  χωματουργικών  μηχανημάτων  (καθαρισμός  
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αποστραγγιστικών  και  αρδευτικών  καναλιών  αγροκτήματος  

Μητρουσίου)   

 

891-2017: Ομοίως  της  παροχής  υπηρεσίας  Ισοπέδωση  αγροτικών  

δρόμων  Δήμου  Σερρών  έτους  2017 

 

892-2017: Ομοίως  υπηρεσιών  αμοιβής  ορκωτών  λογιστών  για  έλεγχο  

οικονομικών   καταστάσεων  Δήμου  Σερρών  έτους  2016 

 

893-2017: Ομοίως  υπηρεσίας  για  την  εργασία  εγκατάστασης  

προγραμματισμού  και  δημιουργίας  απομακρυσμένης  

παρακολούθησης  για  το  σύστημα  καμερών   

 

894-2017: Ομοίως  υπηρεσιών  Συντήρησης  και  εξοπλισμός  των  

γραφείων  Δημάρχου  –Προέδρου  ΔΣ  –  Γενικού  Γραμματέα  

του  Δημοτικού  Μεγάρου  του  Δήμου  Σερρών  του  έτους  2017 

 

895-2017: Ομοίως  υπηρεσίας  Σχεδιασμού  και  τοποθέτησης  

μαρμάρινων  πλακών  αναγραφής  ονομάτων  τελεσάντων  

Δημάρχων  της  πόλης  των  Σερρών  του  έτους  2017 

 

896-2017: Ομοίως  υπηρεσιών  στο  πλαίσιο  των  εκδηλώσεων  για  

έγκριση  διοργάνωσης  τεχνικών  συναντήσεων  και  ανοικτής  

ημερίδας  στο  πλαίσιο  της  Ελληνογερμαντικής  Συνέλευσης  

του  έτους  2017 του  Δήμου  Σερρών   
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897-2017: Ομοίως  υπηρεσίας  Κατασκευή  –τοποθέτηση  μαρμάρινου  

τάφρου  τιμής  ένεκεν  στον  θανόντα  Τσιντσάρη  Νικόλαο  

 

898-2017: Ομοίως  παραλαβής  υπηρεσίας  για  αποξήλωση  και  

τοποθέτηση  κλιματιστικού  

 

899-2017: Ομοίως  υπηρεσίας  ενοικίασης  μικροφωνικής  –φωτισμού  για  

την  κάλυψη  πολιτιστικών ,  αθλητικών  και  επετειακών  

εκδηλώσεων  του  έτους  2017 του  Δήμου  Σερρών   

 

890-2017: Ομοίως  υπηρεσίας  ενοικίασης  μικροφωνικής  –φωτισμού  για  

την  κάλυψη  εκδήλωσης  υποδοχής  της  Ολυμπιακής  Φλόγας  

στο  Δήμο  Σερρών   

 

900-2017: Ομοίως  1ου  πρωτοκόλλου  παραλαβής  υπηρεσίας  της  

Αποκομιδή  απορριμμάτων  ΔΕ  Σκουτάρεως  του  Δήμου  

Σερρών  έτους   2017 Γ΄  Φάση  

 

901-2017: Ομοίως  της  παροχής  υπηρεσιών  Διαχείριση  ογκωδών  και  

αποβλήτων  εκσκαφών  κατασκευών  κατεδαφίσεων  (ΔΕΚΚ )  

με  κάδους  ογκωδών  του  Δήμου  Σερρών  έτους  2017 

 

902-2017: Ομοίως  εξαγωγή  κιβωτίου  ταχυτήτων  και  επισκευή  και  

εξαγωγή  αντικατάσταση  ψυγείου  νερού  
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903-2017: Ομοίως  Δαπάνη  συντήρησης  κάδων  απορριμμάτων  γ ια  τα  

έτη  2016-2017 

 

904-2017: Ομοίως  της  υπηρεσίας  με  τίτλο  Ιατρός  Εργασίας  και  

Τεχνικός  Ασφαλείας  για  το  χρονικό  διάστημα  11-11-2016 

έως  13-11-2017 

 

905-2017: Ομοίως  1ου  Λογαριασμού  της  παροχής  υπηρεσίας  

Ευπρεπισμός  –συντήρηση-  καθαριότητα  των  δημοτικών  

κοιμητηρίων  του  Καλλικρατικού  Δήμου  Σερρών  πλην  της  

Δημοτικής  Ενότητας  Σερρών   

 

906-2017: Ομοίως  του  24ου  Λογαριασμού  της  παροχής  υπηρεσίας  

Συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου  Δημοτικής  

Ενότητας  Σερρών  για  τα  έτη  2016-2017 

 

907-2017: Διαγραφή  χρηματικών  καταλόγων .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

908-2017: Διαγραφή  οφειλετών  από  βεβαιωτικούς  καταλόγους .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

910-2017: Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας  του  

αντιδημάρχου  κ .  Χράπα    Παντελή  από  18 έως  19/10/2017.  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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911-2017: Έγκριση  καταβολής  εξόδων  μετάβασης  στη  Λιθουανία  των  

μελών  της  ομάδας    του  δικτύου  ¨ Mil itary Assets  as  Public 

Spaces (MAPS) -  Στρατιωτικές     περιοχές  ως  Δημόσιοι  

Χώροι ,  που  χρηματοδοτείται  από  το  Ευρωπαϊκό    

 πρόγραμμα   εδαφικής  συνεργασίας  URBACT III¨ .  

  Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Καρπουχτσής  Κ .  

 

912-2017: Χορήγηση  άδειας  λειτουργίας  επιχείρησης  προσφοράς  

υπηρεσιών  διαδικτύου :  στον  κ .  Παπουλίδη  Κύριλλο ,  στην  

Αναγέννηση  Σερρών  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

913-2017: Χορήγηση  άδειας  λειτουργίας  επιχείρησης  προσφοράς  

υπηρεσιών  διαδικτύου:  στον  κ .  Πιατόπουλο  Χρήστο ,  στην  

Κάτω  καμήλα  Σερρών .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

914-2017: Χορήγηση  άδειας  λειτουργίας  επιχείρησης  προσφοράς  

υπηρεσιών  διαδικτύου :  στην  κ .  Padineanu Cornel ia,  στην  

πόλη  των  Σερρών   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

  

915-2017: Χορήγηση  άδειας  λειτουργίας  επιχείρησης  προσφοράς  

υπηρεσιών  διαδικτύου :  στην  κ .  Γουγαλάκη  Σοφία ,  στην  

πόλη  των  Σερρών  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  
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916-2017: Έγκριση  επέκτασης  δικτύου  ΦΟΠ  με  την  τοποθέτηση  δυο  

φωτιστικών  σωμάτων  στον  οικισμό  του  Κρίνου  του  Δήμου  

Σερρών   

 

917-2017: Ομοίως  με  την  τοποθέτηση  ενός  στύλου  και  ενός  

φωτιστικού  σώματος  στην  οδό  Μαυρομιχάλη  στις  Σέρρες  

 

918-2017: Ομοίως  ενός  στύλου  και  ενός  φωτιστικού  σώματος  στον  

οικισμό  του  Αγίου  Ιωάννη  του  Δήμου  Σερρών  

 

919-2017: Ομοίως  κατά  δυο  στύλους  και  την  τοποθέτηση  δυο  

φωτιστικών  σωμάτων  στην  Τοπική  Κοινότητα  Αναγέννηση  

του  Δήμου  Σερρών   

 

920-2017:  Ομοίως  κατά  ένα  στύλο  και  ενός  φωτιστικού  σώματος  στην  

ΕΟ  Σερρών  –Νεοχωρίου   

 

921-2017: Έγκριση  υποβολής  πρότασης  Επέκτασης  δικτύου  

πεζοδρόμων  της  πόλης  των   

ΚΑΤ .  Σερρών  έτους  2017 στο  πλαίσιο  του  χρηματοδοτικού  

προγράμματος  Δράσεις  Περιβαλλοντικού  Ισοζυγίου ,  

Άξονας  Προτεραιότητας  ΑΠ2 Αστική  Αναζωογόνηση  ΄17 

για  τα  έτη  ΄17 και  ΄18 του  Πράσινου  Ταμείου .  

 

…………………………………… 

…………………… 
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Οι  Δημ .  Σύμβουλοι  κ .κ . :  

 

Τσαλίκογλου  Δημήτριος  (Γραμματέας  Δ .Σ . ) ,  προσήλθε  κατά  τη  

διάρκεια  συζήτησης  του  8ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

  Μπιτζίδου  Σοφία ,  προσήλθε  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  του  9ου  

θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

  Δρίγκα  Χρυσούλα ,  αποχώρησε  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  του  

12 ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

  Χασαπίδης  Κωνσταντίνος  και  Χατζημαργαρίτης  Μαργαρίτης ,  

αποχώρησαν  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  του  15 ου  θέματος  της  

ημερήσιας  διάταξης .  

 

Με  τη  σύμφωνη  γνώμη  του  Σώματος  το  8ο  θέμα  της  ημερήσιας  

διάταξης  συζητήθηκε  πριν  από  το  7ο .  

 

…………………………….. 

……………… 
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Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΠΕΤΡΟΣ  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  

 

 

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

 

 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ   ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

 

 

ΤΑ  ΜΕΛΗ  

 

 

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ .Σ . )………………. 

 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ  -ΑΡΒΑΝΙΤΗ  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ    ………………. 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ      ………………. 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ΗΛΙΑΣ       ………………. 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ       ………………. 

 

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ       ………………. 
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ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ  ΣΟΥΛΤΑΝΑ      ………………. 

  

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ………………. 

 

ΓΚΟΤΣΗΣ  ΗΛΙΑΣ        ………………. 

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ      ………………. 

 

ΔΟΥΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ       ………………. 

 

ΔΡΙΓΚΑ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ       ………………. 

 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΤΑΛΑΚΤΗ      ………………. 

 

ΘΕΟΧΑΡΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ       ………………. 

 

ΙΛΑΝΙΔΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ       ………………. 

 

ΚΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ        ………………. 

 

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ  ΑΒΡΑΑΜ       ………………. 

 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ………………. 

 

ΜΗΛΙΔΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ       ………………. 
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ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ  ΖΩΓΡΑΦΟΣ      ………………. 

 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ-ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ  ΣΟΦΙΑ    ………………. 

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     ………………. 

 

ΡΑΜΠΟΤΑΣ  ΕΥΘΥΜΙΟΣ       ………………. 

 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ      ………………. 

 

ΤΕΡΖΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ       ………………. 

 

ΧΑΡΙΤΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ       ………………. 

 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     ………………. 

 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ    ………………. 

 

ΧΡΑΠΑΣ  ΠΑΝΤΕΛΗΣ       ………………. 

 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      ………………. 

 


