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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 26/2017 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 13η του μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του 

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

Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. 26/07-12-2017 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 33, δηλαδή: 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ( ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.) 

ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ) 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ -ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΓΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗ  

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

ΙΛΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  

ΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΚΑΛΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
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ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ  

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ  

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

ΧΑΡΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  

ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 

 

 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ  

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ  

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

ΚΑΡΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ-ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  

 

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 απών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, αν και 

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 13 Δεκεμβρίου 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, της Δ/νσης Καθαριότητας του Δήμου. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π. 

 

ΘΕΜΑ 2ο: Συγκρότηση ετήσιας επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης διαδικασιών 

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

  της Δ/νσης Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικονομίας.  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 3ο: Σύσταση επιτροπών για την προσωρινή και οριστική παραλαβή των έργων:  

  α) Συντήρηση και βελτίωση οριζόντιας και κάθετης σήμανσης οδικού δικτύου 

  έτους 2016 και 

  β) Αποπεράτωση κλειστού γυμναστηρίου Αγίου Ιωάννη Δήμου Σερρών.  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 4ο: Σύσταση οργάνων διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, καθορισμός 

  χρόνου έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου και αριθμού των θέσεων 

  υδρονομέων, για το έτος 2018. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ  5ο: Έγκριση απασχόλησης εποχικού προσωπικού επί δίμηνο για την αντιμετώπιση 

  πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Καδής Γ. 
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ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση καθιέρωσης εργασίας του προσωπικού πολιτικής προστασίας σε  

  βάρδιες σε εικοσιτετράωρη βάση κατά τις Κυριακές, εξαιρετέες και  

  νυχτερινές ώρες.  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση καθιέρωσης εργασίας του προσωπικού καθαριότητας σε βάρδιες σε 

  εικοσιτετράωρη βάση κατά τις Κυριακές εξαιρετέες και νυχτερινές ώρες,  

  καθώς επίσης και για εργασία πέραν του ωραρίου.  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π. 

 

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 110/2017 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.   

  ¨ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.¨ με θέμα: ¨Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης της ΔΗ.Κ.Ε. 

  ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών για το έτος 2018¨. 

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

 

ΘΕΜΑ  9ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 175/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. με 

  θέμα: ¨Έγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2014¨.  

  Εισηγητής: Ο πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. κ. Τερζής Β. 

 

ΘΕΜΑ 10ο:   Έγκριση αποφάσεων του Δ.Σ. του ΟΠΑΚΠΑ: α) αρ. 204/2017 με θέμα:  

  ¨Έγκριση ισολογισμού έτους 2016 του ΟΠΑΚΠΑ¨ και β) αρ. 205/2017 με 

  θέμα: ¨Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 και του πίνακα στοχοθεσίας 

  οικονομικών αποτελεσμάτων του ΟΠΑΚΠΑ¨ .  

  Εισηγητής: Ο πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ. Χατζημαργαρίτης Μ.  

 

ΘΕΜΑ 11ο:  Σχετικά με μεταβολές σχολικών μονάδων στην Α/βάθμια και Β/βάθμια  

  Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2018-2019.  

  Εισηγητής: Ο πρόεδρος της ΔΕΠ κ. Τερζής Β.  

 

ΘΕΜΑ 12ο:  Έγκριση ετήσιου προγράμματος πολιτιστικών, αθλητικών και κοινωνικών 

  δράσεων και εκδηλώσεων Δήμου Σερρών για το έτος 2018.  

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

 

ΘΕΜΑ 13ο:  Περί αποδοχής ή απόρριψης της αίτησης λύσης σύμβασης του κτηνιάτρου κ. 

  Αγαθαγγελίδη Κυριάκου.  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ.  
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ΘΕΜΑ 14ο:  Αποδοχή χρηματοδότησης επιπλέον ποσού 6.000,00 € για την υλοποίηση  

  νέων δράσεων από τον Δήμο Σερρών στο πλαίσιο του δικτύου MAPS και  

  έγκριση συμμετοχής σε αυτές.  

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

 

ΘΕΜΑ 15ο:  Έγκριση τροποποίησης μέρους της υπ’ αριθμ. 804/2017 Α. .Σ. “¨Έγκριση  

  αποδοχής χρηματοδότησης της πράξης: Δημιουργία πολιτιστικού διπόλου  

  στην διασυνοριακή περιοχή Cultural Dipole¨, στο πλαίσιο του προγράμματος 

  Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020”.  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γκότσης Η.  

 

ΘΕΜΑ 16ο:  Έγκριση έκθεσης εσόδων - εξόδων Γ΄ τριμήνου 2017 για τον έλεγχο  

  υλοποίησης - εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2017.  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Χαρίτος Χ.  

 

ΘΕΜΑ 17ο:  Έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς ουσιώδη τροποποίηση των  

  όρων διακήρυξης και χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με την παρ. 2 

  του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 ¨Προμήθειας διατακτικών δεμάτων αγάπης 

  (τροφίμων) σε άπορους δημότες του Δήμου Σερρών για τις εορτές των  

  Χριστουγέννων έτους 2017 – Χριστουγέννων και Πάσχα έτους 2018¨.  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.  

 

ΘΕΜΑ 18ο:   Σχετικά με προμήθεια πινάκων ζωγραφικής.  

  Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος  

 

ΘΕΜΑ 19ο:   Έγκριση διενέργειας παροχής υπηρεσιών:  

  α) Οικονομική αποτίμηση του Δημοτικού Δάσους Σερρών και  

  β) Διαχείριση προϊόντων κλάδευσης.  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Δούκας Γ.  

 

ΘΕΜΑ 20ο:  Έγκριση χρονικής παράτασης της υπ’ αριθμ. 50107/25-11-2016 σύμβασης για 

  την προμήθεια ¨γάλακτος, τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών  

  παντοπωλείου για την κοινωνική κουζίνα του Δήμου¨.  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.  

 

ΘΕΜΑ 21ο:  Έγκριση χρονικής παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Γενικής 

  Γραμματείας Αθλητισμού και Δήμου Σερρών, για το έργο: ¨Κατασκευή  

  εγκαταστάσεων πυροπροστασίας στο Κολυμβητήριο του Δήμου Σερρών¨.  
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  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.  

 

ΘΕΜΑ 22ο:   Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού  

  οικον. έτους 2017 από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.  

 

ΘΕΜΑ 23ο:  Αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για την 

  υπηρεσία ¨Ευρεία επιθεώρηση οδικής ασφάλειας του δημοτικού οδικού  

  δικτύου¨.  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.  

 

ΘΕΜΑ 24ο:  Αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για την 

  παροχή υπηρεσιών ¨Καθαρισμός υδροληψίας τάφρου Μπέλιτσας¨   

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ.  

 

ΘΕΜΑ 25ο:   Κατηγοριοποίηση αυτοκινητοδρομίου Σερρών σύμφωνα με το Ν. 4479/2017. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.  

 

ΘΕΜΑ 26ο:  Έγκριση μελέτης για παραλαβή φυτών από το δασικό φυτώριο Σερρών.  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Δούκας Γ.  

 

ΘΕΜΑ 27ο:  Εξέταση αιτήματος αγροτών περί αναδρομικής εφαρμογής της υπ’ αριθμ.  

  549/2017 Α. .Σ., για το έτος 2016.  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.  

 

ΘΕΜΑ 28ο:  Αναπροσαρμογή ή μη μισθωμάτων για το έτος 2018 σύμφωνα με τον Δείκτη 

  Τιμών Καταναλωτή.  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.  

 

ΘΕΜΑ 29ο:  Έγκριση διοικητικής αποβολής του κ. Μπαλουκτσή Βασιλείου για κατάληψη 

  δημοτικής έκτασης τμημάτων αγροτεμαχίων του αγροκτήματος Σερρών  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γκότσης Η.  

 

ΘΕΜΑ 30ο:  Περί διαγραφής ακινήτου με ΑΚ 19441 στο Ο.Π. 520, από το Κτηματολόγιο 

  του Δήμου Σερρών.  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γκότσης Η.  

 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΘΕΜΑ 31ο:  Σχετικά με ανανέωση δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση αίθουσας του  

  δημοτικού σχολείου Βαμβακούσας στον Πολιτιστικό Σύλλογο Βαμβακούσας.  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.  

 

ΘΕΜΑ 32ο:   Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.  

  Εισηγητές: Οι Αντιδήμαρχοι κ. κ Χαρίτος Χ, Γκότσης Η, Δούκας Γιατί,  

  Μερετούδης, Γρηγοριάδης Χ. Χράπας Π.  

 

ΘΕΜΑ 33ο:   Υποβολή του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής, της ένστασης του  

  αναδόχου επί του πρωτοκόλλου και των απόψεων της επιτροπής για το έργο: 

  ¨Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις δημόσιων ανοικτών χώρων στο Δήμο Σερρών¨ 

  σύμφωνα με την διαδικασία της παρ. 5 του άρθρου 73 του Ν. 3699/2008.  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 34ο:   Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης των έργων: 

  α) Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Σερρών έτους 2018, 

  β) Εργασίες αποκατάστασης ουσιωδών ελαττωμάτων στο έργο των  

  βιοκλιματικών αναβαθμίσεων και 

  γ) Συντήρηση και επισκευή δημοτικών κτηρίων Δήμου Σερρών έτους 2017. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 35ο:   Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. των έργων: 

  α) Συντηρήσεις κοινόχρηστων χώρων Δήμου Σερρών έτους 2017, 

  β) Εργασίες κατασκευής υγρομόνωσης κτηρίου αυτοκινητοδρομίου Σερρών 

  και 

  γ) Εργασίες οδοστρωσίας – ασφαλτοστρώσεις στην περιοχή Σιγής πόλης  

  Σερρών, έτους 2016. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 36ο:  Σχετικά με τοποθέτηση ξύλινων επιφανειών σε κοινόχρηστο χώρο: α) του  

  καταστήματος καφέ ¨Η ΠΛΑΤΕΙΑ¨ (Πλ. Ελευθερίας) και β) του κατ/τος  

  ¨ΜΠΑΚΑΛΙΚΟ¨ (Πεζόδρομος Κερκύρας) ως χώρου ανάπτυξης   

  τραπεζοκαθισμάτων.  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.   

 

ΘΕΜΑ 37ο:  Πρόταση διαχείρισης νομίμως υφιστάμενων θέσεων στάθμευσης στην πόλη 

  των Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΘΕΜΑ 38ο:  Έγκριση ανάκλησης της υπ’ αριθμ. 789/2017 Α. .Σ. και έγκριση διαγραφής 

  του υπ’ αριθμ. 2065/2017 χρηματικού καταλόγου.  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 39ο:  Είσπραξη αχρεωστήτως καταβληθέντων χρημάτων από προνοιακά επιδόματα. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης  

 

ΘΕΜΑ 40ο:   Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 41ο:   Διαγραφή οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 42ο:  Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου και του 

  Προέδρου του Δημ. Συμβουλίου κ. Αραμπατζή Θεόδωρου, για τους μήνες 

  Νοέμβριο και Δεκέμβριο. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο:  Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης συμπολίτη μας λόγω πυρκαγιάς  

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

 

……………………… 

…………….. 
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26Η   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  μπορώ  να  έχω  τον  λόγο ;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  ξεκινήσω  όμως .  Έχω  κάποια  θέματα  να  ανακοινώσω  και  θα  σας  

δώσω  τον  λόγο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ακούγεται  ότι  τώρα  για  τα  Χριστούγεννα  δεν  θα  δώσουνε  στους  

φτωχούς  κάτι  για  τα  Χριστούγεννα .  Αυτό  είναι  αληθές ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει ,  την  ώρα  των  ερωτήσεων  μπορείτε  να  καταθέσετε  την  ερώτησή  

σας .   

 Κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  καλησπέρα  σας .  Να  ξεκινήσουμε ;  

Καθίστε  σας  παρακαλώ .  

 Με  την  άδειά  σας  έχει  προκύψει  ένα  κατεπείγον  θέμα  και  αφορά ,   

 

 Κατόπιν  ενημέρωσης  και  απόφασης  από  τον  Πρόεδρο  της  Ορεινής  

μας  κοινοποιεί  και  μας  γνωστοποιεί  ότι  η  οικία  της  δημότισσάς  μας  

Κολεόγλου  Ελένη  υπέστη  ολοκληρωτική  καταστροφή  λόγω  πυρκαγιάς .   

Για  τον  λόγο  αυτό  παρακαλούμε  όπως  ενημερώσετε  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο  και  άλλους  φορείς ,  προκειμένου ,  εάν  είναι  δυνατόν ,  να  

ενισχυθεί  οικονομικά  η  οικογένεια .   

 

Συμφωνείτε  να  συζητηθεί  κύριοι  συνάδελφοι ;  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συμφωνούμε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  δώσω  τον  λόγο  στον  κ .  Μερετούδη ,  τον  αρμόδιο  Αντιδήμαρχο  για  

τα  θέματα  αυτά .  Κύριε  Αντιδήμαρχε  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  έχει  συμβεί  ένα  

γεγονός  στην  Ορεινή .  Κάηκε  μια  οικία .  Το  τραγικό  της  υπόθεσης  είναι  

ότι  έχει  πενήντα  ημέρες  που  συγχωρέθηκε  ο  άνδρας  της ,  ένας  νέος  

άνθρωπος  ηλικίας  πενήντα  και  κάτι .  Έχει  καεί  το  σπίτι ,  η  σκεπή ,  θέλει  

αλλαγή  η  ηλεκτρολογική  εγκατάσταση  και  είναι  μέσα  στον  χειμώνα  και  

ζήτησε  την  βοήθεια  από  τον  Δήμο  Σερρών .   

 Βάσει  του  νόμου  και  του  Κώδικα  Δήμων  και  Κοινοτήτων ,  η  

υπηρεσία  μας  ζήτησε  όλα  τα  απαραίτητα  έγγραφα .  Μας  τα  φέρναν  όλα  

τα  έγγραφα .  Το  σπίτι  ανήκει ,  είναι  στο  όνομα  του  πεθερού  της  κυρίας ,  

είναι  τριώροφο  αλλά  την  ζημιά  την  έχει  πάθει  ο  τρίτος  όροφος  που  

είναι  η  σκεπή .   

 Αφού  πήραμε  όλα  τα  χαρτιά  της ,  το  εκκαθαριστικό ,  τα  πάντα  και  

ελίχθηκαν  από  την  υπηρεσία ,  έχουμε  την  διαβεβαίωση  ότι  μπορούμε  να  

την  ενισχύσουμε  οικονομικώς  και  πήραμε  την  απόφαση  να  της  

δώσουμε  5.000 ευρώ .   
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 Και  κάτι  άλλο  που  ήθελα  να  πω ,  υπάρχει  ο  κωδικός  του  Δήμου  

Σερρών ,  υπάρχουν  τα  χρήματα  και  μετά  από  όλα  αυτά  αποφασίσαμε  να  

εισηγηθούμε  το  θέμα .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πρόεδρε  να  καταθέσω  λίγο  μια  εμπειρία  μου ;  Νομίζω  ότι  θα  βοηθήσει  

το  σώμα .  Κάτι  παρόμοιο ,  κύριε  Μερετούδη ,  κάτι  παρόμοιο  στο  

παρελθόν ,  επειδή  ήμουν  Πρόεδρος  Δημοτικού  Συμβουλίου  εγώ  είχαμε  

στο  Σκούταρι  και  ο  Επίτροπος  δεν  το  ενέκρινε .  Αυτό  το  λέω  προς  

γνώση ,  για  να  δούμε  πώς  θα  μπορέσουμε  να  το  ξεπεράσουμε  νομικά .   

 Να  το  λάβουμε  υπόψη  μας .  Το  λέω  αυτό  για  να  βοηθήσω  το  

σώμα .  

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Θα  το  προσέξουμε ,  κ .  Αναστασιάδη  στις  διαδικασίες  να  μην  κολλήσει  

κάπου .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι ,  είναι  ένα  θέμα ,  όπως  καταλαβαίνετε ,  πολύ  σοβαρό  κ .  

Αναστασιάδη ,  συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι  να  προχωρήσουμε  στην  

διαδικασία ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι ,  ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωρώντας  στην  διαδικασία .  Κύριοι  συνάδελφοι  ερωτήσεις .  

Ανακοινώσεις ;  Μισό  λεπτό  με  την  σειρά .  Ο  κ .  Χρυσανθίδης ,  ο  κ .  

Χασαπίδης ,  ο  κ .  Αναστασιάδη  Αντώνης .  Υπάρχουν  άλλες  ανακοινώσεις  

από  την  πλευρά  των  δημοτικών  συμβούλων ;   
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 Κύριε  Χρυσανθίδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   στο  προηγούμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  είχε  

δημιουργηθεί  ένα  θέμα  κατά  το  στάδιο  των  διευκρινιστικών  ερωτήσεών  

μου .  Σας  έκανα  ένα  έγγραφο ,  μου  απαντήσατε  με  ένα  έγγραφο ,  στο  

οποίο  επιμένατε  εσείς  και  επικαλούσαστε  τον  πρώην  Πρόεδρο  τον  κ .  

Παπαβασιλείου  ότι  ο  Κανονισμός  Λειτουργίας  λέει  σαφέστατα  ότι  ο  

χρόνος  των  διευκρινιστικών  ερωτήσεων  είναι  δυο  λεπτά .   

 Σας  έκανε  ένα  έγγραφο  και  μου  απαντάτε  ότι  το  κάνατε  αναγωγή .  

Όταν  υπάρχει  ένας  Κανονισμός  Λειτουργίας ,  κύριε  Πρόεδρε ,  δεν  

κάνουμε  αναγωγή  και  για  να  κάνουμε  αναγωγή  πρέπει  να  αποφασίσει  

το  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

 Άρα  λοιπόν ,  ορθώς  εγώ  έκανα  τις  διευκρινιστικές  ερωτήσεις  και  

θα  περίμενα  σήμερα  από  εσάς  να  πείτε  εδώ  στο  σώμα ,  ότι  ναι ,  να  

γνωρίζουν  όλοι  οι  δημοτικοί  σύμβουλοι  ότι  δεν  υπάρχει  στον  

Κανονισμό  χρόνος  διευκρινιστικών  ερωτήσεων .   

 Άρα  λοιπόν  ορθώς  ήμουν  τότε  και  κακώς  με  επιπλήξατε  και  

είχαμε  αυτόν  τον  έντονο  διάλογο  που  δεν  υπήρχε  και  το  λέω  αυτό  διότι  

πολλές  φορές  μας  έχετε  αποκαλέσει ,  όχι  εσείς  αλλά  συνάδελφοι  ότι  

είμαστε  αδιάβαστοι .  Δυστυχώς  άλλοι  ήταν  αδιάβαστοι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χρυσανθίδη  νομίζω  ότι  η  επιστολή  που  ας  έφερα  απάντηση  στην  

επιστολή  που  μου  στείλατε  ήταν  ξεκάθαρη  η  τοποθέτησή  μου .  Εάν  

νομίζετε  ότι  ο   Πρόεδρος  δεν  έχει  καμία  ευθύνη  για  την  ομαλή  και  την  

σοβαρή  και  την  σωστή  λειτουργία  του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  νομίζω  

ότι  πλανάστε .   
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 Εν  πάση  περιπτώσει ,  εάν  επιθυμείτε  μπορεί  να  έρθει  θέμα  στο  

επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  να  το  συγκεκριμένο  σημείο  το  

ξεκαθαρίσουμε  και  να  προχωρήσουμε  στην  τροποποίηση .  Εάν  

επιμένετε  δεν  έχω  καμία  αντίρρηση .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη .  Το  δίλεπτο  που  επικαλούμαι  είναι  για  να  προχωρήσει  ομαλά  

η  λειτουργία .  Σκεφτείτε  εάν  το  κάθε  συνάδελφος ,  όπως  τοποθετήθηκα  

και  στο  προηγούμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  κάθεται  και  κάνει  δέκα  

ερωτήσεις  συνεχόμενες .  Δεν  θα  τελειώσουμε  ποτέ .   

 Άρα  λοιπόν ,  δεν  ήταν  τίποτα  προσωπικό  και  το  ξέρετε  πολύ  

καλά ,  ξέρετε  πόσο  εκτιμώ  και  την  προσφορά  σας  και  την  παρουσία  

σας .  Έκρινε  ο  Πρόεδρος  και  το  προεδρείο ,  ο  Πρόεδρος  κατ’  επέκταση ,  

ότι  έτσι  έπρεπε  να  εφαρμόσει  τον  κανονισμό .  Εάν  όμως  συνεχίζουμε  

και  επιμένουμε ,  δεν  έχω  καμία  αντίρρηση  να  το  φέρουμε  στο  επόμενο  

Δημοτικό  Συμβούλιο  θέμα ,  να  προχωρήσουμε  και  στην  τροποποίηση  

και  το  ξεκαθάρισμα  του  συγκεκριμένου  σημείο .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   δεν  επιμένω ,  είναι  όμως  ότι  . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καμία  αντίρρηση ,  το  προχωρούμε .  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Θα  μπορούσατε  να  πείτε  ότι  δεν  το  προέβλεπε .  Επειδή  όμως  συμβαίνει ,  

δεν  γίνεται  συνδιαχείριση ,  με  το  έγγραφό  μου  σας  επισημαίνω  ότι  να  

τηρείται  ο  Κανονισμός  Λειτουργίας  σε  όλους  όσους  έχουν  αξιώματα .  

Το  πεντάλεπτο  δηλαδή .  Είτε  λέγεται  Δήμαρχος ,  είτε  Αντιδήμαρχος ,  
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είτε  αγορητής ,  ο  Κανονισμός  Λειτουργίας  λέει  ένα  πεντάλεπτο .  Να  

τηρείται  ο  Κανονισμός  Λειτουργίας .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  ξέρετε  πολύ  καλά  και  γνωρίζετε  πολύ  καλά  πόσο  χρόνο  πρέπει  

να  διαθέσουμε  στον  καθένα .  Δεν  γίνεται  καμία  διαχείριση .  Νομίζω  ότι  

προσπαθώ  να  φέρω  τον  χρόνο  όπως  πρέπει .  Λοιπόν ,  για  να  

προχωρούμε .   

 Η  δεύτερη  ερώτηση  από  τον  κ .  Χασαπίδη .  

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  κύριε  Αντιδήμαρχε ,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  το  

τελευταίο  διάστημα  έγινε  πολύ  κουβέντα  για  το  αποχετευτικό  των  

Καλών  Δέντρων .  Μάλιστα  είχαμε  δυο  αποφάσεις  δικαστικές .  Η  μια  

αφορούσε  την  εμπλοκή  των  κατασκευαστών  στο  έργο  αυτό  και  οι  

άνθρωποι  τυπικά  αθωώθηκαν  αλλά  ουσιαστικά  δεν  μπήκε  επί  της  

ουσίας  το  δικαστήριο ,  αθωώθηκαν  λόγω  παραγραφής  των  αδικημάτων .   

 Είχαμε  και  την  δίκη  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  και  είχαμε  τον  προϊστάμενο  

του  αποχετευτικού  δικτύου ,  ο  οποίος  ήταν  κατηγορούμενος .  Εκεί  

είχαμε  μια  απόφαση  του  δικαστηρίου  που  πανηγυρικά  αθώωσε  τον  

προϊστάμενο  της  αποχέτευσης  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . .   

 Αυτό  σημαίνει  ότι  αθωώθηκε  η  ίδια  η  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  για  τα  

κατασκευαστικά  λάθη   και  για  το  ότι  το  έργο  κατάντησε  να  είναι  μη  

λειτουργικό .  Αθωώθηκε  και  η  παρούσα  Δημοτική  Αρχή .   

 Το  αφήγημα  που  είχε  αναπτύξει  ο  κ .  Φωτιάδης  ή  το  παραμύθι ,  θα  

έλεγα  εγώ ,  ότι  το  έργο  καταστράφηκε  γιατί  η  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  δεν  το  

συντήρησε ,  κατέρρευσε  ως  χάρτινος  πύργος .   

 Μέσω  της  απόφασης  αυτής  αποδίδονται  οι  πολιτικές  ευθύνες  και  

είναι  συγκεκριμένες  σε  ποιους  ανήκουν  αυτές  οι  ευθύνες .  Είναι  αυτοί  
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που  σχεδιάσανε ,  αυτοί  που  μελέτησαν ,  αυτοί  που  κατασκεύασαν .  

Καμία  ευθύνη  δεν  μπορεί  να  αποδοθεί  μετά  από  αυτή  την  δικαστική  

απόφαση  στην  παρούσα  Δημοτική  Αρχή  και  στις  διοικήσεις  της  

Δ .Ε .Υ .Α .Σ . .  

 Ήθελα  να  υποβάλλω  ένα  ερώτημα  προς  τον  αξιότιμο  

Αντιδήμαρχο  και  στον  Πρόεδρο  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ,  ο  οποίος  λείπει .  Οι  

πολιτικές  ευθύνες  έχουν  καταλογιστεί .  Θα  διεκδικήσει  η  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  με  

αξιόπιστο  τρόπο  τα  λεφτά  που  χάθηκαν  εκεί ;  Έχω  την  αίσθηση  ότι  σε  

αυτό  θα  συναινέσει  και  η  παράταξη  της  αντιπολίτευσης  που  δείχνει  

πολύ  μεγάλη  ευαισθησία  για  τα  οικονομικά  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . .   

 Ερωτώ ,  εάν  αξιόπιστα  θα  διεκδικήσει  η  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  τα  λεφτά  που  

χάθηκαν  από  εκεί ,  γιατί  οι  αστικές  ευθύνες  δεν  παραγράφονται .   Οι  

πολιτικές  επίσης  δεν  παραγράφονται .  Οι  ποινικές ,  ενδεχομένως ,  να  

παραγράφτηκαν  και  να  αθωώθηκαν  κάποιοι ,  αλλά  στην  συνείδηση  του  

κόσμου  μένει  τι  θα  γίνει  με  αυτά  τα  λεφτά  που  χάθηκαν  στο  

αποχετευτικό  των  Καλών  Δέντρων ;   

 Αυτό  ήθελα  να  πω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  κ .  Χασαπίδη .  Κύριε  Αναστασιάδη  Αντώνη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   επί  της  διαδικασίας .  Αυτό  που  ακούστηκε  από  τον  

συνάδελφο  ήταν  ερώτηση ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  μπορεί  να  κάνει  και  τοποθέτηση .  Ή  μπορεί  να  κάνει  μια  

ανακοίνωση .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Συμπερασματικός  λόγος ;  Ήταν  διαπιστωτική  πράξη ;   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εσείς  πως  το  εκλάβατε ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι ,  εγώ  δεν  ξέρω ,  σας  ερωτώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ας  μας  πει… 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είπε  ερώτηση .  Αυτό  ήταν  μια  διαπιστωτική  πράξη ,  τι  είναι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μια  ερώτηση  δεν  σας  καλύπτει ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ερώτηση  είναι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ  νομίζω  ήταν  μια  ερώτηση .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πιο  μπροστά  έκανε  διαπιστωτική  πράξη  ολόκληρη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  ποιο  είναι  το  θέμα ,  τι  θέλετε ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Διότι  εγώ  πήγα  στο  δικαστήριο  και  το  δικαστήριο  δεν  αποφάνθηκε  

έτσι .  Αλλά ,  εν  πάση  περιπτώσει ,  είναι  διαπιστωτική  πράξη  και  μετά  

είναι  ερώτηση ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι  να  σας  πω ;  Ποιο  είναι  το  πρόβλημα ;  Εγώ  το  παίρνω  σαν  ερώτηση .  

Ποιο  είναι  το  πρόβλημα ,  κύριε  Φωτιάδη ,  δεν  κατάλαβα .  Ποια  είναι  η  

διαδικασία .  είπατε  επί  της  διαδικασίας .  Να  καταλάβω  το  θέμα .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Με  αυτή  την  διαδικασία ,  έτσι  όπως  τοποθετήθηκε ,  πρέπει  να  σας  

ζητήσω  και  εγώ  τον  λόγο  επί  προσωπικού .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπορείτε  να  τον  πάρετε .  Εάν  νομίζετε  ότι  . .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  δώσω  όμως  τον  λόγο  στον  κ .  Αναστασιάδη  που  τον  διακόψατε  και  

θα  σας  δώσω  αμέσως  τον  λόγο  κύριε .  Θα  πάρετε  τον  λόγο ,  ναι  θα  σας  

τον  δώσω ,  δεν  έχω  καμία  αντίρρηση .  Εάν  επιμένετε  επί  προσωπικό  δεν  

έχω  κανένα  πρόβλημα .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Βεβαίως  επί  προσωπικού .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  Αντώνη .  Παρακαλώ ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  ησυχία .  

Ορίστε  κ .  Αναστασιάδη .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Ακούγεται ,  κύριε  Πρόεδρε ,   ότι  τώρα  για  τα  Χριστούγεννα  κάθε  φορά  

που  μοιράζουμε  στους  φτωχούς  ανθρώπους  μια  κάρτα ,  δεν  θα  δοθεί  

φέτος .  Είναι  αληθές  αυτό ;  Διότι  λέγεται  ότι  καμία  εταιρία  δεν  

αναλαμβάνει  αυτή  την  εργασία .  Και  να  την  κάνεις  απευθείας  ανάθεση  

σήμερα  κιόλας .  Σήμερα .  Διότι  θα  είναι  αμαρτία  τα  Χριστούγεννα  

υπάρχουν  οικογένειες  που  πραγματικά  δεν  θα  έχουν  να  φάνε .   

 Ευχαριστώ  πάρα  πολύ .  Κύριε  Μερετούδη  να  το  βάλεις  σήμερα  

θέμα .  Αυτό  λέω .   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  σήμερα  είναι  ήδη  θέμα .   
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Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μπράβο .   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Θα  πάει  για  απευθείας  ανάθεση  αλλά  ακόμα  και  με  απευθείας  ανάθεση  

πραγματικά  ζοριζόμαστε  να  βρούμε  επαγγελματία  να  αναλάβει .  

Είμαστε  σε  συνεννόηση  τώρα  με  τον  Μασούτη .  Περιμένουμε  αύριο  να  

μας  απαντήσει .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Φροντίστε  το  παρακαλώ .   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Πιστεύουμε  ότι  θα  λυθεί  μέχρι  αύριο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ευχαριστώ  πάρα  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι  είμαι  υποχρεωμένος ,  δεν  θα  σας  κουράσω ,  νομίζω  

ένα  λεπτό  θέλω .    

 Αυτό  που  ακούστηκε  εδώ  μέσα  στην  αίθουσα  δεν  αντέχει  σε  

διαδικασία  προσέγγισης ,  διότι  πρώτον  ο  κ .  Χασαπίδης  προφανώς  

λησμονεί  ότι  υπήρξε  συνεργάτης  μου  εκείνη  την  περίοδο ,  Πρόεδρος  

του  τότε  Δημοτικού  Συμβουλίου  και  ο  ίδιος  ήταν  ο  εισηγητής  για  την  

παραλαβή  των  τριών  μελετών  των  οποίων  υλοποιήσαμε  σε  εκείνη  την  

φάση .  Στην  συνέχεια  ο  κ .  Γεωργιάδης  άλλες  επτά  δημοπρασίες .  Το  

πρώτο  που  έχω  να  επισημάνω .   

 Το  δεύτερο ,  από  την  διαδικασία  των  δυο  δικαστηρίων  δεν  μπήκε  

από  κανέναν  παράγοντα  της  δίκης  ότι  η  μελέτη  έπασχε  ή  η  υλοποίηση  
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ή  είχε  κάποιο  πρόβλημα .  Ευθέως  από  κανέναν  δεν  μπήκε .  Και  τούτο  

διότι ,  όσον  αφορά  η  αναζήτηση  της  ευθύνης  της  πολιτικής ,  διότι  τότε  

ομόφωνα  το  τότε  Δημοτικό  Συμβούλιο  ανάθεσε  σε  εταιρεία ,  η  οποία  

και  σήμερα  συνεργάζεται  με  την  Δ .Ε .Υ .Α .  και  με  τον  Δήμο  και  εδώ  

εμείς  ψηφίσαμε  ανάθεση ,  συνεπώς  η  επάρκεια  της  συγκεκριμένης  

εταιρείας  δεν  αμφισβητείται .   

 Δεν  μπόρεσα  να  καταλάβω  αυτή  η  πιρουέτα  πώς  έφτασε  στον  

Φωτιάδη  αλλά  εν  πάση  περιπτώσει ,  Χασαπίδης  είναι  αυτός .   

 Όσο  δεν  για  την  ουσία  του  θέματος ,  το  κατηγορητήριο  ήταν  πολύ  

συγκεκριμένο ,  κύριοι  συνάδελφοι  και  αφορούσε  έναν .  Δυστυχώς  εγώ  

είπα  από  την  αρχή ,  το  δυστυχώς  όσον  αφορά  την  διαδικασία  

αναζήτησης  από  πλευράς  δικαιοσύνης ,  δεν  αναζητήθηκε  στην  σωστή  

κατεύθυνση  τι  ακριβώς  συνέβη .  

 Ο  συγκεκριμένος  υπάλληλος  βεβαίως  και  έπρεπε  να  αθωωθεί ,  

διότι  ετούτος  θα  έπρεπε  να  πάρει  εντολή  άνωθεν  και  δεν  την  πήρε .   

 Όσο  δε  για  την  διαδικασία ,  το  κατηγορητήριο  είχε  τρία  σημεία .   

Το  πρώτο  σημείο  έλεγα  εάν  αυτό  το  έργο  είναι  λειτουργικό .  

Κανείς  δεν  το  ισχυρίστηκε  ποτέ ,  διότι  ήταν  σε  διαφορετικές  φάσεις  

κατασκευασμένο  και  δεν  είχε  αποδέχτη .   

Το  δεύτερο  ήταν  εάν  από  αυτή  την  μη  ολοκλήρωσε  κινδύνευε  το  

χωριό ,  οι  κάτοικοι ,  να  πλημμυρίσουν  τα  σπίτια  τους  πράγμα  

ανυπόστατο ,  ούτως  ή  άλλως ,  γιατί  στο  κατηγορητήριο  μπερδεύτηκαν  οι  

όροι  όμβρια  με  ακάθαρτα .  Το  δίκτυο  δεν  ήταν  παντορροϊκό ,  ήταν  

ακαθάρτων .  Κακή  διατύπωση  από  τον  Εισαγγελέα .   

Το  τρίτο  ήταν ,  εάν  ο  συγκεκριμένος  έκανε  τα  δέοντα .   

Αντιλαμβάνεστε  ότι  αυτό  δεν  ήταν  αναζήτηση  επί  της  ουσίας  του  

υπαίτιου .  Όλοι  αντιλαμβανόμαστε  ότι  εφόσον  το  έργο  κατασκευάστηκε  
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σε  ποσοστό  82%, έλειπαν  όμως  συγκεκριμένα  τμήματά  του  και  

λείπουν ,  όχι  από  εμένα ,  εγώ  έκανα ,  μαζί  με  τον  κ .  Χασαπίδη  βέβαια ,  

Πρόεδρος ,  έτσι ;  αυτός  ήταν  ο  εισηγητής  πριν  φύγω  και  το  προχώρησε  

ο  κ .  Γεωργιάδης  με  άλλες  επτά  δημοπρασίες .   

Εγώ  πιστεύω ,  κύριε  Χασαπίδη  εδώ  σε  μένα  επειδή  το  πρόβλημά  

σας  είμαι  εγώ ,  ότι  το  έργο  μπορεί  να  αναταχθεί  και  να  δουλέψει  και  

ξέρω  πολύ  καλά  τι  λέω  και  οι  πολιτικές  ευθύνες  περιμένω ,  βεβαίως  να  

αναζητηθούν .   

Όσο  δε  για  αυτή  την  πιρουέτα  που  είπατε  να  αναζητηθούν  τα  

χρήματα ,  τα  χρήματα  δεν  μπορεί  η  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  να  τα  αναζητήσει ,  διότι  

δεν  είναι  ο  φυσικός  φορέας .  Θα  μπορούσε  να  τα  αναζητήσει  ο  Δήμος .  

Ο  Δήμος  από  ποιος  άραγε ;  Από  κάποιους  που  κατασκευάσανε ,  διότι  

κλείνω  με  αυτό ,  κύριε  Πρόεδρε ,   η  διατύπωση  για  την  απαλλαγή  του  

συγκεκριμένου  υπαλλήλου  ήταν  ότι  εάν  τυχόν  θα  είχε  γίνει  κάποια  

βύθιση  των  δικτύων  κατά  την  κατασκευή ,  αυτή  η  βύθιση  θα  είχε  

συμβεί  κατά  τον  χρόνο  εκεί  της  κατασκευής .  Συνεπώς  έπρεπε  να  το  δει  

ο  επιβλέπων ,  συνεπώς  είναι  υπεύθυνοι  οι  εργολάβοι ,  πράγμα ,  βέβαια  

εκ  των  υστέρων  επινόηση  της  τελευταίας  στιγμής  που  δεν  αποδίδεται  

επ’  ουδενί  σε  κανέναν  ούτε  πολιτικό  ούτε  βέβαια  τεχνικό .   

Να  πω  ότι  μπορεί  να  το  αποδώσει  κανείς  στους  επιβλέποντες  ή  

στους  εργολάβους ;  Για  μένα  η  υπόθεση  έχει  ενδιαφέρον  και  βεβαίως  

θα  περίμενα  την  Εισαγγελία  να  προχωρήσει  περαιτέρω .   

Ευχαριστώ .  

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Πρόεδρε  σας  παρακαλώ ,  ανοίξατε  το  θέμα…. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  όμως ,  παρακαλώ .  
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Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Στην  ώρα  των  ερωτήσεων  από  την  στιγμή  που  δώσατε  τον  λόγο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επιτρέψτε  μου  κ .  Χασαπίδη ,  επιτρέψτε  μου .  Ζήτησε  ο  κ .  Φωτιάδης… 

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Εσείς  καταλάβατε  ότι  αναφέρθηκε  σε  προσωπικό  ζήτημα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αναφέρθηκε  σε  προσωπικό…  

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Πριν  αναπτύξει  το  προσωπικό  ζήτημα  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  δίνω  ένα  λεπτό  εάν  θέλετε  να  απαντήσετε ,  παρόλο  που  δεν  

προβλέπεται  στην  διαδικασία . .  

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Γιατί  το  προηγούμενο  προβλεπόταν ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα  λεπτό  και  να  κλείσουμε  το  θέμα .  Ένα  λεπτό  έχετε .  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Η  άποψη  του  Φωτιάδη  δεν  είναι  η  αλήθεια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χασαπίδη  ένα  λεπτό  και  σταματάει  η  κουβέντα .  Σας  παρακαλώ  

πολύ .  Ένα  λεπτό  για  να  προχωρήσει  η  διαδικασία ,  για  να  

προχωρήσουμε  σε  θέματα  του  Δημοτικού  Συμβουλίου .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  
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Επειδή  άφησε  και  αιχμές ,  ευτυχώς  είμαι  ο  Χασαπίδης  και  δεν  μοιάζω  

του  Φωτιάδη .  Αυτό  λέω  και  προς  την  Σερραϊκή  κοινωνία  και  προς  

όλους .  Ευτυχώς  είμαι  ο  Χασαπίδης  και  δεν  μοιάζω  του  κ .  Φωτιάδη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ευχαριστώ  πολύ .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Οι  μονόλογοι  του  κ .  Φωτιάδη  στα  φιλόξενα  κανάλια  αυτό  λέγανε .  Αυτό  

λέγανε  ότι  φταίει  η  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ,  φταίει  η  παρούσα  Δημοτική  Αρχή .  Η  

εμμονή  του  να  χρεώσει  ότι  λάθη  έγιναν  και  σε  προηγούμενους  δήμους  

από  άλλες  Δημαρχιακές  Αρχές ,  ότι  λάθη  έγιναν  να  τα  χρεώσει  στην  

παρούσα  Δημοτική  Αρχή ,  τον  έχον  εγκλωβίσει .  Τώρα  ψάχνει  

συνενόχους .  Απολογιστικός  ήταν .  Απλά  θέλει  να  εμπλέξει  και  τον  

Χασαπίδη  που  έτυχε .  Η  μόνη  πολιτική  ευθύνη  η  δική  μου ,  κύριε  

Πρόεδρε ,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  είναι  ότι  του  έδειξα  εμπιστοσύνη  ενώ  

δεν  την  άξιζε .  Αυτή  είναι  η  μόνη  πολιτική  ευθύνη  που  μου  αντιστοιχεί  

εμένα .  Αυτήν  αποδέχομαι  ως  πολιτική  ευθύνη .   

 Η  πραγματικότητα  του  δικαστηρίου  αυτό  είπε .  Ότι  το  έργο  

καταστράφηκε  την  περίοδο  της  κατασκευής .  Ότι  θέλει  ας  λέει  ο  

Φωτιάδης .  Ο  κ .  Φωτιάδης .  Αυτή  ήταν  η  απόφαση  του  δικαστηρίου  και  

αθωώθηκε  ο  προϊστάμενο ,  άρα  η  παρούσα  Δημοτική  Αρχή .  Αυτή  είναι  

η  πραγματικότητα  και  τεκμηριώθηκε  στο  δικαστήριο .   

 Ξέρω ,  θα  βγει  στα  φιλόξενα  κανάλια…. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  
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Της  πόλης  και  θα  αναμασήσει  πάλι  αυτά  που  λέει  εδώ .  Ενώπιος  

ενωπίω ,  εδώ  πρέπει  να  πούμε  τα  επιχειρήματα ,  εάν  υπάρχουν  και  όχι  

σε  μονολόγους .   

 Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  κύριοι  συνάδελφοι  πρώτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  1ο:  

Συγκρότηση  ετήσιας  επιτροπής  παραλαβής  υπηρεσιών ,  

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

της  Δ /νσης  Καθαριότητας  του  Δήμου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας  Π .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χράπας  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Είναι  επιτροπές  παραλαβής  και  θέλω  να  συμπληρώσουμε  πάνω  σε  αυτή  

την  Επιτροπή ,  όπως  αναφέρεται  Συγκρότηση  ετήσιας  επιτροπής  

παραλαβής  υπηρεσιών  και  παραλαβής  κάδων  απορριμμάτων  και  

ανταλλακτικά  κάδων  απορριμμάτων  και  παραλαβής  οχημάτων  και  

ανταλλακτικά  οχημάτων  και  μηχανημάτων .   

 Να  προστεθούν  και  αυτές  οι  άλλες  δυο  παράγραφοι  στην  ίδια  

υφιστάμενη  Επιτροπή  που  ψηφίζουμε  τώρα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  ερωτήσεις ;    Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  922Α /2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεύτερο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  2ο:  

Συγκρότηση  ετήσιας  επιτροπής  διαγωνισμού  και  αξιολόγησης  

διαδικασιών  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων  σύμφωνα  

με  τις  διατάξεις  του  Ν .  4412/2016, της  Δ /νσης  Ανάπτυξης  

και  Αγροτικής  Οικονομίας .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χαρίτος  έχει  τον  λόγο .  Κύριε  Αντιδήμαρχε .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Όπως  είπατε  αφορά  την  Διεύθυνση  Ανάπτυξης  και  Αγροτικής  

Οικονομίας  και  η  υπηρεσία  προτείνει  τον  κ .  Σουλιώτη  με  

αναπληρώτρια  την  κυρία  Βέργου .  Την  κυρία  Γαβρά  Αντιγόνη  με  

αναπληρωτή  τον  κ .  Χατζητόλη  Πέτρο .  Τρίτον ,  την  κυρία  

Μπαρμπουτίδου  Αικατερίνη ,  με  αναπληρώτρια  την  Δράτσου  Τριάδα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  την  οικονομία  του  χρόνου  συμφωνείτε ;  Τα  ονόματα  άλλωστε  είναι  

γνωστό  με  ποια  διαδικασία .  Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  923/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τρίτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  3ο:  

Σύσταση  επιτροπών  για  την  προσωρινή  και  οριστική  

παραλαβή  των  έργων:  

α)  Συντήρηση  και  βελτίωση  οριζόντιας  και  κάθετης  σήμανσης  

οδικού  δικτύου  έτους  2016 και  

β)  Αποπεράτωση  κλειστού  γυμναστηρίου  Αγίου  Ιωάννη  

Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;  Θέλετε  εισήγηση ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα .   

Σύσταση  επιτροπών  για  την  προσωρινή  και  οριστική  παραλαβή   

του  έργου:  Συντήρηση  και  βελτίωση  οριζόντιας  και  κάθετης  

 σήμανσης  οδικού  δικτύου  έτους  2016 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  924/2017 )  

…………………………  

 

Σύσταση  επιτροπών  για  την  προσωρινή  και  οριστική  παραλαβή  

 του  έργου:  Αποπεράτωση  κλειστού  γυμναστηρίου   

Αγίου  Ιωάννη  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  925/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τέταρτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  4ο:  

Σύσταση  οργάνων  διανομής  και  φύλαξης  των  υδάτων  άρδευσης ,  

καθορισμός  χρόνου  έναρξης  και  λήξης  της  αρδευτικής  περιόδου  

και  αριθμού  των  θέσεων  υδρονομέων ,  για  το  έτος  2018.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  εισήγηση ;   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Μια  ερώτηση  ήθελα  να  κάνω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Χασαπίδη .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  
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Είδα  την  εισήγηση .  Σε  όλα  τα  αγροκτήματα  μιλάμε  για  πεντάμηνη  

σύμβαση  και  στο  αγρόκτημα  Μητρουσίου  μιλάμε  για  επτά  μήνες  

σύμβαση .  Τι  το  εξαιρετικό  έχει  εκεί  δηλαδή ;  Εγώ  ξέρω  ότι  η  άρδευση ,  

ειδικά  σε  καλοκαιρινές  καλλιέργειες ,  όπως  είναι  το  αγρόκτημα  του  

Μητρουσίου ,  μέχρι  τέλη  Αυγούστου  σταματάει .  Γιατί  πάμε  μέχρι  31 

Οκτωβρίου ;   

 Εγώ  θα  έλεγα  να  περιορίσουμε  τον  χρόνο… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ,  παρακαλώ  κύριοι .  παρακαλώ  ολοκληρώστε  κ .  Χασαπίδη .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Μισό  λεπτό ,  να  πω  την  άποψή  μου  και  θα  απαντήσετε .  Και  κάτι  ακόμα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι .  

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Πρόεδρε .  Και  κάτι  ακόμα .  Η  μια  παρατήρηση  είναι   αυτή  και  κάτι  

ακόμα .  Ήθελα  να  ρωτήσω  απευθύνομαι  προς  τον  Αντιδήμαρχο  Έργων  

κυρίως ,  υπήρχε  και  παλαιότερα  ένα  αίτημα ,  που  το  έθεσαν  κάποιοι  

παραγωγοί  πάλι ,  το  είχε  βάλει  και  ο  κ .  Μοσχολιός  σε  προγενέστερα  

συμβούλια ,  τι  γίνεται  με  τον  καθαρισμό  της  τάφρου ;  Λένε  ότι  εάν  

καθαριστεί  η  τάφρος  και  θα  βελτιωθεί  η  ποιότητα  της  άρδευσης  και  θα  

έχουμε  και  οικονομία  στην  κατανάλωση  ρεύματος .  Εάν  υπάρχει  από  

την  μεριά  της  Δημοτικής  Αρχής  πρόθεση  να  προχωρήσουμε  και  
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εννοείται  ότι  αυτή  η  δράση  πρέπει  να  γίνει  πριν  την  άνοιξη  που  αρχίζει  

η  καλλιεργητική  περίοδος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βέβαια  δεν  είναι  το  θέμα  μας  αυτό .  Είναι  διαφορετικό .  Να  δώσω  τον  

λόγος  τον  κ .  Καρύδα  και  αμέσως  θα  τον  δώσω  σε  σας  κ .  Γκότση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε  Χασαπίδη  επειδή  το  θέμα  καταρχάς  άπτεται  στον  Αντιδήμαρχο  

Αγροτικής  Ανάπτυξης  θα  σας  δώσει  τις  απαντήσεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χαρίτο .  Κύριε  Αντιδήμαρχε .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Εγώ  θα  ήθελα  να  πω  ένα  πράγμα .  Οι  εισηγήσεις  άμα  δείτε  από  πάνω ,  

κύριε  Χασαπίδη  λαμβάνοντας  υπόψη  όλους  αυτούς  τους  παραπάνω ,  τις  

τοπικές  κοινότητες ,  προτείνουν  πέντε  μήνες ,  επτά  μήνες  και  τα  λοιπά .   

Η  εισήγηση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  είναι  ο  χρόνος  έναρξης  

είναι  1η  Απριλίου  μέχρι  31 Οκτωβρίου ,  η  χρονική  διάρκεια  των  

συμβάσεων  είναι  από  1η  Μαΐου  ή  την  υπογραφή  τους  και  για  πέντε  

μήνες .  Για  όλους .  Για  όλους  είναι  πέντε  μήνες .  Είναι  η  εισήγηση  της  

Κοινότητας  αυτή .   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  μην  κάνετε  διάλογο  μεταξύ  σας .  Ολοκληρώσατε  κύριε ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Για  πέντε  μήνες  είναι  για  όλους .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Υπάρχουν  ερωτήσεις ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Δεν  ξέρω  άμα  θέλετε  κάποια  άλλη  διευκρινιστική ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι ;   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Μισό  λεπτό .  Δεν  πρέπει  να  απαντήσουμε  στο  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  ποιο  θέμα  κ .  Γρηγοριάδη ;  Για  την  τάφρο ;   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  σας  δώσω  τον  λόγο  αμέσως .  Έχετε  τον  λόγο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αμέσως  θα  σας  δώσω  τον  λόγο  κ .  Αναστασιάδη .  Κύριε  Αντιδήμαρχε .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Λοιπόν ,  κύριε  Πρόεδρε ,   πράγματι  μας  ήρθε  ένα  χαρτί  με  υπογραφές  

κάποιων  κατοίκων  του  Μητρουσίου  για  το  αρδευτικό  δίκτυο  και  για  

την  κεντρική  διώρυγα  που  έχουν ,  όπως  και  για  τις  παράπλευρες  μικρές  

διώρυγες  και  για  ένα  σιφόνι  που  υπάρχει  ένα  πρόβλημα  εκεί .   

 Θέλω  να  σας  πω  ότι  με  το  που  ήρθε  το  χαρτί  στην  υπηρεσία  

ενδιαφερθήκαμε  σε  συνεργασία  με  την  Τεχνική  Υπηρεσία .  Είναι  

άμεσα ,  αύριο  δηλαδή  θα  πάμε  να  επισκεφτούμε  το  σημείο  και  να  δούμε  

το  τι  γίνεται .  Αυτό ,  η  κεντρική  τάφρος  αυτή  έχει  να  καθαριστεί  πολλά  

χρόνια .  Εμείς  μιλήσαμε  με  τον  υδρονομέα  εκεί ,  μας  έδωσε  κάποια  
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στοιχεία ,  όμως  θα  πάμε  με  υπηρεσιακούς  παράγοντες  από  την  Τεχνική  

Υπηρεσία  να  δούμε  την  πραγματικότητα .   

 Θέλω  όμως  να  πω  στο  σώμα  ότι ,  κ .  Χασαπίδη ,  τα  έργα  αυτά ,  

όπως  ξέρετε ,  γίνονται  από  ανταποδοτικά  χρήματα .  Δηλαδή  με  τα  

χρήματα  που  πληρώνουν   οι  παραγωγοί ,  με  αυτά  τα  χρήματα  πρέπει  να  

γίνει  το  έργο .  Αυτά  τα  χρήματα  που  πληρώνουν  οι  παραγωγοί  δεν  

φτάνουν  ούτε  για  τον  υδρονομέα  και  την  Δ .Ε .Η . ,  όχι  να  κάνουμε  έργο .  

Ούτε  ένα  μέτρο  δεν  μπορούμε  να  κάνουμε .   

 Θα  σας  πω  κάτι  το  οποίο  πιστεύω  να  το  γνωρίζετε  αλλά  για  

όσους  δεν  το  γνωρίζουν ,  δεν  είναι  νόμιμο ,  απαγορεύεται  να  πάρουμε  

χρήματα  από  οπουδήποτε  αλλού  και  να  βάλουμε  σε  αυτά  τα  έργα .  

Πρέπει  να  γίνονται  από  τα  ανταποδοτικά .   

 Εμείς  όμως  αποφασίσαμε  να  κάνουμε  το  έργο  αυτό ,  να  

καθαρίσουμε  την  τάφρο  και  ότι  άλλο  μπορούμε  από  την  ΣΑΤΑ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Παράνομο .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Ας  είναι .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Ή  από  ίδια  έσοδα .  Πάντως  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Από  ίδιους  πόρους  μπορούμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι .  παρακαλώ .  Κύριε  Αναστασιάδη .  

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  
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Από  ίδια  έσοδα ,  έστω  έτσι .  Πάντως  η  κινητοποίηση  είναι  άμεση ,  κύριε  

Πρόεδρε ,  είναι  άμεση  και  πολύ  σύντομα  θα  γίνει  το  έργο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ  κύριε  Αντιδήμαρχε .  Κύριε  Αναστασιάδη  Αντώνη  έχετε  

τον  λόγο .  Κύριε  Αναστασιάδη  ζητήσατε  τον  λόγο ;  Παρακαλώ  κύριοι .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δηλαδή ,  κύριε  Πρόεδρε ,   πέντε  μήνες  για  όλα  τα  χωριά ;  Δεν  λαμβάνετε  

υπόψη  τι  έκταση  έχει  στο  κάθε  χωριό ;  Δηλαδή  εάν  ένα  χωριό  έχει  χίλια  

στρέμματα  και  το  άλλο  έχει  πέντε  χιλιάδες  στρέμματα ,  τον  ίδιο  χρόνο  

θα  έχουν  αυτοί ;  Δεν  πρέπει  να  λαμβάνετε  υπόψη  την  έκταση  που  έχει  

κάθε  Κοινότητα .  Και  το  Μητρούσι  είναι  δυο  χωριά ,  δεν  είναι  ένα  

χωριό .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  ολοκληρώσει  σας  παρακαλώ .  Ορίστε  κ .  Αναστασιάδη ,  ολοκληρώστε  

σας  παρακαλώ .   Προχωρήστε  σας  παρακαλώ .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Η  έκταση  παίζει  ρόλο ,  κύριε  Πρόεδρε .  Η  κάθε  Κοινότητα  δεν  έχει  την  

ίδια  έκταση .  Σε  παρακαλώ .  Πρέπει  να  ληφθεί  υπόψη .  Το  Μητρούσι  

είναι  πολύ  μεγάλο  χωριό  και  είναι  δυο  χωριά .    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  τοποθετήσεις  ή  προχωρούμε  στην  ψηφοφορία  κύριοι ;  

Συμφωνείτε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  13 Η Σ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2017 

34

Ομόφωνα .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  926/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι ,  σεβαστείτε  την  διαδικασία .   Με  το  να  κάνουμε  

κουβέντα  μεταξύ  μας  δεν  οδηγεί  πουθενά  αυτό .   

 Πέμπτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ   5ο:  

Έγκριση  απασχόλησης  εποχικού  προσωπικού  επί  δίμηνο  

για  την  αντιμετώπιση  πρόσκαιρων  αναγκών  του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Καδής  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Καδής  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΚΑΔΗΣ:  

Ένα  δίμηνο  θα  πάρουμε  για  μηχάνημα  έργου .  Χειριστής  γκρέιντερ  θα  

είναι .  Για  τις  ανάγκες  του  . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  927/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  έκτο .   

 

ΘΕΜΑ  6ο:  

Έγκριση  καθιέρωσης  εργασίας  του  προσωπικού  πολιτικής  

προστασίας  σε  βάρδιες  σε  εικοσιτετράωρη  βάση  κατά  τις  

Κυριακές ,  εξαιρετέες  και  νυχτερινές  ώρες .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Μια  ερώτηση  έχω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  θέλετε ,  κ .  Χράπα  κάντε  την  εισήγηση  του  θέματος .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Γιατί  βάζουμε  δυο  επόπτες ;  Για  ποιο  λόγο  βάζουμε  δυο  επόπτες ;   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  
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Στο  επτά  δεν  είμαστε ;  Α!  στο  επόμενο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λάθος  δικό  μου  ήταν  που  απευθύνθηκα  στον  κ .  Αντιδήμαρχο .  

Συμφωνούμε  στο  έκτο  θέμα  κύριοι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  928/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έβδομο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  7ο:  

Έγκριση  καθιέρωσης  εργασίας  του  προσωπικού  καθαριότητας  

σε  βάρδιες  σε  εικοσιτετράωρη  βάση  κατά  τις  Κυριακές  εξαιρετέες  

και  νυχτερινές  ώρες ,  καθώς  επίσης  και  για  εργασία  πέραν  του  

ωραρίου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας  Π .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χράπα .  

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Είναι  το  γνωστό  θέμα  που  έρχεται  κάθε  χρόνο .  Πρέπει  να  ψηφιστεί  

εγκαίρως  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  η  νυχτερινή  απασχόληση ,  

εξαιρέσιμη  ημέρα ,  αργία  και  τα  λοιπά  και  24ωρη  εργασία  στο  

προσωπικό  της  καθαριότητας  και  μπορεί  να  γίνει  εγκαίρως  ΦΕΚ  και  να  
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μπορούν  να  πληρωθούν  εγκαίρως  τις  ώρες  που  εργάζονται  τις  

εξαιρέσιμες ,  είτε  είναι  νυχτερινές  είτε  είναι  αργίες  ή  Κυριακές .  

 Γι '  αυτό  τον  λόγο  έρχεται  η  εισήγηση  με  τις  ειδικότητες  όπως  

είναι ,  όπως  κάθε  χρόνο ,  γι '  αυτό  τον  λόγο  έρχεται  η  εισήγηση ,  να  

ψηφιστεί  εγκαίρως ,  έτσι  ώστε ,  να  μπορέσει  να  γίνει  ΦΕΚ  πολύ  

σύντομα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει  ερώτηση  κ .  Χρυσανθίδη ;  Κάτι  θέλετε  να  ρωτήσετε ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ναι ,  θέλω  να  ρωτήσω ,  για  ποιο  λόγο  βάζουμε  δυο  επόπτες ;  Καλώς  

γίνονται  όλα  αυτά  αλλά  για  ποιο  λόγο  την  Κυριακή  να  υπάρχουν  δυο  

επόπτες  και  δυο  εργάτες ,  παραδείγματος  χάρη ;   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Την  Κυριακή  ή  γενικότερα  την  αργία ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Γενικά  την  αργία .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Γενικότερα  την  αργία ,  την  εξαιρέσιμη  ημέρα  να  το  πούμε  έτσι ,  για  να  

την  καλύψουμε  όλη ,  δεν  δουλεύουν  μόνο  οι  εργαζόμενοι  υπάλληλοι  οι  

μόνιμοι  του  Δήμου  των  Σερρών ,  εργάζονται ,  κυρίως ,  εργολάβοι  οι  

οποίοι  κάνουν  αποκομιδή  Παρασκευή  βράδυ ,  κάνουν  αποκομιδή  

Σάββατο  πρωί ,  Σάββατο  απόγευμα ,  δεύτερο  απορριμματοφόρο  Σάββατο  

απόγευμα  ανακύκλωσης ,  Κυριακή  πρωί  ξανά  αποκομιδή ,  όλοι  αυτοί  

μαζί  με  το  μόνιμο  προσωπικό  των  οδοκαθαριστών  ελέγχονται  από  

κάποιους  ανθρώπους ,  οι  οποίοι  είναι  οι  προϊστάμενοι  των  υπηρεσιών .   

 Γι '  αυτό  τον  λόγο  εμείς  βάζουμε  έναν  επόπτη ,  ενδεχομένως   να  

χρειαστεί  να  μπει  και  δεύτερος .  Εάν  χρειαστεί  να  μπει  και  δεύτερος  
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επόπτης  όμως ,  πρέπει  να  το  προβλέψουμε  για  να  μπορέσει  να  αμειφθεί .  

Όχι  ότι  θα  βγαίνει  συνεχώς  δεύτερος  επόπτης  έξω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  929/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παράλειψή  μου  ήταν ,  κύριοι  συνάδελφοι  να  σας  ενημερώσω  ότι  ο  κ .  

Δήμαρχος  δεν  θα  βρίσκεται  σήμερα  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Είναι  

για  μια  προσωπική  του  υπόθεση  εκτός  Νομού .  Μου  διέφυγε  στο  

ξεκίνημα  της  συζήτησης .   

 Θέμα  όγδοο .   

 

ΘΕΜΑ  8ο:  

Έγκριση  της  υπ’  αριθμ .  110/2017 απόφασης  του  Δ .Σ .  της  

ΔΗ .Κ .Ε .  ¨ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . ¨  με  θέμα:  ¨Έγκριση  ετήσιου  προγράμματος  

δράσης  της  ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  Σερρών  για  το  έτος  2018¨ .  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  Πρόεδρος  του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  ο  κ .  Τσαλίκογλου  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΚΟΥ:  
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Κύριε  Πρόεδρε ,   κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  σας  φέρνουμε  εγώ  και  

το  Διοικητικό  του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  το  ετήσιο  πρόγραμμα  δράσης .  Αυτό  

είναι  όπως  είναι  στις  τεχνικές  ο  επιχειρησιακός  σχεδιασμός .   

 Δίπλα ,  εάν  έχετε  δει  την  εισήγηση ,  δίπλα  στα  έργα  έχουμε  βάλει  

σε  παρένθεση  πιθανή  αλλαγή  έργου  σε  κάποια ,  αυτά  που  είναι  στον  

Σεπτέμβριο ,  Οκτώβριο ,  Νοέμβριο ,  σε  εκείνο  το  διάστημα ,  γιατί  

πιθανόν  να ,  εάν  υπάρχει  κάποια  καλύτερη  πρόταση  όταν  έρθει  η  ώρα  

της  παιδικής  σκηνής ,  παράδειγμα ,  ή  της  μικρής  σκηνής  που  είναι  να  

παίξει  τον  Νοέμβριο .   

Όπως  βλέπετε  είναι  σαν  τον  προϋπολογισμό  που  περνάει  η  μια  

χρονιά  μέσα  στην  άλλη .  Δηλαδή  εμείς  ανακοινώσαμε  το  πρόγραμμα  

της  σεζόν  το  καλλιτεχνικό  πρόγραμμα  τον  Οκτώβριο  σαν  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . ,  

αλλά  το  πρόγραμμα  δράσης  ξεκινάει  από  1/1ο υ ,  οπότε  ότι  έχουμε  

ανακοινώσει  μέχρι  Ιούλιο  είναι  μέσα  και  κάποια  τα  οποία  σκεφτόμαστε  

να  κάνουμε  … 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αναμόρφωση .   

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΚΟΥ:  

Όχι  αναμόρφωση .  Καμία  σχέση .  Δεν  καταλάβατε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  διακόπτετε  σας  παρακαλώ .  

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΚΟΥ:  

Ότι  έχουμε  ανακοινώσει  στο  καλλιτεχνικό  πρόγραμμα  από  1/1 μέχρι  

καλοκαίρι  ήδη  τα  έχουμε  κοινοποιήσει  και  τρέχουν .  Όπως  παράδειγμα ,  

το  ‘Μια  ξεχωριστή  μέρα’  που  είναι  μια  συμπαραγωγή  του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . ,  

ήδη  έχει  κάνει  πρεμιέρα  στην  Θεσσαλονίκη  και  θα  παίξει  Ιανουάριο  

εδώ  και  έχουν  κοινοποιηθεί .   
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 Στο  επόμενο  καλλιτεχνικό  πρόγραμμα ,  δηλαδή  αυτό  που  

βγάζουμε  στα  media και  λέμε  τι  θα  κάνουμε ,  είναι  από  Σεπτέμβριο  και  

έπειτα ,  μέχρι  καλοκαίρι .   

 Τώρα ,  όσον  αφορά  επειδή  κ .  Μηλίδη  άκουσα  που  είπατε  και  στην  

λογοδοσία  του  Δημάρχου  για  παιδικές  παραστάσεις ,  ότι  εάν  είναι  

δυνατόν  να  κάνουμε  περισσότερες ,  όπως  βλέπετε  και  σε  αυτό  το  

πρόγραμμα  έχουμε  μια  παιδική  παράσταση .  Αυτό  γιατί  γίνεται ;  Γιατί  

όλα  τα  σχολεία  και  στον  προγραμματισμό  τους  από  την  Α /θμια  

Εκπαίδευση  περνάνε  τις  δραστηριότητές  τους  και  κάνουν  μια  επίσκεψη  

σε  θέατρο ,  οπότε  να  σας  πω  για  το  φετινό  ότι  δόξα  τον  Θεό  έχουμε  

ρεκόρ  εισιτηρίων  τα  τελευταία  14 χρόνια .  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Συγνώμη  που  διακόπτω ,  γι '  αυτό  το  ανέφερα ,  γιατί  είχαμε  και  ρεκόρ  

εισιτηρίων .  Είναι  στοχευμένη  η  τοποθέτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  ερωτήσεις ;  Παρακαλώ  κ .  Αναστασιάδη .  Υπάρχουν  

ερωτήσεις ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό  λεπτό  κύριοι .  Αναστασιάδης… 

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΚΟΥ:  

Κάνετε  λάθος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ,  παρακαλώ  μην  κάνετε  διάλογο .  Αναστασιάδης .  Παρακαλώ  

κύριοι .  Ο  κ .  Γιαννακίδης .  Κύριε  Αναστασιάδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Να  λες  το  όνομα  κύριε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει  συγνώμη .  Τους  ξεχωρίζουμε .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Απευθύνομαι  στον  Πρόεδρο  του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  και  στους  συναδέλφους  

και  θέτω  το  ερώτημα ,  αγαπητέ  μου  στα  προϋπολογιστικά  ποσά  έχετε  

αμοιβές  συμβουλευτικής  8.000.  Εάν  θα  μπορούσατε  να  μου  πείτε ,  ποιο  

είναι  το  περιεχόμενο  αυτών  των  συμβουλών ;   

 Δεύτερη  ερώτηση ,  λογιστές  25.0000. Μπορείτε  να  μου  πείτε  

ποιος  είναι  ο  χρόνος  παροχής  αυτής  της  υπηρεσίας ;  Γιατί  την  κάνω  

αυτή  την  ερώτηση ;  Γιατί  εμείς  στην  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  κάναμε  μια  μελέτη  για  

τον  χρόνο  και  αυτός  ο  χρόνος  είναι  τρεισήμισι  μήνες .  Εσείς ,  κάνατε  

τέτοια  κίνηση ,  έτσι  ώστε ,  να  δικαιολογούνται  οι  8.500 ανά  μήνα ;  Και  

είναι  το  ίδιο  πρόσωπο  ή  δυο  διαφορετικά  πρόσωπα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώσατε ;  Έχετε  τον  λόγο  κύριε  Πρόεδρε .   

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΚΟΥ:  

Όσον  αφορά  το  θέμα  συμβουλευτικής  που  είπατε ,  πίσω  ο  πίνακας  έχει  

μέσα  τον  προϋπολογισμό  στην  ουσία .  Τον  προϋπολογισμό  τον  

περάσαμε  την  προηγούμενη  εβδομάδα  και  κάποιος  διατύπωσε  αυτή  την  

ερώτηση ,  νομίζω  εσείς ,  σας  είπα  ότι  8.000,  που  τις  βάλαμε  στον  

προϋπολογισμό ,  το  βάλαμε .  Αυτό  που  έλεγα .  Όταν  μου  βάζουν  υπέρ  

τρίτων  50.000 ότι  έχω  έσοδα ,  δηλαδή  τα  λεφτά  που  δίνω  στον  μου  τα  

ξανά  βάζουν ,  τα  μοιράζουμε  και  εμείς .  Τα  βάλαμε  μεν ,  όχι  ότι  θα  τα  

ξοδέψουμε  δε .  Και  σας  είπα  πει  και  την  προηγούμενη  φορά  ότι  σε  

περίπτωση  που  ανοίξει  το  Leader και  χρειαστεί  κάποια  μελέτη  για  
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κάποιο  πρόγραμμα ,  αυτό  είναι  η  συμβουλευτική ,  γι '  αυτό  τα  έχουμε .  

Back up εκείνο  το  ποσό .   

 Όσον  αφορά  το  Λογιστήριο  που  λέτε ,  εγώ  έτσι  την  βρήκα ,  

υπάρχει  μια  σύμβαση  η  οποία  έχει  τρέξει  πέρυσι  και  είχε  βγει  με  

διαγωνισμό .  Και  μέσα  στην  σύμβαση  έχει  άτομο  το  οποίο  είναι  στο  

ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  κάθε  μέρα  κάτω  στο  λογιστήριο .  

 Τώρα  αυτό  που  λέτε  για  τρεισήμισι  μήνες  δεν  το  

αντιλαμβάνομαι .  Όχι ,  όχι  πέρα  από  το  ταμείο  και  λογιστήριο  έχουμε .  

Έχουμε  λογιστήριο  στο  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  κάτω  στο  ισόγειο  και  έχει  άτομο  

που  απασχολείται .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΚΟΥ:  

Το  τρεισήμισι  μήνες  δεν  κατάλαβα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  μην  κάνετε  διάλογο .  Ολοκληρώστε  κύριε  Πρόεδρε .   

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΚΟΥ:  

Αυτό ,  απάντησα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Κύριε  Γιαννακίδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Πρόεδρε  επειδή  διάβασα  την  εισήγηση  και  δεν  το  κατανόησα  ακριβώς ,  

θα  ήθελα  λίγο  μια  διευκρίνιση .  Αυτές  οι  παραστάσεις ,  όπως  είναι  το  

παιδικό ,  όπως  είναι  του  Αποστόλου  Ρήγα  και  τα  λοιπά ,  είναι  

παραγωγές  του  Δήμου  Σερρών  ή  φιλοξενούμενες  παραστάσεις ;   

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΚΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Παραγωγές  δικές  σας .  Το  οποίο  σημαίνει ,  έτσι  λίγο  πιο  αναλυτικά ;  

Όταν  λέμε  παραγωγές  του  Δήμου   Σερρών ;  Δηλαδή  είναι  κάποιος  του  

ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  Σερρών .  Θα  γίνει  πρόσληψη  σκηνοθέτη ,  ηθοποιών  από  όλη  

την  Ελλάδα  και  τα  λοιπά ;  Κάπως  έτσι  θα  λειτουργήσει ;   

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΚΟΥ:  

Όχι  από  όλη  την  Ελλάδα .  Εννοείται  ότι  … 

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Οι  συντελεστές  θα  είναι  από  τον  Δήμο  Σερρών ;  από  τις  Σέρρες ;   

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΚΟΥ:  

Τι  να  σας  πω ;  Από  ένα  σύνολο  50 ατόμων  που  προσλαμβάνουμε  

υπάρχουν  και  δυο  προσλήψεις ,  μια  σκηνογράφος  και  ένας  σκηνοθέτης  

που  είναι  έξω  από  την  πόλη ,  εάν  το  πάτε  τοπικιστικά .  Εάν  εννοείτε  

αυτό ,  εάν  . .  το  τοπικό… 

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Όχι ,  δεν  το  πάω  κάπου .  Όχι ,  δεν  έχω  κάποια  πρόθεση  ούτε  είμαι  

τοπικιστικής ,  ρωτάω  για  … 

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΚΟΥ:  

. .γιατί  θα  μου  πούνε  πάλι  ότι  είμαι  εκτός  θέματος ,  μπορώ  να  σας  

αναλύσω  έσοδα .  Παράδειγμα ,  το  «Μια  ξεχωριστή  μέρα», που  ξεκίνησε  

στο  Αυλαία  που  σας  είπα ,  είναι  μια  συμπαραγωγή  του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  

Σερρών  με  τον  Αλέξανδρο  Ρήγα .  Σε  αυτή  την  συμπαραγωγή  έχουμε  

υπογράψει  μια  σύμβαση  που  το  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  Σερρών  έβαλε  5.000 ευρώ  

συν  το  Φ .Π .Α . ,  6.200 γιατί  την  κατασκευή  του  σκηνικού  παίρνοντας  

πίσω  10% από  τις  εισπράξεις  μέχρι  31 Μαΐου .   

 Θέλω  να  σας  πω  ότι  το  πρώτο  Σαββατοκύριακο  που  έγινε  η  

πρόβα  τζενεράλε ,  δηλαδή  δεν  ξεκίνησε  καν ,  πήραμε  το  ένα  πέμπτο  
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πίσω .  Και  έχει  ξεκινήσει  στην  Θεσσαλονίκη .  Αυτή  την  εβδομάδα  . .  

πιστεύω  ότι  μέχρι  να  έρθει  στις  Σέρρες  που  θα  παίξει  και  εδώ  δυο  

θεατρικές  εβδομάδες ,  μέχρι  να  έρθει  στις  Σέρρες  θα  έχουμε  αποσβέσει  

και  θα  έχουμε  έσοδα  από  αυτήν .   

 Δηλαδή  εγώ  δεν  το  λέω  συμπαραγωγή ,  το  λέω  επένδυση .  

Παράδειγμα  αυτό .  Όσον  αφορά  αυτό .  Του  Σέρλοκ  Χόλμς  σας  είπα  πριν  

είναι  αποκλειστικά  με ,  που  σας  είπα  ρεκόρ  εισιτηρίων  στα  14 χρόνια ,  

αποκλειστικά  με  τοπικούς .  Δηλαδή ,  σκηνοθέτης… όλοι  Σερραίοι  

ηθοποιοί  και  εάν  δείτε  όλο  το  πρόγραμμα ,  τώρα  σε  κάποια  δεν  έχει  

βγει  καν ,  αυτά  που  είναι  να  βγουν  Οκτώβριο  . .  δεν  έχουν  βγει .   

 Αυτά  και  ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πρόεδρε…. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  δεν  ζητήσατε  τον  λόγο .  Βγήκε ,  συγνώμη  οι  διαδικασίες  είναι  

συγκεκριμένες  και  τις  ξέρετε .  Βγήκε  λίστα  αυτών  που  ήθελαν  να  

θέσουν  τα  ερωτήματα  … 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  δεν  πνίγω  τίποτα .  Αλίμονο  εάν  αυτή  την  τακτική  την  εφαρμόσουν  

όλοι  οι  συνάδελφοι .  Κύριε  Αντώνη  σας  παρακαλώ .  Κύριε  

Αναστασιάδη .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Θέλω  να  κάνω  τοποθέτηση .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθέτηση  να  κάνετε .  Τώρα  θα  ξεκινήσει  κύκλος  τοποθετήσεων .  

Τοποθετήσεις .  Παρακαλώ  τοποθετήσεις ,  όχι  ερωτήσεις .  Ο  κ .  Τερζής ,  ο  

κ .  Αναστασιάδης  Ηλίας ,  Αναστασιάδης  Αντώνιος .  Κύριε  Τερζή  έχετε  

τον  λόγο .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Ναι ,  ευχαριστώ  πολύ .   

 Θα  ήθελα  να  επαναλάβω  και  να  γίνει  γνωστό  για  άλλη  μια  φορά ,  

ότι  το  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  Σερρών  λειτουργεί ,  ειδικά  από  την  ημέρα  ανάληψης  

των  καθηκόντων  του  κ .  Τσαλίκογλου ,  χωρίς  καλλιτεχνικό  διευθυντή .  

Αυτό  βέβαια  έχει  μια  ελάφρυνση  στα  έξοδα ,  όσον  αφορά  που  

επιβάρυναν  οι  μισθοί  του  καλλιτεχνικού  διευθυντή .  Από  εκεί  και  μετά  

όμως ,  ο  καλλιτεχνικός  διευθυντής  οποιοσδήποτε ,  όποιος  και  να  ήταν  

αυτός ,  αναγνωρισμένης  ή  όχι  αξίας ,  είναι  αυτός  ο  οποίος  αποτελεί  την  

πυξίδα  σε  ένα  οποιοδήποτε  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . ,  είναι  αυτός  που  δίνει  τις  

κατευθυντήρες  γραμμές ,  έχει  την  γνώση ,  έχει  την  εμπειρία ,  έχει  τις   

γνωριμίες  στον  χώρο .   

 Γίνεται  μια  αξιέπαινη  προσπάθεια  και  επίπονη  από  τον  Πρόεδρο  

και  συνάδελφο  κ .  Τσαλίκογλου .  Τα  αποτελέσματα  μέχρι  τώρα  μας  

δικαιώνουν  όλους  μέσα  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο .  Θέλω  να  πιστεύω  

ότι  όπως  είπε  ήδη  έχουμε  πάρει  τους  καρπούς  αυτών  των  προσπαθειών .  

Θα  το  επαναλάβω  και  εγώ ,  είναι  πολύ  σημαντικό ,  εδώ  και  δεκατέσσερα  
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χρόνια  έχουμε  το  ρεκόρ  εισιτηρίων  και  εισπράξεων  από  την  παιδική  

παράσταση .   

Επίσης  μπορούμε ,  έχουμε  όλη  την  διακριτική  ευχέρεια  να  

πάρουμε  συντελεστές  από  όλη  την  επικράτεια ,  όμως  αυτό  θα  ήταν  

ιδιαίτερα  δαπανηρό ,  διότι  με  αυτόν  τον  τρόπο  θα  έπρεπε  να  έχουμε  και  

έξοδα  διαμονής ,  διατροφής  αυτών  των  συντελεστών .   

Λειτουργούμε ,  βέβαια  και  τοπικιστικά  παίρνοντας  αξιόλογους  

συντελεστές  από  την  πόλη  και  τον  Νομό  Σερρών ,  οι  οποίοι  είναι  

έμπειροι  και  τα  αποτελέσματά  τους  επάνω  στο  θεατρικό  σανίδι  είναι  

αξιέπαινα .   

Όσον  αφορά  κ .  Τσαλίκογλου  την  ερώτηση  του  κ .  Αναστασιάδη ,  

επειδή  χθες  παρόμοιο  θέμα  στην  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  γίνεται  μια  αναγωγή  των  

ωρών  καθημερινά  που  ο  λογιστής  ή  η  λογιστήρια  ή  το  λογιστικό  

γραφείο  ασχολείται  με  θέματα  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  και  αυτή  η  αναγωγή  

μετατρέπεται  σε  μήνες .  Επειδή  διαπίστωσα  ότι  δεν  καταλάβατε  την  

ερώτηση  του  κ .  Αναστασιάδη  τι  σημαίνει  3,5 μήνες ,  άρα  τόσο ,  είναι  η  

αναγωγή  των  ωρών  καθημερινά  και  όλα  αυτά  μας  βγάζουν  3,5 μήνες .  

Αυτό  έτσι  να  το  ξεκαθαρίσω  για  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  ολοκληρώστε  κ .  Τερζή .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Για  τον  κ .  Αναστασιάδη .  Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  Ηλία .  

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ ,  κύριε  Πρόεδρε ,   αγαπητέ  Δημήτρη  δεν  θα  μπω  στο  οργανόγραμμα  

του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . .   Υποθέτω  πως  λειτουργεί ,  όπως  λειτουργεί  η  
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Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  με  έναν  άνθρωπος  ο  οποίος  τακτοποιεί  τα  τιμολόγια  και  τα  

λοιπά ,  ο  ταμίας  να  το  πω  έτσι  πολύ  απλά ,  ο  οποίος  βέβαια  είναι  σε  

κανονικό  ωράριο ,  7:00-15:00΄  ή  7:30΄-15:30΄πως  το  έχετε  εσείς ,  όπως  

είναι  και  ο  δικός  μας  ο  Τερζής  ο  Γιάννης .   

 Αυτό ,  δηλαδή  είναι  μέσα  στο  προσωπικό  του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  

Εντάξει .   

 Εγώ  μένω  στο  άλλο .  Σε  αυτόν  ο  οποίος  ελέγχει ,  σε  αυτόν  ο  

οποίος  συντάσσει  ισολογισμούς ,  σε  αυτόν   ο  οποίος  συντάσσει  και  

καταθέτει ,  μέσω  του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  σε  μας ,  τους  προϋπολογισμούς .   

 Είναι  εδώ  το  ποσό  αρκετά  μεγάλο .  Είναι  25.000.  Δεν  είναι  το  

μόνο .  Ένα  από  όλα  πήρα ,  γιατί  εάν  πήγαινα  στην  ανάλυση  όλων  των  

ποσών  δεν  θα  μας  έφτανε  όλη  η  νύκτα .  Ένα  μόνο  και  το  λέω  αυτό  

γιατί ;  Γιατί  με  βάση  αυτά  τα  οποία  ελέγχθηκαν ,  σε  παρακαλώ  κ .  

Ραμπότα ,  με  βάση  αυτά  τα  οποία  ελέγχθηκαν  τα  25 χιλιάρικα  με  

αναγωγή  είναι  3,5 μήνες .   

 Εμείς  τώρα  καλούμαστε  εδώ  πέρα  το  πρόγραμμα  να  το  

ψηφίσουμε  με  βάση  το  ποσό .  Δεν  θα  πρέπει  αυτά  κάποτε  να  τα  

προσέξετε  και  να  μην  είναι  επανάληψη  της  προηγούμενης  χρονιάς ;  

 Εμείς  θα  ψηφίσουμε  το  πρόγραμμα  δράσης ,  εφιστούμε  όμως  την  

προσοχή  σας  την  επόμενη  και  την  μεθεπόμενη  χρονιά  σε  ότι  έχει  σχέση  

με  τα  οικονομικά  μεγέθη .  Δεν  είναι  φρόνιμο  να  παίρνουμε  την  

προηγούμενη  χρονιά  και  να  την  μεταφέρουμε  στην  επόμενη .   

 Αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  Αντώνη .  Παρακαλώ  κύριε  Αντιδήμαρχε ,  να  

ακούσουμε  και  τους  ομιλητές .  Κύριε  συνάδελφε .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Με  στεναχωρεί ,  κύριε  Πρόεδρε ,   πάρα  πολύ  βαθιά ,  για  την  αξία  του  

κυρίου  Προέδρου  και  για  την  εργατικότητά  του  και  για  το  φιλότιμό  του  

καμία  αντίρρηση .  Μπράβο  του  και  εύγε  του .  Όμως  το  θέμα  δεν  είναι  

εκεί .  δεν  έχετε  δικαίωμα  να  μιλάτε  εδώ  μέσα  ότι  είχαμε  ρεκόρ  

εισιτηρίων  από  βρέφη .  Ντροπή  είναι ,  ντροπή .  Μην  το  ξανά  πείτε  αυτό  

το  πράγμα ,  διότι  οι  δάσκαλοι  επιβάλουν  στα  παιδάκια  και  στους  γονείς  

έχουν ,  δεν  έχουν  λεφτά  να  πάνε  στο  θέατρο .   

 Κύριε  Πρόεδρε ,   εγώ  και  σας  εκτιμώ  και  σας  συμπαθώ  και  σας  

σέβομαι ,  διότι  πράγματι  προσφέρετε  καλή  εργασία .  Κανείς ,  για  την  

εντιμότητά  σας  καμία  αυτή ,  όμως  μην  το  ξαναπείς  ότι  έχουμε  ρεκόρ  

από  τα  βρέφη .   

 Εξ  ορισμού  κύριοι  εγώ  λέω  όχι .  Ευχαριστώ  πάρα  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   ναι ,  έχετε  τον  λόγο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για  να  κλείσουμε  θα  πω  στον  κ .  Τερζή  ότι  η  προσπάθεια ,  θέλω  να  σας  

διορθώσω  κ .  Τερζή ,  η  προσπάθεια  δεν  γίνεται  από  εμένα ,  γίνεται  από  

όλο  το  Διοικητικό  Συμβούλιο .  Με  όλους .  Δεν  θέλω  να  το  παίρνω  πάνω  

μου .   

 Όσον  αφορά ,  κ .  Αναστασιάδη  είναι  εκτός  θέματος  το  ποσό  του  

προϋπολογισμού .  Το  περάσαμε  την  προηγούμενη  εβδομάδα  αλλά… 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Να  πείτε  όνομα .   

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΚΟΥ:  

Κύριε  Ηλία  Αναστασιάδη ,  αλλά  παρόλα  αυτά  σας  έχω  πει  όλους  της  

αντιπολίτευσης  ότι  ελάτε  στο  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  να  σας  ενημερώσει  για  όλα  

τα  θέματα .  Και  εγώ  προβληματίστηκα  για  το  ποσό  και  πήγα  στο  
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λογιστήριο  με  κακές  διαθέσεις .  Ήμουν  έτοιμος  να  κάνω  διαγωνισμό  

κατευθείαν .  Μου  έδειξαν  το  τιμολόγιο  και  πιστέψτε  με ,  ότι  είναι  

πραγματικά  κτυπημένο .  Θα  σας  τα  εξηγήσω  αναλυτικά  εάν  έρθετε  στο  

ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι  τι  πάθατε  σήμερα ;  Παρακαλώ  κύριοι .   δεν  

μπορούμε  να  κάνουμε  λίγη  ησυχία ;  Γιατί  αυτή  η  ένταση  σήμερα ;  Έχετε  

τάση  για  κουβέντα ;  Παράκληση ,  όσοι  θέλουν  να  κάνουν  κουβέντα  ας  

βγουν  έξω  λιγάκι  να  γίνει  σωστά  η  διαδικασία .   

 Συνεχίστε  κ .  Πρόεδρε .   

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΚΟΥ:  

Και  θέλω  να  απαντήσω  στον  κ .  Αντώνη  Αναστασιάδη ,  να  του  πω  ότι  

δεν  επιβάλλουν  οι  δάσκαλοι  γιατί  πιο  παλαιά  ήταν  υποχρεωτικό  από  

την  νομοθεσία .  Τώρα  δεν  είναι  υποχρεωτικό  και  καταλαβαίνετε  ότι  το  

ρεκόρ  το  κάναμε  όχι  επειδή  επέβαλαν ,  επειδή  ήταν  τέλειο  το  

αποτέλεσμα .   

 Πέρα  από  αυτό ,  τα  βρέφη ,  κ .  Αναστασιάδη ,  επειδή  ξέρω  πως  

σκέφτεστε ,  σκέφτεστε  τοπικιστικά  πάντα  και  στις  κατ’  ιδίαν  

συζητήσεις ,  να  πω  ότι  είχαμε  πολλά  σχολεία ,  γιατί  κυνηγήσαμε  και  

έξω  από  τον  Νομό ,  όποτε   ήρθαν  λεφτά  στην  πόλη .  Δείτε  το  και  έτσι .   

 Αυτά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δευτερολογία  κύριοι .  όχι ;  Προχωρούμε  στην  ψήφιση ;  Συμφωνούμε  

ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  930/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένατο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ   9ο:  

Έγκριση  της  υπ’  αριθμ .  175/2017 απόφασης  του  Δ .Σ .  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  

με  θέμα:  ¨Έγκριση  οικονομικών  καταστάσεων  έτους  2014¨ .  

Εισηγητής:  Ο  πρόεδρος  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  κ .  Τερζής  Β .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Τερζής  ο  Πρόεδρος ,  έχει  τον  λόγο .  

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Θα  ήθελα  να  αναφέρω  στο  ξεκίνημα  ότι  η  κοινωφελής  επιχείρηση  του  

Δήμου  Σερρών  είναι  ένα  νομικό  πρόσωπο  ιδιωτικού  δικαίου ,  η  οποία  

ενώ  διέπεται  και  από  όλους   τους  κανόνες  της  ιδιωτικής  οικονομίας  

από  εκεί  και  μετά  διατηρεί  κάποια  χαρακτηριστικά  του  ευρύτερου  

δημόσιου  τομέα  όσον  αφορά  το  νομοθετικό  πλαίσιο  του  ΠΔ410.  

 Εδώ  αφορά  η  έκθεση  των  ορκωτών  λογιστών  της  τέταρτης  χρήσης  

του  οικονομικού  έτους  δηλαδή  του  ΄14. 

 Θα  ήταν  πολύ  εύκολο  για  μένα  να  αναφέρω  κάποια  αριθμητικά  

δεδομένα .  Προσωπικά  εγώ  ο  ίδιος  ως  Πρόεδρος  είχα  κατ’  ιδίαν  την  

ενημέρωση  από  κλιμάκιο  του  Λογιστικού  Γραφείου ,  το  οποίο  

επισκέφτηκε ,  αφού  ολοκλήρωσε  την  έκθεσή  του  την  υπηρεσία  μας  και  

παρουσία  και  του  ταμία  και  της  Διευθύντριας  μας  έκαναν  εκτενή  
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ανάλυση  των  πεπραγμένων  και  των  δεδομένων  και  όσων  έχουν  

καταγράψει .   

 Επειδή  όμως  κάποιοι  όροι  είναι  ιδιαίτερα  εξειδικευμένοι  και  δεν  

θα  ήθελα  απλά  να  τους  παπαγαλίσω ,  διότι  θέλει  και  ένα  με  δυο  

μεταπτυχιακά  για  να  αναφέρεις  τις  εκθέσεις  των  ορκωτών  λογιστών ,  

εάν  και  έχω  ένα  δεν  είναι  αυτής  της  ειδικότητας ,  θα  ήθελα  να  μυ  

επιτρέψετε  να  έρθει  εδώ  ο  κ .  Δημήτρης  Βλασταράς ,  από  την  

συγκεκριμένη  εταιρεία  των  ορκωτών  λογιστών ,  για  να  μας  κάνει  την  

ανάλυση ,  να  δεχθεί  και  τις  ερωτήσεις ,  διότι ,  όπως  σας  είπα  είναι  ένα  

άκρως  εξειδικευμένο  θέμα ,  το  οποίο ,  βέβαια  με  μεγάλη  υπομονή  μας  

το  ανέλυσε  εκεί  και  στους  υπηρεσιακούς  αλλά  θα  ήθελα  καλύτερα ,  με  

την  εμπειρία  του  να  το  αναφέρει  και  σε  σας .   

Κος  ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ:  

Την  καλησπέρα  μου  σε  όλους  σας .  Κύριε  Πρόεδρε ,   μέλη  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου  είναι  τιμή  για  μας  να  βρισκόμαστε  για  άλλη  

μια  χρονιά  θα  πω ,  παρόντες  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  προκειμένου  να  

σας  παρουσιάσουμε  με  την  έκθεσή  μας  και  να  λύσουμε ,  όσο  μπορούμε ,  

οποιαδήποτε  απορία  επί  της  εκθέσεως  και  γενικότερα  επί  του  ελέγχου  

μας .   

 Εάν  δεν  έχετε  ήδη  ενημερωθεί ,  όσον  αφορά  τις  παρατηρήσεις  της  

εκθέσεώς  μας  θα  τις  αναφέρω  και  στην  συνέχεια  θα  είμαι  στην  διάθεσή  

σας  για  οποιαδήποτε  ανάλυση  και  πληροφορία  θέλετε .   

 Ο  έλεγχός  μας  εκτελέστηκε  και  κάλυψε  όλο  το  εύρος  της  χρήσης  

΄14 από  1/1 έως  31/12,  κάλυψε  όλες  τις  δράσεις  λογιστικές ,  

οικονομικές  δράσεις  της  επιχείρησης ,  όλους  τους  λογαριασμούς  να  το  

πω  απλά .  Καταλήξαμε  στα  πορίσματά  μας ,  τα  οποία  έχουν  ως  εξής :  
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 Η  πρώτη  μας  αναφορά  αφορά ,  όπως  και  πέρυσι  και  τις  

προηγούμενες  χρήσεις ,  το  γεγονός  ότι  μεταξύ  των  απαιτήσεων  που  

εμφανίζει  ο  ισολογισμός  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  υπάρχουν  απαιτήσεις  που  

χαρακτηρίζονται  σε  καθυστέρηση ,  αυτό  θα  πει  δηλαδή  ότι  παρέμειναν  

ακίνητες  χωρίς  καμία  μεταβολή ,  τουλάχιστον  από  την  έναρξη  της  

χρονιάς ,  εάν  και  εδώ  διευκρινίζουμε  ότι  το  συνολικό  αυτό  ποσό  που  

ανέρχεται  στο  1.480.213,92 αφορά  κατά  το  συντριπτικό  του  μέρος ,  

κατά  την  συντριπτική  πλειοψηφία  του  σε  υπόλοιπα  απαιτήσεων  που  

προέρχονται  από  την  πρώτη  χρονιά  της  συγχώνευσης  των  δημοτικών  

επιχειρήσεων  και  ιδρύσεως ,  ουσιαστικά  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . .   

 Η  παρατήρησή  μας  αφορά  τόσο  την  ύπαρξη  των  ακινήτων  

υπολοίπων  αυτών  όσο  και  το  γεγονός  ότι  η  λογιστική  αρχή  επιβάλει ,  

όταν  υφίστανται  επισφαλείς  απαιτήσεις ,  η  επιχείρηση  να  προχωρήσει  

την  διενέργεια  μιας  πρόβλεψης ,  δηλαδή  ουσιαστικά  να  προβλέπει  εξ   

αρχής  ότι  πολύ  πιθανόν  ένα  μέρος  αυτών  των  απαιτήσεων  να  μην  

εισπραχθεί  ποτέ .   

 Αυτή  η  πρόβλεψη  δεν  έγινε ,  αυτή  είναι  και  η  ουσία  της  

παρατήρησής  μας ,  ότι  τέτοια  πρόβλεψη  δεν  έχει  γίνει  από  την  

επιχείρηση  και  διευκρινίζουμε  κιόλας  ότι  σύμφωνα  με  επιστολές  που  

λάβαμε  για  υπόλοιπα ,  για  περιπτώσεις  υπολοίπων  που  ανέρχονται ,  

σύμφωνα  με  τα  βιβλία  της  επιχείρησης  στις  790.980,27 από  τις  

επιστολές  αναγνωρίζεται  μόνο  ποσό  92.000.   

 Άρα  σύμφωνα  λοιπόν  με  όσα  σας  έχω  πει  μέχρι  στιγμής ,  

θεωρούμε  ότι  πρώτον ,  θα  πρέπει  να  οριστικοποιηθεί  η  μη  απαίτηση  

ποσού  698.422,77.  Το  διάφορο  δηλαδή  μεταξύ  των  790.000 των  δυο  

απαιτήσεων  που  λένε  τα  βιβλία  και  των  92.000 που  μας  λένε  οι  
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απαντήσεις  των  επιστολών  ότι  πραγματικά  είναι  αυτό  το  υπόλοιπο  της  

απαίτησης .   

 Επίσης ,  για  το  υπόλοιπο  ποσό ,  εάν  δηλαδή  από  το  1.480 των  

συνολικά  ακινήτων  υπολοίπων  αφαιρέσουμε  αυτά  τα  790 χιλιάρικα ,  για  

το  υπόλοιπο  ποσό  των  689.000 θα  πρέπει  να  γίνει  πρώτα  από  όλα  μια  

εκτίμηση  από  την  επιχείρηση  για  την  εισπραξιμότητα  ή  μη  των  ποσών  

αυτών  και  στην  συνέχεια  για  όσα  ποσά  θεωρούνται  ότι  είναι  

ανεπίδεκτα  εισπράξεως ,  να  γίνει  αντίστοιχα  μια  πρόβλεψη ,  η  οποία  

πρόβλεψη ,  σε  κάθε  περίπτωση  διευκρινίζουμε  ότι  θα  είναι  εις  βάρος  

των  αποτελεσμάτων  και  κατά  συνέπεια  των  ιδίων  κεφαλαίων  της  

επιχείρησης .   

 Η  δεύτερη  αναφορά  μας ,  αφορά  του  προμηθευτές ,  τον  

λογαριασμό  προμηθευτές  του  παθητικού ,  που  ανέρχεται  σε  ένα  

συνολικό  ποσό  672.247,10.   

 Όπως  διαπιστώσαμε  από  τον  έλεγχό  μας  στις  31/12/14 μέσα  σε  

αυτό  το  συνολικό  ποσό  των  672.000 περιλαμβάνονται  και  ακίνητα  

υπόλοιπα  υποχρεώσεων  προς  τους  προμηθευτές  499.036,69.  Και  αυτά  

στην  συντριπτική  τους  πλειοψηφία  τα  υπόλοιπα  προέρχονται  ακόμα  

από  την  συγχώνευση  των  δημοτικών  επιχειρήσεων  και  την  ίδρυση  της  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ . .   

 Δηλαδή  διευκρινίζω  ότι  τόσο  για  ακίνητες  απαιτήσεις  όσο  για  

ακίνητες  υποχρεώσεις ,  δεν  δημιουργήθηκαν  στην  συντριπτική  τους  

πλειοψηφία  κατά  την  διάρκεια  της  τετραετίας  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . .  

Έρχονται ,  δυστυχώς ,  εξ  απογραφής .  Εκ  της  συγχωνεύσεως  των  

δημοτικών  επιχειρήσεων .   

 Όσον  αφορά ,  επανέρχομαι ,  στο  κομμάτι  των  προμηθευτών ,  

συμπληρωματικά  και  πληροφοριακά  πρέπει  να  πούμε  ότι  μέχρι  την  
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ημερομηνία  που  υπογράψαμε  την  έκθεσή  μας  είχαν  ήδη  εξοφληθεί  και  

διαγραφεί  ακίνητα  υπόλοιπα  συνολικής  αξίας  111.075,57.   

 Άρα  στην  πραγματικότητα  και  με  τρέχουσες  ημερομηνίες  το  

συνολικό  ποσό  των  ακινήτων  υποχρεώσεων  προς  τους  προμηθευτές  δεν  

είναι  499.000,  είναι  πια  387.961,12.   

 Μια  ακόμη  αναφορά  μας  έχει  να  κάνει  με  τις  επιστολές .  Είναι  

μια  υποχρεωτική  απαραίτητη  διαδικασία  το  να  αποστέλλουμε  

επιστολές  επιβεβαίωσης  υπολοίπων  προς  τους  πελάτες ,  προς  τους  

προμηθευτές ,  τράπεζες  και  ανάλογα  με  τις  απαντήσεις  που  παίρνουμε  

διαπιστώνουμε  την  πραγματικότητα  ή  μη  των  υπολοίπων  που  

αναφέρονται  στα  βιβλία  της  επιχείρησης .   

 Από  τις  επιστολές  που  στείλαμε  προς  του  προμηθευτές  δεν  

λάβαμε  απαντήσεις  από  προμηθευτές  των  οποίων  τα  υπόλοιπα  είναι  

συνολικά   ενός  ύψους  75.680,71.  

 Άρα  γι '  αυτούς  όλους  τους  λόγους  που  αναφέραμε  ήδη ,  όσον  

αφορά  το  συνολικό  κονδύλιο  που  λέγεται  προμηθευτές ,  κρατούμε  

σχετική  επιφύλαξη  για  την  ορθότητά  του .  Λόγω  δηλαδή  ακριβώς  των  

ακινησιών  αλλά  και  των  διενεργηθέντων  διαγραφών  στην  συνέχεια  και  

πληρωμών ,  αλλά  και  λόγω  της  μη  λήψης  απαντήσεων  για  κάποια  από  

αυτά  τα  υπόλοιπα .   

 Η  τρίτη  μας  αναφορά  στην  έκθεση  ελέγχου  μας  έχει  να  κάνει  με  

τις  νομικές  υποθέσεις  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . .   

 Έχουμε  λάβει  επιστολές  από  τους  νομικούς  συμβούλους  βάσει  

των  οποίων  εάν  συναθροιστούν  οι  διεκδικήσεις  τρίτων  κατά  της  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  αυτές  οι  διεκδικήσεις  ανέρχονται  περίπου  στα  244 

χιλιάρικα  και  μάλιστα ,  σύμφωνα  με  την  πληροφόρηση  που  έχουμε  

λάβει ,  μέχρι  και  την  ημερομηνία  που  υπογράψαμε  την  έκθεσή  μας  
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υπήρξαν  οριστικές  δικαστικές  αποφάσεις  εις  βάρος  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  για  

ποσό  171.239 ευρώ .   

 Η  αναφορά  μας  εδώ  έχει  ακριβώς  την  ίδια  ουσία  ότι  η  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  

έχοντας  την  πληροφόρηση  από  τους  νομικούς  συμβούλους  θα  έπρεπε  

να  έχει  προβεί  σε  προβλέψεις  γι '  αυτές  τις  επιβαρύνσεις  από  τις  

νομικές  υποθέσεις  που  θα  χάσει ,  να  το  πω  έτσι  απλά  και  οι  οποίες  θα  

εμφανιστούν  στην  πορεία ,  στις  χρήσεις  δηλαδή  του  ΄15 και  ΄16. 

 Η  τέταρτη  αναφορά  μας  έχει  να  κάνει  με  το  γεγονός  της  

πρόβλεψης  αποζημίωσης  προσωπικού .  Όλα  τα  νομικά  πρόσωπα  για  το  

προσωπικό  που  απασχολούν  έχουν  την  υποχρέωση  όταν  το  προσωπικό  

αυτό  αποχωρήσει  για  συνταξιοδότηση ,  να  το  αποζημιώσουν  με  ένα  

ποσοστό  40% της  αποζημίωσης  που  θα  έπαιρναν  εάν  απολυόντουσαν  

αυτοί  οι  υπάλληλοι .   

 Αυτό  το  ποσό  είναι  ένα  ποσό  το  οποίο  η  ορθή  λογιστική  τακτική  

προτείνει ,  για  να  μην  πω  επιβάλει  ή  και  επιβάλει  ακόμα ,  να  το  κτίζει  

σιγά  –σιγά  η  επιχείρηση .  Με  άλλα  λόγια  κάθε  χρόνο  να  υπολογίζει  για  

τους  υπαλλήλους  που  απασχολεί  ποια  είναι  η  επιβάρυνση ,  λόγω  του  ότι  

τον  απασχόλησε  ένα  χρόνο  ακόμα ,  έτσι  ώστε  κτίζοντας  σιγά  –σιγά  

μέσω  των  προβλέψεων  αυτό  το  ποσό ,  όταν  θα  κληθεί  να  τον  

αποζημιώσει ,  να  μην  βαρύνει  όλη  η  αποζημίωση  το  αποτέλεσμα  της  

χρονιάς  εκείνης  αλλά  να  έχει  κατανεμηθεί  στα  χρόνια   που  υπηρετεί  

την  επιχείρηση  ο  συγκεκριμένος  εργαζόμενος .   

 Το  ποσό  αυτό  συνολικά ,  το  οποίο  θα  έπρεπε  να  έχει  γίνει  

συνολικά  πρόβλεψη  από  την  εταιρεία ,  ανέρχεται  στις  46.100 ευρώ .  

Από  αυτά  τα  46.000,  τα  38.300 είναι  προβλέψεις  που  θα  έπρεπε  να  έχει  

κάνει  ήδη  στις  προηγούμενες  χρήσεις ,  ενώ  τα  7.800 είναι  οι  

προβλέψεις  που  αναλογούν  στην  χρήση  που  ελέγξαμε ,  την  χρήση  ΄14.  
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 Τέλος ,  η  τελευταία  μας  αναφορά  έχει  να  κάνει  με  το  γεγονός  ότι  

δεν  κατέστη  δυνατόν  να  επιβεβαιώσουμε  ορισμένες  βραχυπρόθεσμες  

υποχρεώσεις .  Αυτές  είναι  φόροι  και  τέλη  συνολικού  ύψους  188.727 

ευρώ  και  λοιπές  υποχρεώσεις  προς  πιστωτές ,  συνολικού  ύψους  22.412 

ευρώ .   

 Και  αυτά  τα  υπόλοιπα  έρχονται  από  τα  χρόνια ,  την  πρώτη  χρήση  

της  συγχώνευσης .  Δηλαδή  από  τις  συγχυσθείσες  δημοτικές  

επιχειρήσεις  τα  υπόλοιπα .  Με  μια  τελευταία  πληροφόρηση  που  έχουμε ,  

έχει  ολοκληρωθεί  έλεγχος  φορολογικός  σε  μια  από  τις  προηγούμενες  

δημοτικές  επιχειρήσεις ,  το  οριστικό  πόρισμα  του  οποίου  εάν  κατά  το  

ποσό  που  δεν  έχει  ήδη  αποτυπωθεί  στα  βιβλία ,  θα  βαρύνει  τα  

αποτελέσματα  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  πια ,  ενώ  κατά  το  ποσό  που  είχε  ήδη  

αποτυπωθεί  στα  βιβλία ,  είναι  ήδη ,  να  το  πω  έτσι  απλά ,  στο  . .και  στην  

όλη  διαχείριση  που  έχει  παραλάβει  η  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  από  τις  

συγχωνευθείσες   επιχειρήσεις .   

 Αυτές  ήταν  οι  παρατηρήσεις  μας ,  αυτές  ήταν  οι  αναφορές  μας  

από  τον  έλεγχό  μας .  Είμαστε  στην  διάθεσή  σας  για  οποιαδήποτε  

πληροφορία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .  Ερωτήσεις  υπάρχουν  κύριοι  συνάδελφοι ;  Ο  κ .  

Χρυσανθίδης ,  ο  κ .  Μηλίδης ,  ο  κ .  Γιαννακίδης .   

 Κύριε  Χρυσανθίδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Εγώ  την  ερώτηση  θα  την  απευθύνω ,  κύριε  Πρόεδρε ,   στον  Πρόεδρο  της  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  διότι  διαβάζοντας  την  έκθεση  ελέγχου  των  ορκωτών  

λογιστών  είναι  πάρα  πολύ  κατατοπιστική  και  λέει  αυτά  τα  οποία  λέει  

με  σωστό  και  τεκμηριωμένο  τρόπο .  
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 Πρώτον ,  η  ερώτησή  μου  είναι ,  για  ποιο  λόγο  έρχεται  το  ΄17 ο  

ισολογισμός του ΄14; Μετά από τόσα χρόνια;   

Και  η  δεύτερη  ερώτησή  μου  είναι  η  εξής :  δεν  ξέρω  εάν  

διορθώθηκε ,  πιθανόν  κάποια  από  αυτά  που  γράφουν  οι  ορκωτοί  

λογιστές  να  έχουν  τακτοποιηθεί  τα  χρόνια  που  πέρασαν ,  μιλάμε  μέσα  

σε  κάποια  παράγραφο  ότι  θα  πρέπει  οι  εισπράξεις  να  κατατίθενται  

στην  τράπεζα  στο  σωστό  χρόνο .  Γιατί  δεν  κατατίθενται  και  κρατούν  τα  

χρήματα  στα  χέρια  τους  οι  υπάλληλοι ,  ποιοι  δεν  ξέρω  και  κατατίθενται  

πολύ  αργότερα ;  Για  ποιο  λόγο  γίνεται  αυτό  και  εάν  τακτοποιήθηκε  

αυτό ;   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Λοιπόν ,  όσον  αφορά  την  πρώτη  ερώτησή  σας ,  ακολουθούμε  την  

συνέχεια  των  προηγούμενων  ελέγχων .  Πριν  από  λίγο  διάστημα  είχε  

γίνει  ο  έλεγχος  της  τρίτης  χρήσης  του  ΄13. Ήδη  το  λογιστικό ,  η  

εταιρεία  έχει  λάβει  την  εντολή  για  το  ΄14 και  ήδη  εκκρεμεί ,  κ .  

Πλασταρά ,  έχετε  λάβει  την  εντολή  από  το  καλοκαίρι  να  γίνει  και  του  

΄15 και  μάλιστα  εάν  δεν  ήταν  τόσο  φορτωμένο  το  πρόγραμμά  μας  θα  

την  είχατε  ολοκληρώσει  νομίζω .   

Κος  ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ:  

Βεβαίως .  

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Ακολουθούμε  μια  σειρά΄ .  Βρήκαμε  εμείς  το  ΄13, προχωρήσαμε  άμεσα  

στο  ΄14, έχει  λάβει  την  εντολή  να  κάνει  και  το  ΄15.  

 Όσον  αφορά ,  τουλάχιστον  κατά  την  διάρκεια  της  δικής  μου  

θητείας  αλλά  και  του  προηγούμενου  Προέδρου ,  πέρα  της  μιας  

εβδομάδας  και  πολύ  σας  λέω ,  χρήματα  δεν  μένουν  στο  χέρι  το  ταμία  
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στο  συρτάρι  του ,  κατατίθενται  εντός  δυο  ή  τριών  ημερών  στην  

τράπεζα .   

 Τώρα  το  ΄14 εάν  γίνονταν  κάτι  διαφορετικό  δεν  μπορώ  να  

απολογηθώ  εγώ  τι  έκαναν  οι  τότε  διοικήσεις  και  ο  τότε  Πρόεδρος .  

Αλλά  τακτική  και  εντολή  και  επί  κυρίου  Ραμπότα  και  την  συνεχίζω  και  

εγώ  με  θρησκευτική  ευλάβεια ,  στο  συρτάρι  το  ταμία  δεν  μένουν  πάνω  

από  δυο  μέρες  χρήματα ,  κατατίθενται  κατευθείαν  στην  τράπεζά  μας ,  με  

την  οποία  έχουμε  συνεργασία ,  βέβαια .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Η  πρώτη  ερώτησή  μου  δεν  απαντήθηκε .  Να  την  υποβάλλω  στον  

ορκωτό ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως .  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Όσον  αφορά  ρώτησα ,  για  ποιο  λόγο  καθυστέρησε  ο  ισολογισμός  του  

΄14 και  του  ΄17. Μου  απάντησε  ο  Πρόεδρος  ότι  ακολουθούμε  μια  

σειρά .  Εγώ ,  από  ότι  ξέρω ,  υπάρχει  μια  νομολογία  η  οποία  λέει  πότε  

ψηφίζεται  ο  ισολογισμός  της  χρονιάς .  Άρα  λοιπόν ,  τώρα  έπρεπε  να  

ψηφίσουμε  τον  ισολογισμό  του  ΄16 και  εμείς  είμαστε  στο  ΄14. Για  ποιο  

λόγο  γίνεται  αυτό ,  μπορείτε  να  μου  απαντήσετε  εσείς ;   

Κος  ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ:  

Δεν  έχετε  άδικο  όσον  αφορά  το  τι  προσδιορίζει  ως  προς  τις  

ημερομηνίες  κλεισίματος ,  θα  το  πω  έτσι  απλά  το  βιβλίο  και  του  

ισολογισμού  και  των  δημοσιεύσεων  η  νομολογία .  

 Από  εκεί  και  πέρα ,  η  καθυστέρηση  δημιουργήθηκε  ουσιαστικά  

στην  ολοκλήρωση  της  διαδικασίας  συγχώνευσης  και  μετά  στην  

ολοκλήρωση  του  ελέγχου  της  πρώτης  χρήσης ,  της  χρήσης  ΄11, η   οποία  
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ήταν  για  μας  ίσως  και  η  πιο  δύσκολη  γιατί  έπρεπε  να  επιβεβαιώσουμε  

τόσο  την  απογραφή  έναρξης  της  συγχώνευσης  έξι  δημοτικών  

επιχειρήσεων ,  δυστυχώς  με  πάρα  πολλά  προβλήματα ,  με  πάρα  πολλές  

ελλείψεις .   

Είναι  εις  γνώση  σας  πιστεύω  και  η  έκθεσή  μας  και  οι  επιφυλάξεις  

που  διατηρήσαμε  τότε  και  αφού  κάναμε  την  δουλειά  ελέγχου  κα  

επιβεβαίωσης  στον  βαθμό  που  μπορούσαμε  τα  απογραφής  ενάρξεως ,  

προχωρήσαμε  στον  έλεγχο  της  χρήσης  ΄11. 

Αυτές  οι  δυο  πρώτες  εργασίες  που  αναλάβαμε  εμείς  σαν  

ελεγκτικό  γραφείο   ήταν  οι  πιο  χρονοβόρες .  Και  δεν  τις  αναλάβαμε  με  

το  που  έληξε  η  χρήση  ΄11, τις  αναλάβαμε ,  αργότερα  μας  έγινε  η  

ανάθεση .   

Στην  συνέχεια ,  στα  πλαίσια  του  δυνατού ,  γιατί  ένας  έλεγχος  

είναι  χρονοβόρος ,  η  τήρηση  των  βιβλίων  και  η  οριστικοποίηση  των  

οικονομικών  καταστάσεων  είναι  μια  χρονοβόρα  διαδικασία ,  κάθε  

χρόνο  θεωρώ  ότι  κάνουμε  και  βήματα ,  να  το  πω  έτσι ,  βελτίωσης  του  

χρόνου  μας .   

Δηλαδή  όπως  είπε  και  ο  Πρόεδρος  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  έχει  ήδη  γίνει  ο  

έλεγχος  από  εμάς  της  χρήσης  ΄15 και  ευελπιστούμε  ότι  ίσως  ακόμα  και  

μέσα  στον  Ιανουάριο  να  έχει  δοθεί  και  η  οριστική  μας  έκθεση  και  στην  

συνέχεια  θα  αρχίσει  ο  έλεγχος  του  ΄16. 

Αναγνωρίζουμε  και  καλύπτουμε .   

Όσον  αφορά  να  συμπληρώσω  σε  αυτό  που  είπε  ο  Πρόεδρος ,  για  

το  κομμάτι  της  καθυστέρησης ,  το  αναφέρουμε  στην  αναλυτική  έκθεση ,  

η  οποία  σας  έχει  γνωστοποιηθεί  σε  όλους  το  συγκεκριμένο  θέμα ,  δεν  

αποτελεί  όμως  βασική  παρατήρηση  των  οικονομικών  καταστάσεων  
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γιατί  δεν  διαπιστώθηκε  διαχειριστικό  πρόβλημα  με  την  έννοια  ότι  

χάθηκε  λεφτά  να  το  πω  έτσι  απλά .   

Εντοπίσαμε  όμως  και  επισημάναμε  το  γεγονός  καθυστέρησης  και  

γι '  αυτό  και  εμείς  συστήσαμε  το  θέμα  να  λυθεί .  Έχουμε  και  εμείς  

διαβεβαιώσεις  τις  οποίες  θα  τις  διαπιστώσουμε  και  εκ  του  ελέγχου  μας  

ότι  αυτό  το  χρονικό  κενό ,  διάστημα  έχει  μειωθεί .   

Πιστεύω  ότι  σας  απάντησα .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί  της  διαδικασίας  κ .  Ραμπάτα  τι  θέλετε ;  Υπάρχουν  εγγεγραμμένοι .  

Κύριοι  Μηλίδη  έχετε  τον  λόγο .    

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Καταρχήν ,  θέλω  να  πω  για  τον  κ .  Βλασταρά ,  είπατε  το  όνομά  μας ,  ότι  

είδα  μια  πολύ  τεκμηριωμένη  δουλειά  πραγματικά  με  σημαντικές  

παρατηρήσεις  αλλά  τεκμηριωμένα .  Και  μάλιστα  σε  χρονικό  διάστημα  

που  νομίζω  ότι  προχωράτε  καλά  σε  σχέση  με  άλλες  περιπτώσεις  που  

είχαμε  στο  παρελθόν ,  που  περιμέναμε  χρόνια  και  χρόνια .   

 Όμως  η  εισήγηση  του  κυρίου  ορκωτού  λογιστή  για  μένα  ήταν  

καταπέλτης  και  απευθύνομαι  στον  Πρόεδρο .   

 Κύριε  Πρόεδρε ,   για  ένα  τόσο  μεγάλο  ποσό  790.000 η  μη  

πρόβλεψη  εισπραξιμότητας  είναι  πολύ  σημαντικό .  Γιατί  δεν  γίνεται  και  

τι  θα  γίνει  με  αυτά  τα  ποσά ;  Τα  ποσά  δεν  είναι  δέκα  και  είκοσι  

χιλιάρικα .  Μιλάμε  για  πάρα  πολύ  μεγάλα .  Τι  κάνει  δηλαδή  η  διοίκηση  

της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  σε  αυτό  το  θέμα ;   

 Και  για  τους  προμηθευτές  μάλλον  θεωρώ  ότι  δεν  πρόκειται  να  

δοθεί  συνέχεια  από  ότι  καταλαβαίνω  αλλά  η  σημαντική  πρώτη  σας  

παρατήρηση  κ .  Βλασταρά ,  ήταν  η  μη  πρόβλεψη  της  . .και  μιλάμε  για  

τεράστια  ποσά  και  βεβαίως  το  ερώτημα  είναι  πολιτικό  σε  σας ,  δεν  
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είναι  στον  ορκωτό .  Ο  ορκωτός  έκανε  την  δουλειά  του  και  πολύ  καλά .  

Και  κάποια  άλλα  μεγάλα  ποσά  τα  οποία  θα  πρέπει  επιτέλους  να  

τελειώσουν ,  νομίζω ,  για  να  καθαρίσει  το  τοπίο .  Κάποτε  και  αυτές  οι  

επιχειρήσεις  θα  πρέπει  να  εξυγιανθούν .  Να  δούμε  τι  έχουμε ,  τι  

κάνουμε ,  τι  δίνουμε .  

 Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  να  απαντήσετε  κ .  Πρόεδρε ;   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Έχετε  την  τύχη  να  εκπροσωπείστε  ως  παράταξη  από  τον  κ .  Ηλία  

Αναστασιάδη ,  ο  οποίος  είναι  ενημερωμένος  και  πολλές  φορές  

ενημερώνει  και  εμάς  ή  μας  ενισχύει  στην  ενημέρωσή  μας  και  έχουμε  

και  σημαντική  βοήθεια  από  τον  κ .  Χρυσανθίδη .   

 Θέλω  να  πω  ότι  είμαι  πάρα  πολύ  ικανοποιημένος  από  την  

σύνθεση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου .   Έχουν  γίνει  πάρα  πολλά  

άλματα   και  για  να  εισπράξουμε  χρήματα  από  τους  οφειλέτες  μας ,  όσον  

αφορά  και  να  αποδώσουμε  χρήματα  σε  αυτούς  που  οφείλουμε .   

 Εάν  θέλετε  την  εικόνα  την  σημερινή ,  έχουμε  κάνει  άλματα  πάρα  

πολύ  μπροστά .  Επίσημα ,  με  δικαστικές  αποφάσεις ,  με  επιστολές ,  με  

τηλεφωνήματα ,  με  επικοινωνίες ,  νομίζω  ότι  όταν  θα  έρθει  με  το  καλό  η  

έκθεση  του  ΄16 και  του  ΄17 θα  διαπιστώσετε  αυτά  τα  ποσά  είναι  πάρα  

πολύ  μικρότερα ,  έχουν  ελαχιστοποιηθεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  να  προσθέσετε  κάτι  άλλο  κ .  Μηλίδη ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε  Γιαννακίδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριε  Βλασταρά  κάνατε  μια  διάκριση  σε  απαιτήσεις  και  υποχρεώσεις .  

Εγώ  θα  ήθελα  την  δική  σας  εκτίμηση .  Αυτές  ο  απαιτήσεις ,  εάν  

κατάλαβα  καλά ,  δηλαδή  ουσιαστικά  είναι  τα  χρήματα  που  χρωστάνε  

στην  επιχείρηση  και  δεν  εισπράχθηκαν .   

 Την  δική  σας  εκτίμηση ,  γιατί  μελετήσατε  τα  νούμερα ,  που  

οφείλεται  αυτή  η  αδυναμία ,  εντός  εισαγωγικών ,  της  επιχείρησης  να  

ικανοποιήσει  αυτές  τις  απαιτήσεις ;  Ας  πούμε ,  δεν  προχώρησε  εγκαίρως  

να  τις  διεκδικήσει  μέσω  της  δικαστικής  οδού ;  Το  έκανε  αλλά  είναι  

χρονοβόρες  οι  διαδικασίες ;  Που  οφείλεται  κατά  την  εκτίμησή  σας ;   

Κος  ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ:  

Δυστυχώς ,  όπως  το  είπα  και  πριν  και  θα  το  επαναλάβω  για  να  γίνει  

ακόμη  πιο  ξεκάθαρο ,  το  σύνολο  σχεδόν  πλην  ελαχίστων  ποσών  των  

ακίνητων  υπολοίπων ,  δεν  δημιουργήθηκαν  κατά  την  λειτουργία  και  

δράση  και  κατά  την  διάρκεια  ζωής  των  τεσσάρων  ετών  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .   

  Δυστυχώς  τα  βρήκαμε  και  εμείς ,  τα  βρήκαμε  στα  ισοζύγια  και  σε  

όποιο ,  τέλος  πάντων ,   πληροφοριακό  αρχείο ,  λογιστική  αρχείο  μας  

προσκομίστηκε  και  μας  δόθηκε  και  που  αφορούσε  τα  υπόλοιπα  που  

φέρανε  οι  δημοτικές  επιχειρήσεις  που  συγχωνεύτηκαν  για  να  

δημιουργήσουν  την  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .   

 Δεν  ήταν  ούτε  στην  ευχέρεια ,  ούτε  και  στην  δυνατότητά  μας  να  

γνωρίζουμε  το  πως  δημιουργήθηκαν ,  του  από  πότε  έρχονται .  Δηλαδή  

εγώ  ξέρω  σαν  ορκωτός  ότι  αυτά  εμφανίζονται  στην  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  ακίνητα  

τέσσερα  χρόνια .  Από  την  δημοτική  επιχείρηση  Α ,  από  την  οποία  

μπορεί  να  ήρθε  το  ποσό  που  αναφέρεται ,  που  μπορεί  να  είναι  δυο  

υπόλοιπα  μαζί  που  μας  κάνουν  τα  750 χιλιάρικα ,  από  την  επιχείρηση  Α  
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από  την  οποία  ήρθαν  τα  790 χιλιάρικα  μπορεί  να  έχουν  άλλη  μια  

προϊστορία  άλλων  Χ  ετών  πιο  πίσω .   

 Είναι  αδύνατον  για  μας  να  γνωρίζουμε  το  πως  δημιουργήθηκαν  

αυτά  τα  υπόλοιπα  και  γιατί  δεν  έγιναν  από  τότε  ακόμα ,  όταν  

δημιουργήθηκαν  προσπάθειες .   

 Σίγουρα  το  βάρος  αυτή  την  στιγμή  της  ευθύνης  πέφτει  στην  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  για  να  τα  διερευνήσει  όσο  μπορεί  και  να  τα  τακτοποιήσει  

είτε  με  είσπραξη ,  εάν  υφίσταται  τέτοια  δυνατότητα ,  είτε  όπως  λέμε  και  

εμείς  με  διαγραφή .   

 Δεν  ξέρω  εάν  σας  κάλυψα  αλλά  δεν  υπάρχει  κάτι  άλλο .  

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Πρόεδρε  δυο  ερωτήσεις .  Απλά  πριν  προχωρήσω  στο  δεύτερο  ερώτημα ,  

μας  εντυπωσιάζει  αυτό  το  κενό  του  κράτους .  Εγώ  το  αντιλαμβάνομαι  

ότι  κανείς  ίσως  δύσκολα  είναι  να  βρει  το  από  που  δημιουργήθηκαν  

αυτά  και  τα  χρέη  ή  που  δεν  ικανοποιήθηκαν  οι  απαιτήσεις  όταν  θα  

έπρεπε ,  αναρωτιέμαι  όμως  κάποια  στιγμή  θα  πρέπει  κάποιος  να  

αναλαμβάνει  την  ευθύνη .  

 Δηλαδή  δεν  μπορούμε  να  βρούμε  την  αρχή ,  δικαιολογούμε  επίσης  

την  σημερινή  Δημοτική  Αρχή  και  δικαιολογημένα ,  αφού  δεν  έχει  την  

ευθύνη ,  εν  πάση  περιπτώσει ,  δηλαδή  το  συμπέρασμα  που  βγαίνει  είναι  

ότι  δεν  ευθύνεται  κανείς .  Εν  πάση  περιπτώσει .  

 Στα  χρήματα  που  είπατε  ότι  χρωστάει  αυτή  την  στιγμή  η  

επιχείρηση  στους  προμηθευτές ,  αναφέρατε  ένα  ποσό  240.000 ευρώ ,  

αλλά  αναφέρατε  και  ένα  άλλο  ποσό  λίγο  εκεί  μπερδεύτηκα .  Μπορείτε  

να  μου  πείτε  ξεκάθαρα  αυτή  την  στιγμή  η  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  πόσα  χρήματα  

χρωστάει  στους  προμηθευτές ;   

Κος  ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ:  
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Βεβαίως .  31/12/14. .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ:  

Σήμερα  θα  είναι  άλλο  ποσό .  31/12/14 τα  λογιστική  βιβλία  της  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  λένε  ότι  χρωστάει  σε  προμηθευτές  672.000.  Τα  λέω  

στρόγγυλα  τα  νούμερα .  672.000.  όμως  η  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  εκμεταλλεύτηκε  

την  δυνατότητα  που  δόθηκε ,  την  μνημονιακή  δυνατότητα ,  εξ  όσων  

γνωρίζω ,  να  υποβάλει  στην  δημόσια  αρχή  τις  ληξιπρόθεσμες  

υποχρεώσεις  της  προκειμένου  αυτές  να  τακτοποιηθούν  πια  από  την  

κεντρική  διοίκηση  και  όχι  από  την  ίδια  την  δημοτική  επιχείρηση .   

 Με  αυτόν  τον  τρόπο ,  με  έναν  συνδυασμό  αυτής  της  δυνατότητας  

που  της  δόθηκε  και  με  ορισμένες  διαγραφές  στις  οποίες  προχώρησε  η  

ίδια  κατόπιν  εισηγήσεως  των  νομικών  της  συμβούλων ,  είτε  για  

περιπτώσεις  οι  οποίες  δεν  υφίστανται  είτε  για  περιπτώσεις  οι  οποίες  

μπορεί  να  έχουν  παραγραφεί  κιόλας ,  γιατί  και  εμείς  το  έχουμε  

αναφέρει  αυτό  στην  συζήτηση  που  κάναμε  την  λεπτομερέστατη  με  τον  

Πρόεδρο  και  τα  στελέχη ,  αναφέραμε  ότι  πρέπει  να  διερευνηθεί  πιθανόν  

και  η  δυνατότητα  κάποιες  από  αυτές  τις  υποχρεώσεις  να  διαγραφούν  

στηριζόμενες  στο  δικαίωμα  που  έχει  η  επιχείρηση  της  πενταετούς  

παραγραφής .   

 Βέβαια  εδώ  τίθεται  ένα  θέμα  γιατί  μιλάμε  για  δημοτική  

επιχείρηση ,  δεν  μιλάμε… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ηθικό .  

Κος  ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ:  
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Ακριβώς ,  ηθικό .  Δεν  μιλάμε  για  μια  ανώνυμη  εταιρεία  με  στόχο  το  

κέρδος .  Μιλάμε  για  μια  δημοτική  επιχείρηση  με  έναν  άλλο  στόχο  και  

έναν  άλλο  προσανατολισμό .  Αλλά  όταν  φτάνει  κάπου  ο  κόμπος  στο  

χτένι  και  όταν  δεν  υπάρχουν  λύσεις  και  όταν  υπάρχουν  κάποια  

υπόλοιπα  που  διαιωνίζονται  χωρίς  να  υπάρχουν  οχλήσεις  από  τους  

προμηθευτές ,  χωρίς ,  χωρίς ,  εκεί  ίσως  πρέπει  να  αρχίσετε  να  σκέφτεστε  

και  τέτοιες  λύσεις .  Αυτή  είναι  η  άποψή  μου .   

 Άρα  αυτό  που  σας  μπέρδεψε  έχει  να  κάνει  με  το  γεγονός  ότι   ο  

ισολογισμός  και  τα  βιβλία  λένε  υποχρεώσεις  672.000,  από  αυτές  τις  

672.000 ακίνητες  από  την  ημερομηνία  ουσιαστικά  δημιουργίας  της  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  είναι  499.000,  οι  οποίες  499.000 τώρα  πια  μετά  από  αυτές  

τις  πληρωμές  και  διαγραφές  έχουν  μειωθεί  κατά  111.000 και  δεν  είναι  

499.000 πια ,  είναι  387.000.  Για  το  ΄14. 

 Όχι ,  οι  διαγραφές  γίνανε  πιο  μετά  αλλά  μιλάμε  για  τα  ίδια  

νούμερα  πια ,  οπότε  από  αυτά  τα  499.000 του  ΄14 είναι  ακίνητα  μέχρι  

και  την  ημερομηνία  που  λάβαμε  την  πληροφόρηση  για  τις  διαγραφές  

και  τις  πληρωμές  387 χιλιάρικα .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Πρόεδρε  και  ένα  τρίτο  ερώτημα .  Θα  μου  επιτρέψετε .  Παρατήρησα  ότι  

αναφέρατε  δυο ,  τρεις  φορές ,  το  σχολίασε  και  ο  κ .  Μηλίδης  την  λέξη  

προβλέψεις .  Εγώ  θα  ήθελα  να  ρωτήσω ,  γιατί  δεν  γνωρίζω ,  υπάρχει ,  ας  

πούμε ,  κάποιος ,  πως  να  το  πω ,  κώδικα  κάποιου  πλαισίου  που  

προβλέπει  μια  επιχείρηση  να  κάνει  αυτές  τις  προβλέψεις ;  Δηλαδή  η  

επιχείρηση  γνώριζε  ότι  έπρεπε  να  κάνει  αυτές  τι  προβλέψεις  και  δεν  

τις  έκανε ;  Δεν  το  γνώριζε ;  Τι  συμβαίνει  δηλαδή ;   

Κος  ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ:  
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Οι  λογιστικές  προβλέψεις  είναι  βασικό  λογιστικό  εργαλείο  και  βασική  

λογιστική  αρχή .  Είναι  ακριβώς  όπως  το  περιέγραψα  πριν  για  τις  

αποζημιώσεις  προσωπικού ,  είναι  ότι  μια  επιχείρηση  όταν  μπορεί  να  

προβλέψει  κάτι  που  πιθανόν  να  συμβεί  στο  μέλλον  και  κυρίως  τα  

άσχημα ,  να  το  πω  έτσι  απλά ,  τις  επιβαρύνσεις ,  είναι  πιο  σώφρων  αυτή  

την  μελλοντική  επιβάρυνση  να  την  κατανείμει  στα  έτη  από  σήμερα  

μέχρι  τότε  που  πιθανόν  να  συμβεί ,  για  να  μην ,  γιατί  είναι  άδικο  για  

την  χρονιά  που  θα  συμβεί  το  γεγονός  να  φορτωθεί  όλη  την  ζημία .  

Πρέπει  να  το  κατανείμει  αυτό .  Αυτή  είναι  η  φιλοσοφία  γύρω  από  την  

πρόβλεψη .   

 Άρα  εδώ  παράδειγμα  για  τους  πελάτες  από  την  στιγμή  που  

υπάρχει  ένα  υπόλοιπο  που  είναι  τόσα  χρόνια  ανείσπρακτο ,  και  που  

κάποτε  θα  ληφθεί  οριστικά  η  απόφαση  ή  να  διαγραφούν  ή  με  κάποιο  

άλλο  τρόπο  να  τακτοποιηθούν ,  θα  έπρεπε  η  εταιρεία  σιγά  –σιγά  να  

κτίζει  την  πρόβλεψη  αυτή  με  εκτιμήσεις ,  με  εισηγήσεις  των  νομικών ,  

με  εισηγήσεις  των  λογιστών  τους ,  ακόμα  και  με  τις  δικές  μας  

εισηγήσεις  και  όταν  έρθει  η  ώρα  και  η  στιγμή  για  την  οριστική  

διαγραφή ,  εκείνη  η  χρονιά  να  μην  φορτωθεί  όλη  την  ζημία ,  να  έχει  ήδη  

μοιραστεί  στην  διάρκεια  των  ετών  η  ζημιά .  Είναι  πιο  λογικό  και  πιο  

ορθό  για  τα  λογιστικά  αποτελέσματα  κατ’   έτος .  Αυτή  είναι  η  

φιλοσοφία .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Απλά  Πρόεδρε  συγνώμη  λίγο ,  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  να  ολοκληρώνουμε  τον  κύκλο  των  ερωτήσεων .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  
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Το  τι  σημαίνει  πρόβλεψη  το  κατανόησα  και  στην  πρώτη  σας  

τοποθέτηση ,  το  ερώτημά  μου  είναι   άλλο .  Ότι  προβλεπόταν  η  

επιχείρηση  να  κάνει  την  πρόβλεψη  και  δεν  την  έκανε  ή  δεν  το  γνώριζε ;  

Ή  να  πούμε  όπως  ένας  νοικοκύρης  που  μπορεί  να  κάνει  καλός  

νοικοκύρης  μόνος  του  μια  πρόβλεψη  και  ο  άλλος  μπορεί  να  μην  την  

κάνει ;  Αυτό  ρώτησα .   

Κος  ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ:  

Ωραία .  Όπως  είπα  και  στην  αρχή  είναι  μια  βασική  λογιστική  αρχή .  Ένα  

βασικό  λογιστικό  εργαλείο .  Σίγουρα  λοιπόν ,  είναι  εν  γνώσει  και  των  

λογιστών  αλλά  είναι  και  εν  γνώσει  κατόπιν  και  της  δικής  μας  

πληροφόρησης  και  της  διοικήσεως  αλλά ,  όπως  το  λέμε  και  στην  έκθεσή  

μας ,  θα  έπρεπε  να  γίνει ,  η  απόφαση  όμως  του  να  γίνει ,  όπως  είχαμε  πει  

και  στο  περσινό  αντίστοιχο  Δημοτικό  Συμβούλιο  είναι  μια  γενναία  

απόφαση ,  γιατί  μιλάμε  για  πάρα  πολύ  μεγάλα  ποσά  και  καλό  θα  είναι  

να  πληρούνται  και  όλες  οι  προϋποθέσεις .  

 Να  σας  πω  ότι  ο  φορολογικός  νόμος  δεν  αφορά  άμεσα… 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Θα  μας  κάνετε  μάθημα  εδώ  μέσα ;  Για  να  καταλάβω  τι  συμβαίνει  εδώ  

μέσα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ,  παρακαλώ  κύριε  Αναστασιάδη ;  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  είναι  ένα  πολύ  σοβαρό  θέμα  και  χρειάζεται  μεγάλη  προσοχή  

και  διαχείριση  σωστή .  Παρακαλώ .  Παρακαλώ .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  υπάρχει  χρονικός  περιορισμός .  Παρακαλώ  ολοκληρώστε  κύριε .  

Παρακαλώ  κ .  Αναστασιάδη  μην  διακόπτετε .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Σας  παρακαλώ  κάτι  ρώτησε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  συνεχίστε .   

Κος  ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ:  

Τίποτα .  Μια  απλή  πληροφορία  θα  σας  δώσω  ότι  φορολογικά  εάν  ήθελε  

να  λειτουργήσει  μια  επιχείρηση  και  να  κάνει  προβλέψεις ,  θα  έπρεπε  να  

έχει  ολοκληρώσει  τον  κύκλο  των  νομικών  ενεργειών ,  από  τις  οποίες  

νομικές  ενέργειες  θα  κατέληγε  ότι  πραγματικά  δεν  θα  εισπράξω  

τίποτα ,  άρα  κάνω  πρόβλεψη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ευχαριστώ  πολύ .  Τοποθετήσεις .  Ο  κ .  Αναστασιάδη  Ηλίας ,  ο  κ .  

Αντώνης  Αναστασιάδης ,  ο  κ .  Ραμπότας  ζήτησε  τον  λόγο .   

Κύριε  Αναστασιάδη  Ηλία  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  θα  ήθελα  να  επισημάνω  το  εξής .  

Καλό  θα  είναι  το  σύνολο  των  δημοτικών  συμβούλων  να  πάρει  ένα  

αντίγραφο  από  την  έκθεση  των  ορκωτών  λογιστών  να  το  διαβάσει  με  

ιδιαίτερη  προσοχή ,  γιατί  κακά  τα  ψέματα ,  η  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  έχει  έναν  

κύκλο  εργασιών  και  δράσεων  που  νομίζω  πως  καλό  θα  είναι  να  είναι  

κοινωνοί  άπαντες .  Αυτό  σαν  εισαγωγικό  μέρος .   

 Δεν  θα  μείνω  στα  αποτελέσματα  χρήσης .  Τα  αποτελέσματα  

χρήσης  είναι  θετικά  και  αυτό  είναι  ένα  θετικό  και  οφείλω  να  το  
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επισημάνω .  Όμως  θα  μείνω  στο  κυκλοφορούν  ενεργητικό  και  μάλιστα  

ιδιαίτερα  κ .  λογιστά ,  κύριε  Βλαστάρα  στις  απαιτήσεις .  

 Εδώ  δεν  χρειάζεται  να  πω  πολλά .  Ήδη  έχω  τοποθετηθεί  στο  

Διοικητικό  Συμβούλιο  όταν  κουβεντιάζαμε  το  όλο  θέμα ,  εδώ  μόνο  θα  

κάνω  μια  επισήμανση  και  μια  προτροπή ,  θα  έλεγα ,  στον  Πρόεδρο  της  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  και  κατ’  επέκταση  και  σε  όλα  τα  μέλη  του  Διοικητικού  

Συμβουλίου ,  να  το  προσέξουμε  λιγάκι .   

 Ένα  μέρος  θα  διαβάσω  από  αυτό  που  οι  ορκωτοί  λογιστές  λένε .  

Είναι  στην  σελίδα  9 κύριε  Βλαστάρα .  «Κλείνοντας  τις  ως  άνω  

διευκρινήσεις  υπερτονίζουμε  ότι  το  ύψος  των  ως  άνω  παγωμένων  

απαιτήσεων  είναι  ιδιαίτερα  υψηλό  εάν  συγκριθεί  με  το  σύνολο  των  

εμφανιζόμενων  ίδιων  κεφαλαίων  και  ως  εκ  τούτου  εάν  από  το  ποσό  του  

1.400.00 οριστικοποιηθεί  η  μη  απαίτηση  συνολικού  ποσού  τάξεως  

μεγέθους   400.000 και  άνω ,  η  δημοτική  επιχείρηση» και  εδώ  θα  ήθελα  

Πρόεδρε  να  το  προσέξετε ,  «ουσιαστικά  λειτουργεί  με  αρνητικά  ίδια  

κεφάλαια».  

 Έχω  την  αίσθηση  κύριε  Βλαστάρα  ότι  αυτό  είναι   ένα  σημείο ,  το  

οποίο  θα  πρέπει  να  προβληματίσει  τους  πάντες .  Γι '  αυτό  λοιπόν ,  

αγαπητέ  Πρόεδρε ,  επισημαίνω  και  τοποθετούμαι  και  αυτό  το  οποίο  

είπα  και  μέσα  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο ,  είναι  ανάγκη  μέσω  της  

δικαστικής  οδού  μέσα  από  οποιοδήποτε  μέσο  μπορούμε  να  

χρησιμοποιήσουμε ,  να  ξεκαθαρίσει  για  να  δούμε  σε  τελική  ανάλυση  

εάν  όντως  η  επιχείρηση  λειτουργεί  με  αρνητικά  κεφάλαια  και  εάν  η  

εικόνα ,  η  οποία  παρουσιάζεται  στον  ισολογισμό  χρήσης ,  είναι  η  

πραγματική  εικόνα  στο  σύνολό  της ,  όχι  μονάχα  σε  ότι  έχει  σχέση  με  τα  

αποτελέσματα  χρήσης .   
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 Είναι  μια  υστέρηση  και  αυτό  επισήμανα  και  πέρυσι ,  αυτό  

επισήμανα  και  πρόπερσι .  Παρόλα  αυτά  όμως  διαπίστωσα  ότι  πολλοί  

λογαριασμοί  είναι  ακίνητοι .  Πιθανόν  να  μην  φταίει  η  διοίκηση  αυτή  

καθ’  εαυτή ,  πιθανόν  να  φταίει  το  γραφειοκρατικό  της  όλης  υπόθεσης .  

Όμως  επιβάλλεται  προς  αυτή  την  κατεύθυνση ,  Πρόεδρε ,  να  στραφούμε  

με  ιδιαίτερη  προσοχή  και  επιμονή  για  να  έχουμε  μια  ξεκάθαρη  εικόνα ,  

όπως  είπε  ο  κ .  Μηλίδης ,  για  να  μπορέσουμε  και  να  προγραμματίσουμε  

αλλά  και  να  στοχεύσουμε  με  τον  ανάλογο  οραματισμό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  κ .  Αναστασιάδη .  Κύριε  Αναστασιάδη  Αντώνης  έχετε  τον  

λόγο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εντιμότατοι  κύριοι ,  επειδή  το  έργο  του  Προέδρου  είναι  πάρα  πολύ  

δύσκολο  και  πολύπλοκο  δεν  αμφιβάλουμε  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  ακούμε .  Λίγο  πιο  δυνατά .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ποιος  μίλησε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Λίγο  πιο  δυνατά  Αντώνη .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Επειδή  το  έργο  είναι  πάρα  πολύ  δύσκολο  που  ανέλαβε ,  που  του  

αναθέσαμε  εδώ  το  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  χρειάζεται  έναν  άνθρωπο  

ικανό  δίπλα  του  να  τον  καθοδηγεί ,  διότι  είναι  λογιστικά  αυτά ,  δεν  

είναι  αέρας .  Κάθε  πράξη  έχει  την  αξία  της  και  κάθε  πράξη  

αιτιολογείται .  Θέλει ,  με  λίγα  λόγια ,  βοήθεια ,  διότι  είναι  εργατικός .   
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 Εγώ  μπορεί  να  είμαστε  αντίπαλοι  αλλά  . .  με  την  μεγάλη  αγωνία  

που  αγωνίζεται .  Τον  βλέπω ,  τον  παρατηρώ  κάθε  μέρα .  Γι '  αυτό  τον  

λόγο ,  κύριε  Πρόεδρε ,   θέλει  βοήθεια .  Δεν  είναι  εύκολο  το  έργο  αυτού  

του  ανθρώπου .  Πολύ  δύσκολο  είναι .   

 Τίποτα  άλλο  δεν  έχω  να  πω .   

 Και  κάτι  άλλο .  Για  ποιο  λόγο  να  μην  είναι  απαιτητά  αυτά  που  

οφείλουν  οι  οφειλέτες ;  Είναι  δηλαδή  σίγουρο  αυτό  να  μην  είναι  

απαιτητά ;  Γιατί  κάτι  τέτοιο  άκουσα .  

Κος  ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ:  

Εγώ  δεν  είπα  ότι  δεν  είναι  απαιτητά .  Εγώ  είπα… 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Να  μην  παύσει  εγώ  λέω  να  είναι  πάντα  απαιτητά .   

Κος  ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ:  

Να  είναι  απαιτητά .  Να  γίνουν  ενέργειες  όμως  για  να  εισπραχθούν .  Να  

ικανοποιηθούν  οι  απαιτήσεις .    

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Θέλει  βοήθεια  ο  άνθρωπος .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  παρακαλώ  να  ολοκληρωθεί  ο  κύκλος  αυτός .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Θέλει  βοήθεια  ο  άνθρωπος ,  είναι  δύσκολο  το  έργο  του .  Ευχαριστώ  

πάρα  πολύ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τον  λόγο  στον  κ .  Ραμπότα  τον  πρώην  Πρόεδρο .   

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  
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Κύριε  Πρόεδρε ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  περισσότερο  είναι  

διευκρινιστική  η  τοποθέτησή  μου  για  να  ξεκαθαρίσουμε  κάποια  

πράγματα  για  ακόμη  μια  φορά .   

 Βρισκόμαστε  στο  ΄17 και  κάνουμε  έκθεση  των  ορκωτών  το  ΄14. 

Είναι  εδώ  ο  κ .  Χρυσανθίδης ,  εντάξει  θα  του  το  μεταφέρουν ,  το  

πρόβλημα  το  ότι  δεν  υπάρχει  παράλληλη  με  τους  ισολογισμούς  και  οι  

εκθέσεις  των  ορκωτών  να  πηγαίνουν  παράλληλα ,  είναι  γιατί  στο  

ξεκίνημα  τότε  το  ΄11 και  μετά  όταν  βρεθήκαμε  υπήρχε  μια  δικαστική  

διαμάχη  με  άλλη  εταιρεία  ορκωτών  λογιστών ,  όπου  πήγε  πάρα  πολύ  

πίσω  η  ανάθεση  σε  εταιρεία ,  προκειμένου  να  ασκήσει  τους  ελέγχους  

από  τις  χρήσεις  του  ΄11, του  ΄12 και  του  ΄13, γιατί  υπήρχε  δικαστική  

διαμάχη  μέχρι  να  ξεκαθαρίσει  η  υπόθεση  με  την  άλλη ,  εάν  θέλετε ,  

εταιρεία .  

 Εκτιμώ  και  το  έχει  πει  και  ο  Πρόεδρος  εδώ  ότι  είναι  θέμα  

χρόνου ,  εάν  όχι  σε  ένα  χρόνο ,  να  ολοκληρωθούν  και  οι  χρήσεις .  Μέσα  

στον  χρόνο  αυτό  να  ολοκληρωθούν ,  το  ΄18 δηλαδή  να  ολοκληρωθούν  

και  οι  χρήσεις  του ,  γιατί  έχει  γίνει  η  ανάθεση  και  το  ΄15 και  το  ΄16 και  

να  κλείσει  μέσα  στο  ΄18 όλο  αυτό  το  κομμάτι  και  φέτος  αναγκαστικά  ο  

νέος  ο  Πρόεδρος  θα  αναθέσει  για  την  χρήση  του  ΄17. Αυτά  είναι  σε  

συνεργασία  με  τον  Δήμο .   

 Άρα  το  κομμάτι  αυτό  είναι  ξεκάθαρο .  Το  έχουμε  τονίσει  και  

άλλες  φορές  εδώ  μέσα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ .   

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Ένα  λεπτό ,  δεν  τελείωσα .  Το  άλλο  το  κομμάτι  περί  των  εισπράξεων  

που  έχει  θέσει  και  η  ο  κ .  Χρυσανθίδης  για  τα  μπλοκάκια ,  το  πως  
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εισπράττει  η  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  διάφορα ,  τις  εισφορές  από  τα  εργαστήρια  που  

απασχολεί ,  της  εκμάθησης ,  του  γυμναστηρίου ,  εκεί  πράγματι  γίνεται  

με  αυτόν  τον  τρόπο  και  μετά  πηγαίνουν  τα  χρήματα  μέσα ,  όπως  είπε  

και  ο  Πρόεδρος .   

 Τελευταία  μάλιστα  τοποθετήθηκαν  και  ηλεκτρονικά  μηχανάκια ,  

προκειμένου  να  γίνεται  ηλεκτρική  κατάθεση  αλλά  ξέρετε  πάντα  ο  

Έλληνας  έχει  μια ,  εάν  θέλετε ,  αργοπορία  στην  ενσωμάτωση  αυτών  των  

πραγμάτων  και  πολλών  άλλων .   

 Είναι  γεγονός  ότι  δεν  υπάρχει  κυκλοφορούν  χρήμα ,  να  το  πω  έτσι  

στα  συρτάρια  της  εταιρείας .   

 Στις  προβλέψεις  που  αναφέρθηκε ,  το  έχει  πει  και  ξεκάθαρα  και  η  

εταιρεία  των  ορκωτών ,  ο  κ .  Βλασταράς  είναι  το  εξής :  ποιες  

προβλέψεις ;  Τα  έχουμε  πει  εδώ  μέσα  και  τα  προηγούμενα  έτη .  450.000 

χρηματοδότηση  από  τον  Δήμο  Σερρών ,  την  οποία  θα  λάμβανε  η  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  200,  300 χιλιάρικα  από  το  Υπουργείο  Πολιτισμού  θα  

λάμβανε  η  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  η  νέα  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  δηλαδή ,  εννοείται  ότι  αυτά  

γίνονται  επί  ΔΕΦΚΑ  ή  άλλες  επιχειρήσεις  με  αποτέλεσμα  αυτά  να  μην  

έχουν  έρθει  ποτέ .  

 Μπορώ  να  σας  πω  ότι  πέρυσι ,  εάν  δεν  κάνω  λάθος  ή  πρόπερσι ,  

πέρυσι  ξεκαθαρίσαμε  πλέον  και  διαγράφτηκε  και  θα  το  δείτε  ότι  οι  

εικόνες  και  του  ΄15 και  του  ΄16 αλλά  και  του  ΄17 ακόμα  θα  είναι  

τελείως  απαλλαγμένα  από  αρκετά  πράγματα  τα  οποία  σήμερα  

συζητάμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  
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Έχουν  πλήρης  διαγραφεί .  Επίσης ,  το  ΄16 έγινε  ένα  μεγάλο  βήμα ,  γι '  

αυτό  θα  έχει  περισσότερο  ενδιαφέρον  για  να  δείτε  το  πως  

λειτουργήσουμε  και  πως  πήγε  η  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  σε  μια  καλή  εικόνα ,  δεν  

λέω  παραπάνω  λόγια ,  είναι  ότι  περιμένουμε  με  ενδιαφέρον  τις  εκθέσεις  

των  ορκωτών ,  οι  οποίες  θα  έρθουν  μέσα  στην  χρονιά  του  ΄18, όπου  τα  

πράγματα  είναι  διαφορετικά .   Γιατί  αυτές  οι  προβλέψεις  έχουν  

διαγραφεί ,  τα  450 από  τον  Δήμο ,  πάρε  αέρα  κοπανιστό ,  εικονικά  

πράγματα  και  ιστορίες .  Αλλά  αυτό  δεν  μπορούσε  να  γίνει  άμεσα  εάν  

δεν  τεκμηριωνόταν  με  έγγραφα  και  με  οτιδήποτε ,  τόσο  και  με  το  

Υπουργείο  Πολιτισμού  όσο  και  με  τον  Δήμο  Σερρών .   

 Άρα  οι  απαιτήσεις  είναι ,  θα  ισοσκελιστούν  τα  επόμενα  χρόνια .  

Άρα  δεν  υπάρχει  θέμα  τίποτα  το  . .αλλά  οι  εκθέσεις  που  σας  

κοινοποιούνταν  και  σας  κοινοποιούνται  είναι  καλό  να  τις  διαβάσετε  

για  να  δείτε  κάποιες  λειτουργίες  οι  οποίες  πονάνε  και  έχουν  και  

ονοματεπώνυμο ,  γιατί  στην  πολιτική  κύριοι  τα  πράγματα  έχουν  

ονοματεπώνυμο  για  ότι  γίνεται .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δευτερολογία  κύριοι .  Υπάρχει  δευτερολογία ;  Πάμε  στην  ψήφιση ;  

Συμφωνούμε  ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι ,  ομόφωνα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λιγάκι  δεν  ακούγεστε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Λέω  ναι  με  τις  παρατηρήσεις  του  ορκωτού .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  να  καταγραφεί .   
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  931/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  10ο:  

Έγκριση  αποφάσεων  του  Δ .Σ .  του  ΟΠΑΚΠΑ:  α)  αρ .  204/2017 

με  θέμα:  ¨Έγκριση  ισολογισμού  έτους  2016 του  ΟΠΑΚΠΑ¨  

και  β)  αρ .  205/2017 με  θέμα:  ¨Έγκριση  προϋπολογισμού  οικ .  έτους  

2018 

και  του  πίνακα  στοχοθεσίας  οικονομικών  αποτελεσμάτων  του  

ΟΠΑΚΠΑ¨  .  

Εισηγητής:  Ο  πρόεδρος  του  ΟΠΑΚΠΑ  κ .  Χατζημαργαρίτης  Μ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χατζημαργαρίτης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  στην  διάθεσή  σας  όσον  

αφορά  τον  ισολογισμό .  Παρών  είναι  ο  κ .  Κότσικας  Γεώργιος ,  ο  

ορκωτός  ελεγκτής  που  συνεργάζεται  με  τον  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . .  εάν  υπάρχει  

κάποια  ερώτηση  όσον  αφορά  τον  ισολογισμό .  

 Και  πάμε  στον  προϋπολογισμό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνάδελφοι  να  προχωρήσουμε ;   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  13 Η Σ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2017 

76

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Στο  δεύτερο  σκέλος  κ .  Χατζημαργαρίτη .   

Κος  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Για  τον  προϋπολογισμό  επίσης ,  εάν  κάποιος  θέλει  να  ρωτήσει  κάτι  

είμαι  στην  διάθεσή  του  να  το  αναλύσω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  ίδιο  ισχύει ;  Συμφωνούμε ;  Ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .   

Κος  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Σας  ευχαριστώ  πολύ .  

Έγκριση  αποφάσεων  του  Δ .Σ .  του  ΟΠΑΚΠΑ:  αρ .  204/2017 

με  θέμα:  ¨Έγκριση  ισολογισμού  έτους  2016 του  ΟΠΑΚΠΑ¨  

Εισηγητής:  Ο  πρόεδρος  του  ΟΠΑΚΠΑ  κ .  Χατζημαργαρίτης  Μ .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  932/2017 )  

…………………………  

 

Έγκριση  αποφάσεων  του  Δ .Σ .  του  ΟΠΑΚΠΑ:  αρ .  204/2017 

με  θέμα:  αρ .  205/2017 με  θέμα:  ¨Έγκριση  προϋπολογισμού  οικ .  

έτους  2018  

και  του  πίνακα  στοχοθεσίας  οικονομικών  αποτελεσμάτων  του  

ΟΠΑΚΠΑ¨  .  
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Εισηγητής:  Ο  πρόεδρος  του  ΟΠΑΚΠΑ  κ .  Χατζημαργαρίτης  Μ .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  933/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ενδέκατο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  11ο:  

Σχετικά  με  μεταβολές  σχολικών  μονάδων  στην  Α /βάθμια  

και  Β /βάθμια  Εκπαίδευση  για  το  σχολικό  έτος  2018-2019. 

Εισηγητής:  Ο  πρόεδρος  της  ΔΕΠ  κ .  Τερζής  Β .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Τερζής .  Κύριε  Τερζή  μια  σύντομη  εισήγηση .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Οι  Διευθυντές  Εκπαίδευσης  αντίστοιχα  της  Α /θμιας  και  της  Β /θμιας  

Εκπαίδευσης  κάθε  χρόνο  ή  μάλλον  σε  τακτά  χρονικά  διαστήματα  όταν  

το  κρίνουν  αναγκαίο ,  κάνουν  προτάσεις  προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  
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μέσω  και  της  Επιτροπής  Παιδείας  που  γνωμοδοτεί ,  για  ίδρυση ,  

προαγωγή ,  υποβιβασμό ,  συγχώνευση  ή  κατάργηση  σχολικών  μονάδων .  

 Έρχεται  λοιπόν  εδώ  τώρα  ο  προϊστάμενο  Β /θμιας  Εκπαίδευσης  

και  μας  δηλώνει  ότι  δεν  έχει  καμία  μεταβολή  στις  σχολικές  μονάδες .  

Έρχεται  ο  προϊστάμενος  της  Α /θμιας  Εκπαίδευσης ,  ο  κ .  Ξενοφών  

Παπασταμόπουλος  και  μας  λέει  ότι  σύμφωνα  με  τον  τρόπο  χρήσης  

τριών  σχολικών  μονάδων ,  του  5ο υ  και  του  14ο υ  Δημοτικού  σχολείου  

εδώ  και  τρία  χρόνια  ενώ  είναι  εννιαθέσια ,  εννιαθέσιο  το  5ο  λειτουργεί  

ως  δεκαθέσιο  και  ενώ  είναι  εξαθέσιο  το  14ο ,  λειτουργεί  ως  επταθέσιο .   

 Επειδή  λοιπόν  αυτή  η  κατάσταση  λειτουργεί  εδώ  και  τρία  χρόνια ,  

μας  κάνει  το  αίτημα  να  αυξήσουν  την  οργανικότητά  τους  και  έρχεται  

στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εντάξει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα .  

Γνωμοδότηση  για  μεταβολές  σχολικών  μονάδων  

 πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  934/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  για  μεταβολές  σχολικών  μονάδων  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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 δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  935/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δωδέκατο .   

 

ΘΕΜΑ  12ο:  

Έγκριση  ετήσιου  προγράμματος  πολιτιστικών ,  αθλητικών  

και  κοινωνικών  δράσεων  και  εκδηλώσεων  Δήμου  Σερρών  

για  το  έτος  2018.  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Τερζής .  Θέλετε  εισήγηση  κύριοι ;  Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριε  Πρόεδρε .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Έβαλα ,  έβαλα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη ,  θέλετε  εισήγηση ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Το  έχω  επαναλάβει ,  επειδή  έχετε  αναλάβει  αυτόν  τον  τομέα ,  

πολιτιστικές  και  όλα  αυτά ,  να  δώσετε  βαρύτητα  σε  αυτά  που  σας  έχω  
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πει  και  εγώ  και  η  παράταξή  μας .  Σε  κάποια   πράγματα  πρέπει  

επιτέλους  τον  Δήμο  Σερρών ,  την  πόλη  αλλά  και  τα  χωριά  να  τα  

ανεβάσουμε  λίγο .  

 Νομίζω  ότι  ξέρετε  το  αντικείμενο .  Εάν  θέλετε  εμείς  θα  είμαστε  

αρωγοί  σε  οποιαδήποτε  τέτοια  προσπάθεια  και  να  ζητήσετε  την  γνώμη  

μας  να  την  καταθέσουμε  αλλά  πρέπει  κάτι  να  κάνετε .  Όλα  πάντοτε  δεν  

γίνονται  με  λεφτά .  Δεν  γίνονται  με  λεφτά  και  να  εκμεταλλευτείτε ,  

κύριε  Πρόεδρε ,  πρέπει  να  εκμεταλλευτεί  ο  Πρόεδρος  που  θα  ασχοληθεί  

με  το  αντικείμενο ,  με  τους  συμβούλους  που  θα  έχει ,  αυτό  που  λέμε  

στην  Χρυσοπηγή  που  έγινε ,  η  φιλοξενία .  Έχουμε  ένα  μεγάλο  αβαντάζ  

εάν  μπορούμε  να  φιλοξενήσουμε  κόσμο .  Αυτό  είναι  το  πιο  βαρύ ,  το  

πως  πληρώνεις  τα  ξενοδοχεία .  Έτσι  δεν  είναι ;   

Άρα  λοιπόν ,  θέλουμε  ιδιαίτερη  προσοχή  γιατί  θα  κριθείτε  στο  

τέλος  επ’  αυτών .   

Ευχαριστώ  πολύ .  Και  το  ψηφίζω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γιαννακίδη  έχετε  κάποιο  ερώτημα ;   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Εμείς  σε  όλα  ναι ,  εκτός  από  το  Φεστιβάλ  Χορωδιών  Θρησκευτικής  

Μουσικής ,  να  μην  πω  ξανά  τους  λόγους ,  τους  είχα  αναλύσει  στο  

προηγούμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οι  υπόλοιποι  συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω  ότι  έχει  συζητηθεί  αυτό  το  θέμα  κ .  Αντώνη .   Καταγράφεται .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω  ότι  το  λαμβάνουν  πολύ  σοβαρά  το  θέμα .  Νομίζω  ότι  το  έχουν  

λάβει  πάρα  πολύ  σοβαρά .  Καταγράφεται  κ .  Αντώνη .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  936/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  τρίτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  13ο:  

Περί  αποδοχής  ή  απόρριψης  της  αίτησης  λύσης  σύμβασης  

του  κτηνιάτρου  κ .  Αγαθαγγελίδη  Κυριάκου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δυο  κουβέντες  κ .  Αντιδήμαρχε  για  το  θέμα  αυτό  προς  ενημέρωση .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  τον  Σεπτέμβριο ,  τον  8ο  

μήνα  πήραμε ,  κάναμε  μια  σύμβαση  με  έναν  κτηνίατρο ,  ο  οποίος  βγήκε  

μετά  από  πρόχειρο  διαγωνισμό ,  από  πρόκληση  ενδιαφέροντος .  Είχαμε  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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δυο  προσφορές  από  δυο  κτηνιάτρους  και  πήραμε ,  κάναμε  πρόσληψη  

την  συμφερότερη  προσφορά .   

 Όμως  στο  διάστημα  που  έπρεπε  να  προσφέρει  τις  υπηρεσίες  του  

διαπιστώθηκε  ότι  η  σύμβασή  του  ενώ  έλεγε  ότι  έπρεπε  να  είναι  

τέσσερις  ώρες  την  ημέρα  σε  ώρες  εργάσιμες ,   δεν  ήταν  πάντα  στο  

κυνοκομείο  το  πρωί .  Δηλαδή  κάποτε  ερχόταν  πρωινές  ώρες  και  κάποτε  

ερχόταν  απογευματινές ,  θέμα  το  οποίο  έγινε  γνωστό  σε  μένα  μετά  από  

κάποιο  καιρό .   

Τον  κάλεσα  τον  κτηνίατρο  τον  Κυριάκο  τον  Αγαθαγγελίδη  στο  

γραφείο  μου ,  το  συζητήσαμε  και  του  είπα  ότι  δεν  μπορεί  να  γίνεται  

έτσι ,  διότι  παραβαίνουμε  τους  όρους  της  σύμβασης .   

 Ο  κ .  Αγαθαγγελίδης  προσπάθησε  να  μου  πει  ότι  ναι ,  έτσι  είναι ,  

ότι  δεν  είμαι  όλα  τα  πρωινά ,  όμως  οι  υπηρεσίες  που  προσφέρω  είναι  

πολύ  περισσότερες  από  ότι  ενδεχομένως  ήταν ,  θα  ήταν  στις  τέσσερις  

ώρες  εκείνες .   

 Εν  πάση  περιπτώσει ,  και  ο  ίδιος  επειδή  είδε  ότι  υπάρχει  θέμα ,  

ζήτησε  από  μόνος  του  την  λύση  της  σύμβασης  και  μάλιστα  είπε  για  το  

διάστημα  από  11/8ο υ  έως  και  σήμερα  που  στην  ουσία  θα  πάρουμε  

απόφαση  για  την  λύση  της  σύμβασης ,  δεν  απαιτεί  ούτε  ένα  ευρώ  από  

τον  Δήμο .  Δεν  θέλει  να  πληρωθεί  με  λίγα  λόγια .  

 Αυτή  την  στιγμή  εγώ  εισηγούμαι  την  λύση  της  σύμβασης  του  κ .  

Αγαθαγγελίδη ,  διότι  δεν  ήταν  συνεπής  και  μάλιστα  και  γίνεται  κοινή  

συναινέσει ,  δεν  την  ζητώ  εγώ .  Ο  κ .  Αγαθαγγελίδης  ζήτησε  την  λύση  

και  εμείς  συμφωνούμε  σε  αυτό ,  οπότε  ζητώ  να  συνηγορήσετε  να  

λύσουμε  την  σύμβαση  του  κτηνιάτρου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι  με  την  εισήγηση ;   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις ;  Ναι .  Έχετε  τον  λόγο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε ,  μετά  από  δυόμιση  μήνες  διαβάζοντας  την  

παραίτηση  του  κ .  Αγαθαγγελίδη  λέει  ότι  δεν  μπορεί  να  εκτελέσει  

τυπικά  τα  καθήκοντά  του  γι '  αυτό  προσφέρει  ουσιαστική  δουλειά  και  

αυτό  έχει  σημασία .  Και  βλέπω  ότι  έρχεστε  μετά  από  δυο  μήνες ,  

δυόμιση  περίπου ,  να  ζητήσετε  την  έγκριση  παραίτησής  του .   

Άρα  λοιπόν ,  θέλω  μου  απαντήσετε  εάν  αυτός  όλο  το  διάστημα  

αποδεικνύεται ,  διότι  στις  16/11ο υ  σας  έκανε  προσωπικά  ένα  έγγραφο  

και  σας  επισήμανα  ότι  έχω  πληροφορίες  ότι  δεν  τηρείται  το  ωράριο  το  

οποίο  έχει  υπογράψει .  Άρα  λοιπόν ,  δεν  τηρούσε  το  ωράριό  του  και  τα  

προηγούμενα ,  τους  προηγούμενους  μήνες .  Είναι  έτσι ;   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Δεν  το  τηρούσε  πλήρως .  Δηλαδή  όταν  λέω  ότι  δεν  το  τηρούσε  εννοώ  το  

εξής :  ότι  τις  ώρες  που  έπρεπε  να  τις  δουλέψει ,  τις  δούλευε .  Όμως  δεν  

ήταν  συνέχεια  πρωί .  Δεν  ήταν  πάντα  πρωινές  οι  ώρες  και  αυτό  ξέφευγε  

από  τους  όρους  της  σύμβασης .  Γι '  αυτό  και  ο  κ .  Αγαθαγγελίδης  προς  

αποφυγήν  οποιασδήποτε  δημιουργίας  προβλήματος  στον  Δήμο  και  στην  

Δημοτική  Αρχή ,  ζήτησε  να  μην  πάρει  ούτε  ένα  ευρώ  για  τον  διάστημα  

που  δούλεψε .   

 Δηλαδή  λύνουμε  την  σύμβαση  χωρίς  να  το  δώσουμε  κανένα  ευρώ  

και  αυτό  γιατί  δεν  ήταν  συνεπής  συνέχεια  στο  ωράριο  που  έπρεπε  να  

είναι .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Δεύτερη  ερώτηση  κύριε  Πρόεδρε .  Θα  πάρουμε  στην  θέση  του  τώρα  

κάποιον  άλλο ;  Έχει  άμεση  ανάγκη  το  κυνοκομείο  και  θα  πρέπει  να  

πάρουμε ;   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Αυτή  την  στιγμή  δεν  θα  πάρουμε  άλλον .  Θα  κάνουμε  προκήρυξη  με  τον  

καινούργιο  χρόνο .  Αυτή  την  στιγμή  εγώ  θα  ζητήσω ,  ανάγκη  πάντα  έχει  

το  κυνοκομείο ,  γιατί  με  μια  κτηνίατρο  δεν  μπορείς  να  τα  βγάλεις  πέρα ,  

γιατί  είναι  αρκετή  δουλειά .   

Όμως ,  όπως  κάθε  χρόνο  έτσι  και  φέτος ,  θα  ζητήσω  την  βοήθεια ,  

την  συνδρομή  του  Πανελλήνιου  Κτηνιατρικού  Συλλόγου ,  κάθε  χρόνο  

έρχονται  εθελοντές  και  προσφέρουν  τις  υπηρεσίες  τους  κάποια  

τριήμερα  στο  Κυνοκομείο  για  στειρώσεις ,  εμβολιασμούς  και  τα  λοιπά .  

Το  ίδιο  θα  κάνω  και  τώρα  και  με  το  νέο  έτος  θα  κάνουμε  μια  

καινούργια  προκήρυξη  για  να  πάρουμε   έναν  συμβασιούχο  άλλο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σύμφωνα  με  την  εισήγηση  του  κ .  Αντιδημάρχου .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  937/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  τέταρτο .   

 

ΘΕΜΑ  14ο:  

Αποδοχή  χρηματοδότησης  επιπλέον  ποσού  6.000,00 € για  την  

υλοποίηση  νέων  δράσεων  από  τον  Δήμο  Σερρών  στο  πλαίσιο  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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του  δικτύου  MAPS και  έγκριση  συμμετοχής  σε  αυτές .  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Μια  διαφορά  λίγο  μόνο  εδώ ,  εάν  επιτρέπεται  να  αλλαχθεί  λίγο  το  

θέμα ,  επειδή  σήμερα  μας  έστειλε  ένα  e-mail  ο  συντονιστής  εταίρος  ότι  

δεν  είναι  τελικά  6.000 αλλά  είναι  8.000.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Έφυγε  ένας  από  τους  δέκα  εταίρους ,  οπότε  δημιουργήθηκε  ένας  

επιπλέον  προϋπολογισμός ,  ο  οποίος  μοιράστηκε  ισομερώς  στους  

υπόλοιπους .  Η  διαφορά  είναι  ότι  εδώ  τώρα  αναλαμβάνουμε  να  κάνουμε  

στις  Σέρρες ,  την  τελική  εκδήλωση  του  προγράμματος  που  είχε  

προγραμματίσει  για  τις  Βρυξέλλες  και  θα  έρθουν  εδώ  πέρα  και  από  τις  

υπόλοιπες  οκτώ  χώρες .  Κάθε  χώρα  θα  στείλει  από  τρεις  εκπροσώπους ,  

οπότε  νομίζω  ότι  είναι  καλό  για  την  πόλη  και  για  την  προβολή  μας  … 

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

. .κύριε  Καρπουχτσή  θα  έχει  ενδιαφέρον ,  γιατί  αποχώρησαν… 

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Αποχώρησαν  γιατί  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  938/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  πέμπτο .   

 

ΘΕΜΑ  15ο:  

Έγκριση  τροποποίησης  μέρους  της  υπ’  αριθμ .  804/2017 Α .Δ  .Σ .  

“¨Έγκριση  αποδοχής  χρηματοδότησης  της  πράξης:  Δημιουργία  

πολιτιστικού  διπόλου  στην  διασυνοριακή  περιοχή  Cultural Dipole¨ ,  

στο  πλαίσιο  του  προγράμματος  Διασυνοριακής  Συνεργασίας  

Ελλάδα  -  Βουλγαρία  2014-2020”. 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γκότσης  έχει  τον  λόγο .  Μια  σύντομη  εισήγηση .  Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Παρών  κύριε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρών  ο  κ .  Αναστασιάδης  Αντώνης .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  939/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  έκτο .   

 

ΘΕΜΑ  16ο:  

Έγκριση  έκθεσης  εσόδων  -  εξόδων  Γ΄  τριμήνου  2017 

για  τον  έλεγχο  υλοποίησης  -  εκτέλεσης  του  

προϋπολογισμού  έτους  2017.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  940/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  έβδομο .   

 

ΘΕΜΑ  17ο:  

Έγκριση  διαδικασίας  διαπραγμάτευσης  χωρίς  ουσιώδη  

τροποποίηση  των  όρων  διακήρυξης  και  χωρίς  προηγούμενη  

δημοσίευση  σύμφωνα  με  την  παρ .  2 του  άρθρου  32 του  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Ν .  4412/2016 ¨Προμήθειας  διατακτικών  δεμάτων  αγάπης  

(τροφίμων)  σε  άπορους  δημότες  του  Δήμου  Σερρών  για  τις  

εορτές  των  Χριστουγέννων  έτους  2017 – Χριστουγέννων  

και  Πάσχα  έτους  2018¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Απλώς  θέλω  να  πω  κάτι .  Ότι  επειδή  αναφέρθηκε  το  θέμα  και  το  είπε  

και  ο  κ .  Αντιδήμαρχος ,  η  υπηρεσία  αναφέρθηκε  στις  μεγάλες  εταιρείες  

γιατί  στις  μικρές  υπήρχε  πρόβλημα .  Πάντως  αυτή  την  στιγμή ,  αύριο  το  

πρωί  πιστεύω  ότι  θα  είμαστε  έτοιμοι ,  διότι  από  ότι  μου  είπαν  σήμερα ,  

μεγάλη  εταιρεία  προσφέρθηκε  και  το  είπε  και  στην  εισήγησή  του ,  ότι  

θα  δεχθεί  να  γίνει  αυτό  το  πράγμα ,  οπότε  πιστεύω  μέσα  στο  

Σαββατοκύριακο ,  γιατί  έχουν  μαζευτεί  ουρές .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Συμφωνούμε   κύριοι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  941/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Δέκατο  όγδοο .   

 

ΘΕΜΑ  18ο:  

Σχετικά  με  προμήθεια  πινάκων  ζωγραφικής .  

Εισηγητής:  Ο  κ .  Δήμαρχος  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αποσύρεται  επειδή  δεν  είναι  παρών  ο  κ .  Δήμαρχος .   

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ  

(ΠΡΑΚΤ .  1/26/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  ένατο .   

 

ΘΕΜΑ  19ο:  

Έγκριση  διενέργειας  παροχής  υπηρεσιών:  

α)  Οικονομική  αποτίμηση  του  Δημοτικού  Δάσους  Σερρών  και  

β)  Διαχείριση  προϊόντων  κλάδευσης .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Δούκας  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Θέλετε  εισήγηση ;  Κύριε  Δούκα .  Κύριε  Δούκα  έχετε  το  λόγο .  Εισήγηση .  

Μια  ενημέρωση  στο  σώμα  τι  ακριβώς  είναι .   

Κος  ΔΟΥΚΑΣ:  

Για  το  πρώτο  θέμα  θα  γίνει  μια  οικονομική  αποτίμηση  του  δημοτικού  

δάσους .  Δηλαδή  είναι  γύρω  στα  6.500 στρέμματα .  Θα  μπει  μια  

υπηρεσία  μέσα ,  ένας  εργολάβος ,  ποιος  είναι  αυτός  που  θα  προκύψει  

και  θα  μετρήσει  και  θα  κάνει  αποτίμηση  την  οικονομική ,  τι  αξία  έχει  

αυτό  το  ακίνητο .  Όπως  είναι  τα  ακίνητα ,  σπίτια ,  χωράφια  και  τέτοια ,  

θα  γίνει  και  για  τα  δέντρα ,  για  το  δάσος  για  να  το  έχουμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΔΟΥΚΑΣ:  

Ναι ,  ναι  τους  χάρτες .  Μπράβο ,  μπράβο ,  αλλιώς  δεν  γίνεται .  Έγινε  μια  

για  τους  χάρτες ,  τώρα  θα  γίνει  οικονομική  αποτίμηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι .  Να  ολοκληρώσει  κ .  Αντιδήμαρχε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  ολοκληρώσει  όμως  και  θα  διευκρινίσετε .   

Κος  ΔΟΥΚΑΣ:  

Τελείωσα  για  το  θέμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Γκότση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Η  διευκρίνηση  είναι  ότι  επειδή  είναι  και  καινούργιους ,  εμείς ,  εάν  

θυμάστε ,  περάσαμε  εδώ… 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Κος  ΔΟΥΚΑΣ:  

Το  ένα  το  κομμάτι  πέρασε  τότε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κάναμε  πρόσκληση  ενδιαφέροντος  και  λοιπά ,  άρα  δεν  μπήκαν  ακόμα  

αυτά  που  λέτε .   

Κος  ΔΟΥΚΑΣ:  

Και  θα  συνεχιστεί  αυτό  το  θέμα  τώρα ,  η  οικονομική  αποτίμηση .  Αυτό .   

 Για  το  Β  είναι  τα  προϊόντα  κλάδευσης .  Αυτά  που  κλαδεύουμε  

δηλαδή  τα  κλαδιά  τι  θα  τα  κάνουμε .  Για  πρώτη  φορά  θα  έχουμε  τέτοια  

μηχανήματα  με  χειριστές  και  τα  λοιπά ,  που  θα  μπορούν  να  τα  κάνουν  

θρυμματισμό .  Θα  τα  θρυμματίσουμε  αυτά  τα  κλαδιά  και  από  τον  όγκο  

τον  μεγάλο  θα  έχουμε  έναν  όγκο  μικρό .   

 Το  οικόπεδο  αυτό  του  Δήμου  που  δεν  χωράει  άλλα  κλαδιά  θα  τα  

κάνουμε  να  χωράνε  και  να  περισσεύουν .  Και  αυτά  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΔΟΥΚΑΣ:  

Όχι ,  αυτά  θα  τα  κάνει  εργολάβος .  Δεν  θα  αγοράσουμε  μηχανήματα  

τώρα  να  κάνουμε  τέτοια  δουλειά .  Και  εμείς  δεν  μπορούμε ,  δεν  έχουμε  

ανθρώπους  να  τα  κάνουν  αυτά .  Είπαμε  να  πάρουμε  μηχανήματα  εμείς  

να  τα  κάνουμε  αλλά  ποιοι  θα  τα  δουλεύουν ;  Δεν  έχουμε  ανθρώπους  

εμείς  στην  υπηρεσία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μάλιστα .  Ερωτήσεις  κύριοι  συνάδελφοι .   

Κος  ΔΟΥΚΑΣ:  

Και  αυτά  τα  προϊόντα  μπορεί  να  δίνονται  σε  πολίτες  να  τα  πηγαίνουμε  

σε  δημοτικούς  χώρους  για  λίπασμα  δηλαδή  ή  να  τα  δώσουμε  στην  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  13 Η Σ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2017 

92

πρόνοια ,  στον  κ .  Μερετούδη ,  να  τα  διανείμει  σε  πολίτες .  Εάν  γίνεται  

αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πολύ  ωραία .  Ερωτήσεις .  Ο  κ .  Χράπας  και  η  κυρία  Ιλανίδου  στην  

συνέχεια .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Όπως  ξέρετε  η  φυλλόπτωση  είναι  σε  πλήρη  εξέλιξη .  Όλα  τα  πλατάνια  

άρχισαν  να  ανοίγουν  τα  φύλλα ,  αλλά  μαζεύουμε ,  μαζεύουμε  και  

συνεχώς  πέφτουν .   Έχετε  σκοπό  να  τα  κλαδέψετε ,  κ .  Αντιδήμαρχε ;   

Κος  ΔΟΥΚΑΣ:  

Δεν  απαντώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μάλιστα .  Κυρία  Ιλανίδου  έχετε  τον  λόγο .  Παρακαλώ  το  μικρόφωνό  

σας  κ .  Ιλανίδου .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Εάν  αυτά  τα  θέματα  τα  δυο  θα  έρθουν  στην  Οικονομική  Επιτροπή  για  

να  δούμε… 

Κος  ΔΟΥΚΑΣ:  

Ναι  όλα  αυτά  θα  πάνε  στην  Οικονομική  Επιτροπή .  Για  το  πως  θα  

γίνουν  και  τι  θα  γίνουν ,  η  Οικονομική  Επιτροπή  θα  αποφασίσει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις .  Νομίζω  μήπως  θα  πρέπει  να  απαντήσετε  και  στην  κ .  

Χράπα  στο  ερώτημά  τους ;  Τοποθετήσεις  υπάρχουν ;   

Κος  ΔΟΥΚΑΣ:  

Δεν  υπάρχει  απάντηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Έγκριση  διενέργειας  παροχής  υπηρεσιών:  Οικονομική   

αποτίμηση  του  Δημοτικού  Δάσους  Σερρών  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Δούκας  Γ .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  942/2017 )  

…………………………  

 

Έγκριση  διενέργειας  παροχής  υπηρεσιών:   

Διαχείριση  προϊόντων  κλάδευσης .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Δούκας  Γ .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  943/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό .   

 

ΘΕΜΑ  20ο:  

Έγκριση  χρονικής  παράτασης  της  υπ’  αριθμ .  50107/25-11-2016 

σύμβασης  για  την  προμήθεια  ¨γάλακτος ,  τροφίμων  και  λοιπών  

αναλώσιμων  ειδών  παντοπωλείου  για  την  κοινωνική  κουζίνα  του  

Δήμου¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

 Πρόεδρε  μισό  λεπτό .  Εκεί  στην  παράταση  έλεγε  μέχρι  25/2/17,  είχαμε  

πει  να  διορθωθεί  μη  τυχόν  πάει  λάθος  στην  απόφαση .  Δεν  ξέρω  εάν  

διορθώθηκε  στην  εισήγηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Διορθώθηκε ,  διορθώθηκε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ,  ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  944/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  πρώτο .   

 

ΘΕΜΑ  21ο:  

Έγκριση  χρονικής  παράτασης  της  προγραμματικής  σύμβασης  

μεταξύ  Γενικής  Γραμματείας  Αθλητισμού  και  Δήμου  Σερρών ,  

για  το  έργο:  ¨Κατασκευή  εγκαταστάσεων  πυροπροστασίας  

στο  Κολυμβητήριο  του  Δήμου  Σερρών¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  945/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  δεύτερο .   

 

ΘΕΜΑ  22ο:  

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  οικ .  έτους  2017  

που  αφορά  ενίσχυση  ΚΑΕ  εξόδου  για  δικαστικές  δαπάνες   

(Αναμ .  150) 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  946/2017 )  

…………………………  
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Ομοίως  ενίσχυση  ΚΑΕ  εξόδου  για  μισθοδοσία  υπαλλήλων  

 (Αναμ .  162) 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  947/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  που  αφορά  ενίσχυση  ΚΑΕ  εξόδου  για  δικαστικές   

δαπάνες  (Αναμ .  163) 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  948/2017 )  

…………………………  

 

Ανάκληση  της  683/2017 ΑΔΣ  και  αναμόρφωση  εγκεκριμένου  

 προϋπολογισμού  οικ .  έτους  2017 που  αφορά  την  ενίσχυση  ΚΑΕ  

 εξόδου  για  έκτακτη  επιχορήγηση  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  (Αναμ .  164) 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  949/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  τρίτο .   

 

ΘΕΜΑ  23ο:  

Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικονομικού  

έτους  2017 για  την  υπηρεσία  ¨Ευρεία  επιθεώρηση  οδικής  

ασφάλειας  του  δημοτικού  οδικού  δικτύου¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;  Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  940/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  τέταρτο .   

 

ΘΕΜΑ  24ο:  

Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικονομικού  

έτους  2017 για  την  παροχή  υπηρεσιών  ¨Καθαρισμός  

υδροληψίας  τάφρου  Μπέλιτσας¨  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γρηγοριάδη  δυο  κουβέντες  για  το  θέμα   αυτό .  Μια  ενημέρωση  

προς  το  σώμα .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

 Αυτό  το  έργο  έχει  γίνει  τον  Απρίλιο ,  νομίζω ,  όταν  πήραμε  την  

κυριότητα  χρήσης  του  αντλιοστασίου  της  ζάχαρης ,  για  να  μπορέσουμε  
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να  δώσουμε  νερό  στα  χωράφια  του  Λευκώνα  και  του  Μητρουσίου  

έπρεπε  να  καθαριστεί  η  Μπέλιτσα .   

 Εγώ  μίλησα  με  όλους  τους  πολιτικούς  αρχηγούς ,  με  όλους  τους  

αρχηγούς  και  της  ενημέρωσα  ότι  θα  ξεκινήσω  το  έργο  και  τώρα  ήρθε  η  

ώρα  να  τον  πληρώσουμε  τον  άνθρωπο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  951/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  πέμπτο .   

 

ΘΕΜΑ  25ο:  

Κατηγοριοποίηση  αυτοκινητοδρομίου  Σερρών  

σύμφωνα  με  το  Ν .  4479/2017. 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μια  μικρή  ενημέρωση ;  Συμφωνούμε ;   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Δεν  συμφωνεί  ο  κ .  Χρυσανθίδης .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Όχι ,  δεν  συμφωνείς .  Αρνητική  ψήφο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  είπε  παιδιά ,  ομόφωνα .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  952/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  έκτο .   

 

ΘΕΜΑ  26ο:  

Έγκριση  μελέτης  για  παραλαβή  φυτών  

από  το  δασικό  φυτώριο  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Δούκας  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αποσύρεται .   

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ  

(ΠΡΑΚΤ .  2/26/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  έβδομο .   

 

ΘΕΜΑ  27ο:  
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Εξέταση  αιτήματος  αγροτών  περί  αναδρομικής  εφαρμογής  

της  υπ’  αριθμ .  549/2017 Α .  .Σ . ,  για  το  έτος  2016.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε ,  κ .  Χαρίτο  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Το  θέμα  το  γνωρίζετε  όλοι .  Έχει  έρθει  τώρα  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  

μετά  από  αίτηση  των  αγροτών ,  οι  οποίοι  ζητούν  να  εφαρμοστεί  

αναδρομικά  η  απόφαση  που  πήραμε  η  περσινή .  Παρόλο  το  ότι  οι  

υπηρεσίες  του  δήμου  λένε  ότι  οι  κανονιστικές  πράξεις  υπόκεινται  σε  

έλεγχο  νομιμότητας  και  τα  λοιπά  και  δεν  έχουν  αναδρομική  ισχύ ,  εν  

τούτοις  σαν  Δημοτική  Αρχή  προτείνω  ότι  θα  πρέπει  η  εισήγηση  να  

είναι  θετική  και  μάλιστα  ομόφωνη .  Θα  παρακαλούσα  όλο  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο  για  το  συγκεκριμένο  θέμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα  προτείνετε  να  στηριχθεί  η  πρόταση  των  αγροτών .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Να  στηριχθεί  η  πρόταση  των  αγροτών .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ένα  ερώτημα  να  κάνω  μόνο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Παρακαλώ .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Και  εγώ  θέλω  Πρόεδρε .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρίσταται  και  ο  εκπρόσωπος  των  αγροτών  και  εάν  θα  χρειαστεί  θα  

σας  δοθεί  ο  λόγος  κύριε .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  ερωτήσεις ,  κ .  Αναστασιάδη ,  πρέπει  να  ακολουθήσουμε  την  

διαδικασία .  Ορίστε  κύριε  Αναστασιάδη  Ηλία .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Θα  συμφωνούσα  και  εγώ  ως  γόνος  αγροτικής  οικογένειας ,  σε  αυτό  το  

οποίο  λέτε ,  όμως  το  πρόβλημα  είναι  αλλού .  Θα  μπορέσουμε ,  άραγε ,  να  

πετύχουμε  τον  επιδιωκόμενο  στόχο  ή  απλώς  θα  είναι  μια  επιθυμία  

ανεκπλήρωτη ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Τουλάχιστον  θα  γίνει  προσπάθεια .  Τώρα  από  εκεί  και  πέρα  δεν  μπορώ  

να  σας  απαντήσω .  Καταλαβαίνετε  τώρα .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Καλώς .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   να  πω  κάτι  και  εγώ ;  Επειδή  αυτοί  οι  άνθρωποι  

σπέρνουν  και  δεν  θερίζουν ,  ούτε  μια  πιθανή  και  εάν  δεν  βρέξει  δεν  

θερίζουν ,  είναι  κρίμα  να  πληρώσουν  αυτά  τα  λεφτά .  Ντροπή  είναι .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Συμφωνούμε .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Αυτό  να  καταγραφεί  κυρία .  Σπέρνουν  και  δεν  θερίζουν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Γι '  αυτό  η  πρότασή  μας  είναι  και  νομίζω  θα  συναινέσετε  όλοι .  Κύριε  

Γκότση  ζητήσατε  τον  λόγο ;  Συγνώμη  η  κυρία  Ιλανίδου  και  ο  κ .  

Γκότσης  έχει  τον  λόγο .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Εντάξει  συμφωνούμε ,  δεν  υπάρχει  θέμα ,  να  τους  στηρίξουμε  τους  

αγρότες  αλλά  στην  αίτησή  τους  δεν  γράφουν  ονόματα  αγροτών .  Πήγα  

και  στο  Πρωτόκολλο ,  κανένας ,  ένα  όνομα .  Παπαδόπουλος .  Δεν  υπήρχε  

κανένα  όνομα .  Και  το  Πρωτόκολλο  λέει  ότι  πάντα  ζητάω  ονόματα ,  

αλλά  αυτή  την  φορά  έτσι  ήρθε  η  αίτηση .  Μήπως  να  ξέρουμε  με  ποιους  

μιλάμε ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Ο  Πρόεδρος  είναι  εδώ .  Από  ότι  ξέρω…. 

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Δεν  έχει  κανένα  όνομα ,  τίποτα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρίσταται  ο  κ .  Μουρατίδης .  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Ήταν  ομόφωνη  η  απόφαση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχει  κάνει  κατ’  επανάληψη  αιτήματα .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Η  απόφασή  τους  ήταν  ομόφωνη  από  ότι  ξέρω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  σας  δώσω  αμέσως  τον  λόγο .  Να  δώσω  στον  κ .  Γκότση  και  θα  

πάρετε  τον  λόγο  κ .  Μουρατίδη  και  εσείς .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μουρατίδη  δυο  κουβέντες .  Παρίσταται  ο  κ .  Μουρατίδης .  Κύριοι  

την  κατανόησή  σας .  Κύριοι  συνάδελφοι .  Κοντά  στο  μικρόφωνο  κ .  

Μουρατίδη .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αφήστε  με  λιγάκι .  Παρίσταται  ο  εκπρόσωπός  τους .  Είναι  εδώ  και  δυο  

ώρες ,  νομίζω  ότι  είναι  δίκαιο  και  σωστό  να  του  δώσουμε  τον  λόγο .  

Έχετε  τον  λόγο .  Έχετε  να  διατυπώσετε  κάτι  κ .  Μουρατίδη ;   

Κος  ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .   

Κος  ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ:  

Είχαμε  παρευρεθεί  εκεί .  Είχα  κάνει  υπόμνημα ,  συζητήθηκε  στην  

Δημοτική  Κοινότητα . .  έτσι  όπως  κάναμε  την  εισήγηση  εμείς  και  

πέρασε .  Τώρα  μιλάμε  για  το  ΄16.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  γνωστό  αυτό ,  ναι .   

Κος  ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα  ομόφωνα  κύριοι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ωραία ,  ευχαριστώ  κ .  Μουρατίδη .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σύμφωνα  με  τους  παρόντες .  Θέλετε  να  γίνει  ονομαστική ;  Δεν  νομίζω  

ότι  υπάρχει  λόγος .  Επί  των  παρόντων   παίρνουμε  την  απόφαση .  

Ομόφωνα  επί  των  παρόντων .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  953/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  ένατο .   

 

ΘΕΜΑ  29ο:  

Έγκριση  διοικητικής  αποβολής  του  κ .  Μπαλουκτσή  Βασιλείου  

για  κατάληψη  δημοτικής  έκτασης  τμημάτων  αγροτεμαχίων  

του  αγροκτήματος  Σερρών  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Γκότσης  Η .  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το  είκοσι  οκτώ  δεν  το  είπατε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει ,  ας  πάμε  στο  είκοσι  εννέα  και  στην  συνέχεια  στο  είκοσι  οκτώ .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θέλετε  να  σας  ενημερώσω  δυο  λεπτά ;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για  ποιο ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  το  είκοσι  εννέα .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Για  τον  Μπαλουκτσή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  έγκριση  διοικητικής  αποβολής .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Συνάδελφε  από  την  Αστυνομία  μας  ήρθε  η  καταγγελία ,  κάποιος  πήγε  

στην  Αστυνομία  και  τα  λοιπά  και  μας  είπε ,  η  Αστυνομία  έστειλε  το  

έγγραφο  στην  υπηρεσία  ότι  υπάρχει  κατάληψη  δημοτικής  έκτασης  στον  

δρόμο  για  Ελαιώνα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αγίου  Πρόδρομου .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι ,  Αγίου  Πρόδρομου ,  μπράβο .  Πήγε  η  υπηρεσία  μας .  Όντως .  Του  

κάναμε  έγγραφο  ότι  πρέπει  σε  δέκα  μέρες  να  αποχωρήσει ,  δυστυχώς  

καμία  απάντηση  και  επειδή  την  καταγγελία  που  δέχεται  την  στέλνει  

και  στην  Εισαγγελία ,  είμαστε  υποχρεωμένοι  εμείς  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Βεβαίως .  Είμαστε  υποχρεωμένοι  εμείς  να  πάρουμε  απόφαση  πρώτον  

για  διοικητική  αποβολή  και  δεύτερον ,  άσκηση  ποινικής  δίωξης .  Πρέπει  

να  πάρουμε ,  διότι  δεν  μπορούμε  να  κάνουμε  διαφορετικά .  Πάει ,  η  

Αστυνομία  στέλνει  και  στον  Εισαγγελέα .   
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Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε ;  Έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και  ποινική  δίωξη .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κάνουμε  διοικητική  αποβολή  όταν  υπάρχουν  σύνορα ,  κτίσματα .  Εδώ  

δεν  υπάρχει  τίποτα .  Ο  άνθρωπος  βοσκάει  τα  πρόβατά  του  κανονικά .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Έχει  κτίσματα .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Που  έχει  κτίσματα  κ .  Ηλία ;  Για  πες  μου ;  Εγώ  κάθε  μέρα  δεν  είμαι  εκεί ;  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εντάξει ,  μην  ψηφίζετε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πήγες  και  το  είδες  εκεί ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  ολοκληρώστε .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν  υπάρχουν  κτίσματα .  Δεν  έχει  περιφράξει  κανέναν  χώρο  για  να  

κάνεις  διοικητική  αποβολή .  Που  θα  τον  κάνεις ;  Δεν  έχει ,  κύριε  

Πρόεδρε .  Δεν  έχει  τίποτα .  Απολύτως  τίποτα .  Κάνουμε  διοικητική  

αποβολή  όταν  ένας  καλλιεργεί  ή  περιφράζει  ένα  οικόπεδο  ή  έχει  μια  

αποθήκη  ή  έχει  κάτι  άλλο .  Τίποτα  δεν  έχει .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βέβαια  ή  έκθεση  άλλα  λέει  κ .  Αναστασιάδη .  Η  επίσημη  έκθεση  άλλα  

λέει .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τι  λέει ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  έχει  κατασκευάσει  ποιμνιοστάσιο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ότι  περιφράξανε  τον  χώρο ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ότι  έχει  κατασκευάσει  κάποιο  οίκημα  εκεί ,  κάτι  έχει  κατασκευάσει .    

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ  τόσα  χρόνια  που  πηγαίνω  στον  Άγιο  Γεώργιο  δεν  βλέπω  τίποτα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εκατό  φορές  πήγα  εκεί .  Αυτός  είναι  ένας  δρόμος  που  τον  έκανα  εγώ ,  

εγώ  τον  έκανα .  Ακούτε ;  Κύριε  Πρόεδρε ,   εγώ  τον  έχω  κάνει  και  

βγαίνει  επάνω  στον  δρόμο  του  μοναστηριού  από  την  πίσω  μεριά .  

Χωματόδρομος  είναι .  Δεν  έχει  τίποτα  ο  άνθρωπος .  Πώς  θα  του  

κάνουμε  διοικητική  αποβολή ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει  ακούστηκε ,  καταγράφηκε  η  άποψή  σας .  Υπάρχουν  

τοποθετήσεις  άλλες  κύριοι  συνάδελφοι ;  Συμφωνούμε ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κυρία  να  καταγραφεί  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  
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Ως  έχει  η  εισήγηση .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να  πω  εγώ  ότι  η  υπηρεσία  μας  πήγε  και  έκανε  αυτοψία  και  υπάρχουν  

κτίσματα  και  μάλιστα  τους  είπα ,  εάν  επικοινώνησαν  με  την  υπηρεσία  

Δόμησης  την  Πολεοδομία  και  θα  εμπλακεί  και  αυτή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  να  προχωρήσουμε ,  σας  παρακαλώ .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  955/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  όγδοο  θέμα .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ως  έχει  η  εισήγηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  ακριβώς .  Με  την  παρατήρηση  το  κ .  Αναστασιάδη  Αντώνη .   

 Εικοστό  όγδοο .   

 

ΘΕΜΑ  28ο:  

Αναπροσαρμογή  ή  μη  μισθωμάτων  για  το  έτος  2018 

σύμφωνα  με  τον  Δείκτη  Τιμών  Καταναλωτή .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Συμφωνούμε  με  την  αναπροσαρμογή ;  Είναι  μηδέν  κόμμα ,  πόσο  είναι  

κύριε  Αντιδήμαρχε ;  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

0,8.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

0,8.  Συμφωνούμε  κύριοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  954/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  30ο:  

Περί  διαγραφής  ακινήτου  με  ΑΚ  19441 στο  Ο .Π .  520,  

από  το  Κτηματολόγιο  του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Για  ποιο  λόγο ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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..  έχει  ισχυρό  τίτλο  από  το  υπουργείο… 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εντάξει ,  εντάξει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Είναι  και  γνωμάτευση  της  υπηρεσίας .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  956/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  πρώτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  31ο:  

Σχετικά  με  ανανέωση  δωρεάν  παραχώρησης  κατά  χρήση  

αίθουσας  του  δημοτικού  σχολείου  Βαμβακούσας  στον  

Πολιτιστικό  Σύλλογο  Βαμβακούσας .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εδώ  να  πω  είναι  για  δυο  χρόνια  μετά  από . .  συνεδρία  για  δυο  χρόνια  

μετά  από  αίτημα  της  … 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  957/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  δεύτερο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  32ο:  

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών .  

Εισηγητές:  Οι  Αντιδήμαρχοι  κ .  κ  Χαρίτος  Χ ,  Γκότσης  Η ,  

Δούκας  Γιατί ,  Μερετούδης ,  Γρηγοριάδης  Χ .  Χράπας  Π .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι ,  κύριε  Πρόεδρε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  εισήγηση ;  Εισήγηση .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Σε  ένα  πρωτόκολλο  που  αφορά  εκεί  την  παραλαβή  ενός  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Από  ποιον  Αντιδήμαρχο  κύριε  Φωτιάδη ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Στο  32 θέμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  από  ποια  αντιδημάρχια ;  Είναι  διάφοροι  αντιδήμαρχοι  όσον  αφορά  

τα  πρωτόκολλα . .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

…εκεί  υπάρχει  ένα  πρωτόκολλο  που  έχει  τίτλο  «Δημιουργία  ψηφιακών  

. .  δικτύου  φωτισμού». Τι  αφορά ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όπως  ξέρετε  έχει  περάσει  εδώ  το  θέμα   για  αντικατάσταση  όλου  του  

οδοφωτισμού  με  λάμπες  λεντ  και  καταλήξαμε ,  στην  αρχή  είπαμε  για  

Σ .Δ .Ι .Τ .  και  τα  λοιπά  και  τα  λοιπά  και  καταλήξαμε  σύμφωνα  με  το  

Υπουργείο  μέσω  του  Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  και  

περάσαμε  από  εδώ  εταιρεία  με  δημοπρασία  που  βγήκε  για  να  κάνει  την  

αποτύπωση  σε  ψηφιακό  χάρτη  φωτιστικών  σωμάτων  όλου  του  Δήμου  

που  έγινε  αποτύπωση  σε  ψηφιακό  χάρτη  των  φωτιστικών  σωμάτων  

όλου  του  Δήμου ,  ιστοί  11.000 και  φωτιστικά  σώματα  και  λάμπες  όλα  

μαζί  σε  σύνολο  13.000 περίπου .   

 Επίσης ,  έγινε  ανάλυση  ανά  είδος  φωτισμού ,  δηλαδή  νατρίου ,  

υδρογονίου  και  τα  λοιπά  και  έκανε  προτάσεις  αντικατάστασης  αυτών  

σε  διάφορα  επίπεδα .   

 Άρα  αυτό  που  περάσαμε ,  που  το  βγάλαμε  σε  δημοπρασία ,  που  

βγήκε  η  εταιρεία  και  έκανε  αυτή  την  δουλειά ,  αυτή  την  δουλειά  πήρε  η  

υπηρεσία  μας .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ποια  δουλειά ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ποια  δουλειά ;  Αυτά  που  είπα  προηγουμένως  τι  ήταν ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αποτύπωση ,  επειδή  αναφέρατε  για  λάμπες  και  για  είδη  διάφορα .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αυτή  την  δουλειά  που  έκανε .  Σας  είπα ,  όλη  αυτή  την  δουλειά .  

Αποτύπωση  σε  ψηφιακό  χάρτη  των  φωτιστικών  σωμάτων  όλου  του  

Δήμου  είναι  11.000.  Επίσης ,  φωτιστικά  σώματα  και  λαμπτήρες ,  δηλαδή  

τα  μπράτσα ,  τι  είδους  είναι  ο  ιστός .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Σας  ενημερώνω  εγώ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Σας  ενημερώνω  εγώ ,  γιατί  είμαι  εδώ ;  Είμαι  γι '  αυτό  το  πράγμα ,  για  να  

σας  ενημερώνω .  Λοιπόν ,  βεβαίως  έγινε  δημοπρασία ,  ανοικτή .  Ανοικτή  

δημοπρασία .  Τα  φωτιστικά  σώματα  και  οι  λαμπτήρες ,  γιατί  είναι  

13.000 γιατί  σε  έναν  στύλο  μπορεί  να  έχουμε  δυο  φωτιστικά .  Επίσης  

έκανε  ανάλυση .  Δηλαδή ,  τι  φως  έχει  το  καθένα ;  Εάν  είναι  υδρογονίου ,  

εάν  είναι  νατρίου  και  τα  λοιπά .  Όλα  αυτά  εδώ  τα  παραλαμβάνει  η  

υπηρεσία  μας  και  μάλιστα  κάνει  και  προτάσεις .  Δηλαδή  εάν  

αλλάξουμε ,  ξέρω  εγώ ,  αυτό ,  εάν  αλλάξουμε  5.000,  εάν  αλλάξουμε  

10.000,  εάν  αλλάξουμε  αυτούς  τους  λαμπτήρες  και  τα  λοιπά ,  κάνει  
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προτάσεις .  Εμείς  απλά  κάνουμε  τώρα  την  παραλαβή .  Τα  υπόλοιπα  θα  

έρθουν .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να  ρωτήσω  κάτι ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να  ολοκληρώσω  εγώ ;   Η  ερώτησή  μου  η  επόμενη  είναι  η  εξής :  επειδή  

εδώ  δεν  γράφετε ,  όπως  συμβαίνει  με  τα  άλλα  πρακτικά  εδώ ,  η  εταιρεία  

λέγεται  Επτά  ΑΕ ;  Ποια  εταιρεία  είναι  αυτή ;  Είναι  αυτή ,  καλά  

καταλαβαίνω ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι ,  ναι .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Επτά  ΑΕ ;   Κατάλαβα .  Θα  έρθουν  εμείς  αύριο  να  δούμε  τον  φάκελο ,  

γιατί  μας  δώσατε  μόνο  αυτό  και  δεν  μπορούσαμε  να  διερευνήσουμε .   

 Επίσης ,  κάτι  το  οποίο  νομίζω  είναι  πολύ  σημαντικό .  Η  υπηρεσία  

δεν  είχε  την  δυνατότητα  να  κάνει  αυτή  την  αποτύπωση ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι ,  διότι  είναι  εξειδικευμένοι .  Πως  θα  κάνει ;  Εδώ  μιλάμε  για  

εξειδικευμένη  με  όργανα ,  δουλειά  εξειδικευμένη  που  η  υπηρεσία  με  

ποιον  να  κάνει ;  Με  δυο  υπάλληλους  που  έχει  να  κάνει  όλη  αυτήν  την  

καταμέτρηση  και  τα  λοιπά  σε  όλο  τον  Δήμο ;  Όχι  βέβαια .   

 Άλλωστε ,  δεν  είναι  το  θέμα  μας  αυτό .  Το  περάσαμε ,  το  

συζητήσαμε .  Δεν  είναι  το  θέμα  μας  αυτό .  Θέμα  μας  είναι  η  παραλαβή .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Σαφέστατα  και  είναι  η  παραλαβή  αλλά  εγώ  ρωτώ  γιατί  και  νομίζω  

μπορώ  να  το  ρωτήσω  ως  παράταξη ,  εάν  η  υπηρεσία  μπορούσε  να  κάνει  

και  πώς ,  καταρχάς  η  υπηρεσία  τι  στελέχη  έχει ,  μπορείτε  να  μας  πείτε ;  
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Διότι  η  υπηρεσία  αγοράζει  λάμπες  όλων  των  τύπων  και  τις  τοποθετεί .  

Εκ  του  πράγματος  από  αυτή  την  διαδικασία  γνωρίζει  πόσους  στύλους  

έχει  και  πρέπει  να  γνωρίζει  και  την  ιστορία  κάθε  στύλου .   

 Αλίμονο  εάν  δεν  ξέρουμε  ότι  στο  Σκούταρι  μπαίνοντας  στον  

αριστερό  δρόμο  ότι  τέταρτος  και  ο  πέμπτος  και  ο  εικοστός ,  διότι  εκεί  

έχουμε  αλλάξει  και  μια  και  δυο  και  τρεις .  Δεν  έχουμε  δηλαδή  σύστημα  

παρακολούθησης ;   

 Εάν  δηλαδή ,  να  το  πω  απλά ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  σε  έναν  δρόμο ,  

όπως  συνέβη  στον  Λευκώνα ,  αλλάζαμε  λάμπες  και  δεν  ανάβανε .  Ξανά  

αλλάξαμε  λάμπες  και  ξανά  αλλάξαμε  λάμπες  και  να  σας  πω  είναι  ο  

δρόμος  μετά  το  ‘Fresh’ το  ζαχαροπλαστείο  κάτω  δεξιά .  Και  εγώ  

διερωτήθηκα ,  αυτές  οι  πέντε  λάμπες  και  άλλες  πέντε ,  δεκαπέντε  πήγαν  

που ;  Καμένες ;  Δεν  ήταν  καμένες .  Τελικά  δεν  ήταν  το  καλώδιο  της  

Δ .Ε .Η . ,  να  μην  πάμε  σε  τεχνικά  θέματα ,  όπως  έπρεπε  να  είναι .   

 Θέλω  να  πω  δηλαδή  ότι  ο  Δήμος ,  η  υπηρεσία  πρέπει  να  ξέρει  και  

να  έχει  αρχείο  για  κάθε  γραμμή .  Άρα  από  το  αρχείο  τόσων  χρόνων  

ξέρουμε .  Γι '  αυτό  επιμένω  και  λέω  ότι  θα  μπορούσαμε  να  την  κάνουμε  

εσωτερικά  αυτή  την  μελέτη .   

 Η  άποψή  μας  είναι  αυτή  και  γι '  αυτό  δεν  θα  το  ψηφίσουμε  κύριε  

εισηγητά .  Αντιλαμβάνομαι  τι  λέτε ,  τα  υπόλοιπα  θα  τα  ψηφίσουμε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να  πω ,  νομίζω  ότι  η  τοποθέτηση  του  κ .  Φωτιάδη  είναι  άκαιρη ,  διότι  

αυτά  τα  συζητήσαμε  όταν  ήρθε  το  θέμα .  Αυτή  την  στιγμή  το  θέμα  μας  

είναι  η  παραλαβή  όλης  της  δουλειάς  που  έγινε  από  αυτή  την  εταιρεία ,  

άρα  λοιπόν  δεν  έχει  κανένα  νόημα ,  αυτά  θα  μπορούσε  να  τα  πει  τότε  

που  ήρθε  το  θέμα .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Τα  είπαμε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Άρα  άκυρο  είναι  και  έπρεπε  ο  Πρόεδρος  να  σας  σταματήσει  διότι  

ήσασταν  εκτός  θέματος .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  όχι  διάλογο .  Στην  τοποθέτησή  σας  κύριε  Φωτιάδη  μπορείτε  

να  πείτε  την  άποψή  σας .   Νομίζω  ότι  δεν  υπάρχει  λόγος  

αντιπαράθεσης .  Παρακαλώ  και  τις  δυο  πλευρές .  Για  οτιδήποτε  έχετε  να  

τοποθετηθείτε  παρακαλώ  στις  τοποθετήσεις .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Επιμένω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι  θέλετε ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Για  να  μην  έχουμε  οξύνσεις ,  δεν  υπάρχει  λόγο ,  παρακαλώ  να  

προστατεύετε  τους  συναδέλφους .  …να  το  πάρει  πίσω .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μα  ποια  να  πάρω  πίσω ;  Όταν  έχουμε  παραλαβή  και  λέτε  ένα  θέμα  που  

πέρασε ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Ξέρω  πολύ  καλά  τι  λέω  κ .  Γκότση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μα  είναι  το  θέμα  μας  αυτό ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι .   
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Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Ξέρω  πολύ  καλά  τι  λέω .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εντάξει .  Ωραία ,  ας  κρίνει  ο  κόσμος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Καλώτα  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Χαρακτηρισμούς  δεν  θέλω .  Την  άποψή  σας  και  να  πάμε  παρακάτω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Καλώτα .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  η  ερώτησή  μου  προκύπτει  μετά  την  εισήγησή  σας ,  

αλλιώς  το  θέμα  έτσι  όπως  ήρθε  είναι  ξεκάθαρο .  «Παραλαβή  

δημιουργίας  ψηφιακών  αρχείων», το  λέει  η  λέξη ,  αρχεία  παίρνουμε ,  με  

κόστος  18.800 ευρώ .  

 Μετά  την  εισήγησή  σας  αναφερθήκατε  σε  επιμέρους  παραλαβή  

ψηφιακών  αρχείων ,  κατανοώ  τι  είναι  αυτό ,  αλλά  αναφέρατε  κάτι  έχω  

καταλάβει  και  υλικό .  Μιλήσατε  για  λάμπες ,  γιατί  αναφέρατε  μια  τιμή  

11.000 ευρώ  και  αναφερθήκατε  μετά  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Στύλοι .  Αφορά ,  αυτή  η  παραλαβή  αφορά  και  υλικό ;  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Μόνο  αρχείο .  Γιατί  αυτό .  Μόνο  αρχείο  δηλαδή .  Αποτύπωση  ψηφιακά .   
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Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μέσα  εδώ  υπάρχουν  οι  ιστοί ,  υπάρχουν  οι  λάμπες .  Δηλαδή ,  μπορεί  οι  

ιστοί  να  είναι  11.000 αλλά  με  τις  λάμπες ,  με  τα  μπράτσα  και  τα  λοιπά  

πάμε  στις  13.000.  Γιατί  ένας  ιστός  μπορεί  να  έχει  δυο .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Τέλος  πάντων ,   αποτύπωση  όλου .  Αυτό .  Εντάξει ,  ευχαριστώ .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είπες  ότι  τα  υπόλοιπα  θα  έρθουν  στην  συνέχεια .  Προφανώς  με  ποια  

από  τις  προτάσεις  που  προτείνουμε  θα  πάμε  στο  Ταμείο  

Παρακαταθηκών  και  Δανείων .  Αυτό  εννοούσες ;  Αυτό  ήθελα  μόνο  να  

διευκρινίσω .  Δεν  αποφασίζεται  τώρα  αυτό .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι .  Αυτά  είναι  παραλαβή ,  καθαρώς  παραλαβή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  τοποθετήσεις  κύριοι ;  Ο  κ .  Φωτιάδης .  Να  δω  εάν  υπάρχουν  

και  άλλες  τοποθετήσεις .  Συγνώμη  μισό  λεπτό .  Υπάρχουν  άλλες ;  Ορίστε  

κύριε  Φωτιάδη .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Ήδη  για  την  οικονομία  του  χρόνου  …αιτιολόγησα  για  ποιο  λόγο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Οι  υπόλοιποι  συμφωνούμε  κύριοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Έγκριση  πρωτοκόλλου  παραλαβής  της  παροχής  υπηρεσιών  

 για  δράσεις  δημοσιότητας  και  ευαισθητοποίησης  (Τμήμα  Α   

διαφημιστικό  υλικό  για  την  προβολή  /προώθηση  της  λειτουργίας  

 του  Κέντρου  Συμβουλευτικής  )  στο  πλαίσιο  της  πράξης  Λειτουργία   
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Κέντρου  Συμβουλευτικής  Υποστήριξης  Γυναικών  Θυμάτων  Βίας  

του   

Δήμου  Σερρών  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  958/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  της  παροχής  υπηρεσίας  Συντήρηση  αρδευτικών   

αντλιοστασίων  (γεωτρήσεις  )  του  Δήμου  Σερρών  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  959/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  της  παροχής  υπηρεσίας  Δημιουργία  ψηφιακών  

 αρχείων  δικτύου  φωτισμού  του  Δήμου  Σερρών  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  960/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  υπηρεσιών  αμοιβής  ορκωτών  λογιστών  για  έλεγχο  

 εσόδων  και  εξόδων  από  πράξεις  εφαρμογής  του  Δήμου  Σερρών  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  961/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  υπηρεσίας  ενοικίασης  μικροφωνικής ,  φωτισμού ,   

κάλυψης  πολιτιστικών ,  αθλητικών  και  επετειακών  εκδηλώσεων  
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 του  έτους  2017 του  Δήμου  Σερρών  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  962/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  υπηρεσιών  συντήρησης  και  επισκευής  φωτοτυπικών   

μηχανημάτων  του  Δήμου  Σερρών  με  ενσωματωμένη  προμήθεια  

 ανταλλακτικών  του  έτους  2017 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  963/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  υπηρεσιών  συντήρησης  και  επισκευής  μεγαφωνικών  

 εγκαταστάσεων  του  Δήμου  Σερρών  με  ενσωματωμένη   

προμήθεια  ανταλλακτικών  του  έτους  2017 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  964/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  της  υπηρεσίας  για  την  υπηρεσία  Ιατρού  Εργασίας   

και  Τεχνικού  Ασφαλείας  για  το  χρονικό  διάσημα  14/11/2016  

και  έως  13/11/2017 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  965/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  της  παροχής  υπηρεσίας  Συντήρηση  κοινοχρήστων  
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 χώρων  πρασίνου  ΔΕ  Καπετάν  Μητρούση  του  Δ .  Σερρών   

για  τα  έτη  2015-2017 (18ου  Λογαριασμού)  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  966/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  ΔΕ  Καπετάν  Μητρούση  του  Δήμου  Σερρών  

 για  τα  έτη  2015-2017 (19ου  Λογαριασμού)  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  967/2017 )  

………………………… 

 

Ομοίως  ΔΕ  Σερρών   του  Δήμου  Σερρών  

 για  τα  έτη  2015-2017 (25ου  Λογαριασμού)  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  968/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  τμήματος  της  σύμβασης  παροχής  υπηρεσιών   

κυνοκόμου  για  τις  ανάγκες  του  κυνοκομείου  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  969/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  τμήματος  σύμβασης  παροχής  υπηρεσιών   

για  χημικές  τουαλέτες  στην  λαϊκή  αγορά  Σερρών  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  970/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  2ου  πρωτοκόλλου  παραλαβής  υπηρεσίας  παροχής   

υπηρεσίας  της  Αποκομιδής  απορριμμάτων  ΔΕ  Στουτάρεως   

του  Δήμου  Σερρών  έτους  2017 Γ΄  Φάση .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  971/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  υπηρεσίας  για  Καθαρισμό  Δημόσιας  τουαλέτας  

 στην  πλατεία  Ελευθερίας  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  972/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  παροχής  υπηρεσιών  μηχανογραφικής  υποστήριξης  

 του  Ολοκληρωμένου  Πληροφοριακού  Συστήματος  

 (ΟΠΣ)  του  Δήμου  Σερρών  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  973/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  υπηρεσιών  που  σχετίζονται  με  την  υλοποίηση   

δράσεων  απολογισμού  και  προβολής  της  Ευρωπαϊκής   

Εβδομάδας  Κινητικότητας  του  Δήμου  Σερρών  έτους  2017 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  975/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  την  βελτιωμένη  έκδοση   (Releases)  

των  προγραμμάτων  του  Δήμου  έτους  2017 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  975/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  για  τις  ηλεκτρονικές  βάσεις  πληροφοριών  

 του  Δήμου  Σερρών  του  έτος  2017 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  976/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  υπηρεσίας  παροχής  δαπάνης  συντήρησης  

 κάδων  απορριμμάτων  για  τα  έτη  2016-2017 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  977/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  του  4ου  πρωτοκόλλου  παραλαβής  παροχής   

υπηρεσιών  της  διαχείρισης  ογκωδών  και  αποβλήτων  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  978/2017 )  

…………………………  
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Ομοίως  για  την  σίτιση  μαθητών  του  Μουσικού  Σχολείου  

 του  Δήμου  Σερρών  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  979/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  1ου  πρωτοκόλλου  παραλαβής  παροχής  υπηρεσιών  της   

Συντήρησης  συστήματος  παρακολούθησης  και  διαχείρισης  

 στόλου  δημοτικών  σχημάτων  με  το  πρόγραμμα  ΕΡΜΗΣ  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  980/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  για  την  ετήσια  συντήρηση  και  επισκευή   

καυστήρων  των  δημοτικών  κτηρίων  με  ενσωματωμένη   

προμήθεια  ανταλλακτικών  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  980Α /2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  καθαρισμός  συμπών  πετρελαίου  και  αντικατάσταση  

 κατεστραμμένων  του  Δήμου  Σερρών  του  έτους  2017 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  980Β /2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Τριακοστό  τρίτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  33ο:  

Υποβολή  του  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής ,  της  ένστασης  

του  αναδόχου  επί  του  πρωτοκόλλου  και  των  απόψεων  της  

επιτροπής  για  το  έργο:  ¨Βιοκλιματικές  αναβαθμίσεις  δημόσιων  

ανοικτών  χώρων  στο  Δήμο  Σερρών¨  σύμφωνα  με  την  διαδικασία  

της  παρ .  5 του  άρθρου  73 του  Ν .  3699/2008. 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση  έχετε  την  εισήγηση .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Λοιπόν ,  συστάθηκε  Επιτροπή  για  να  κάνει  την  προσωρινή  παραλαβή  

των  βιοκλιματικών  αναπλάσεων .  Όμως  υπάρχουν  σε  όλη ,  αυτά  που  

λέμε  27 ελαττώματα ,  όχι  ελλείψεις ,  ελαττώματα .  Δηλαδή… 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κακοτεχνίες .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Έτσι  πείτε  το .  Εμείς  το  λέμε  ελαττώματα .  Όπως  είναι ,  να  αναφέρω  

μερικά ,  Χρυσοστόμου  Σμύρνης  και  Μεραρχίας  που  μαζεύονται  νερά ,  

λίγο  πιο  πέρα  και  αλλού .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Μα  τα  εντοπίσαμε  αυτά .  Δηλαδή  σε  μια  εργολαβία  και  σε  ένα  έργο  

υπάρχει  μια  διαδικασία  και  η  νομιμότητα .  Δηλαδή  δεν  μπορούμε  από  

την  στιγμή  που  υπάρχει  ένα  ελάττωμα  αμέσως… 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν  είναι  ελάττωμα ,  κακοτεχνία  είναι .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  μην  διακόπτετε  κ .  Αναστασιάδη .  Εντάξει  κάνατε  την  

παρατήρηση ,  μην  διακόπτετε  τον  εισηγητή  όμως  κάθε  λίγο  και  λιγάκι .  

Καταγράφηκε  η  παρατήρησή  σας .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Η  Επιτροπή  Παραλαβής  είπε  ότι  δεν  παραλαμβάνουμε  εμείς  το  έργο ,  

διότι  υπάρχουν  αυτά  τα  ελαττώματα  και  πρέπει  να  τα ,  είκοσι  επτά ,  να  

τα  αποκαταστήσεις .   

 Κάνει  ένσταση  και  εμείς  ζητάμε  τώρα  απόρριψη  της  ένστασης  

και  αναβολή  της  προσωρινής  παραλαβής  όταν  γίνουν  αυτά .   

Έχουμε  όμως  και  παρακάτω  το  ίδιο  θέμα ,  θα  σας  πω .  Αυτά .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μια  ερώτηση  να  κάνω  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  άλλες  ερωτήσεις ;  Ο  κ .  Φωτιάδης ,  η  κυρία  Καλώτα ,  ο  κ .  

Αναστασιάδη  Ηλίας .  Κύριε  Φωτιάδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Κύριε  Πρόεδρε ,   αυτές  οι  επισημάνσεις ,  να  μην  μπω  στην  διατύπωση ,  

υπάρχουν  ως  πρακτικό  μέσα  στις  εισηγήσεις ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι ,  υπάρχουν  όλες .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Ήταν  μέσα  στον  φάκελο ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Από  ότι  γνωρίζω ,  ναι .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Γιατί  δεν  ήρθε  σε  μας ,  κύριε  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  δες  το  λιγάκι  κ .  Γκότση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν  σας  κακολογώ ,  ρωτώ .  Δεν  σας  χρεώνω  τίποτα .  Λέω  ότι  έχουμε  

συνημμένο  υλικό  που  έγινε  πράξη  από  την  αρμόδια  Επιτροπή  και  έχει  

επισημάνσεις  και  τα  λοιπά  και  τα  λοιπά ;   Υπάρχει ;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Μέσα  στον  φάκελο  είναι .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Θα  το  δούμε ,  εντάξει .  Αυτό  κ .  Πρόεδρε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  κυρία  Καλώτα  έχει  τον  λόγο .  Προηγούνται  οι  κυρίες .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Ευχαριστώ .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν  τελείωσα .  Κύριε  Πρόεδρε ,   κύριε  εισηγητά  ακούστηκε  στην  πόλη  

ότι  ο  συγκεκριμένος  ανάδοχος ,  νομίζω  ήρθε  και  εδώ ,  . .διαδικασία  εκεί  

για  το  πόσο  θα  πληρώσουμε  αυτό  το  κόκκινο  που  ρίξαμε  στους  

συγκεκριμένους  δρόμους .  Αυτή  την  απαίτησή  του  την  ικανοποιήσαμε ;   

Έχουμε  απόφαση  δικαστηρίου  τελεσίδικη .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  κάνετε  διάλογο  κύριοι .  Παρακαλώ  για  την  οικονομία  του  χρόνου  

μην  κάνετε  διάλογο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πήγε  στο  Τεχνικό  Συμβούλιο ,  πήγε  στην  Αποκεντρωμένη  … 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εγώ  άκουσα  ότι  υπάρχει  απόφαση  δικαστηρίου  τελεσίδικη .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δικαστηρίου ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ναι .  Όχι ;  Εντάξει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κυρία  Καλώτα  έχετε  τον  λόγο .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Περίπου  η  ερώτηση   ήταν ,  αυτό  το  κόκκινο  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Βέβαια ,  εγώ  δεν  είμαι  μηχανικός  και  δεν  έχω  και  τις  επισημάνσεις ,  δεν  

τις  έχω  δει ,  αλλά  αυτό  το  κόκκινο  στους  δρόμους ,  που  δεν  είναι  

κόκκινο ,  είναι  όχι  ροζ ,  μαύρο  ίσως ,  γιατί  εάν  δείτε  σε  πόλεις  που  

ξέρετε  το  κόκκινο  τι  σημαίνει  κόκκινο ,  κόκκινο  στις  πόλεις  που  έχουν ,  
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τώρα  δεν  θυμάμαι  ποια  πόλη  που  είδα ,  είναι  αυτό  το  κόκκινο .  Δεν  

είναι  αυτό  το  ροζ .   

 Αυτά  πως  θα  τα  παραλάβουμε ;  Τι  θεωρείτε  σκόνη  κόκκινου  είναι ;  

Το  έχετε  επισημάνει  αυτό  μέσα  στην  έκθεσή  σας  ότι  αυτοί  οι  δρόμοι  

δεν  είναι  έτσι  όπως  έπρεπε  να  γίνουν ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κυρία  Καλώτα  το  χρώμα  δεν  παίζει  ρόλο .  Μπορεί  να  το  κάνουμε ,  

αλλού  το  κάνανε  και  κίτρινο ,  αλλού  το  κάνανε  και  μωβ ,  αλλού  το  

κάνανε  και  ροζ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στην  Θεσσαλονίκη  είναι  άσπρο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αλλού  το  κάνουνε  και  άσπρο .  Δεν  έχει  σημασία .  Σημασία  έχει  το  

υλικό ,  δηλαδή  η  αντανάκλαση  που  έχει  το  υλικό ,  ούτως  ώστε ,  να  μην  

απορροφά  την  θερμότητα ,  ούτως  ώστε ,  να  κατεβαίνει  δυο  με  τρεις  

μονάδες  η  θερμοκρασία .  Δεν  έχει  σημασία  το  χρώμα .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Εμείς  το  χρώμα  είχαμε  πει ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το  ήταν  μπορντό .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Μπράβο .  Μπορντό .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Σας  λέω  ότι  αλλού  είναι  άσπρο .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Εδώ  τι  είχαμε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  13 Η Σ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2017 

130

Μπορντό  και  ότι  μαύρισε  το  μπορντό  είναι ,  θα  σας  δώσω  ένα  

παράδειγμα .  Στο  χαλί  σας  εάν  έρθω  εγώ  με  λασπωμένα  παπούτσια  το  

χαλί  σας  δεν  θα  είναι  το  χρώμα  που  έχει ,  διότι  θα  το  λερώσω .  Τα  

λάστιχα ,  τα  αυτοκίνητα  που ,  όχι  μόνο  και  τα  λάστιχα ,  τα  λάστιχα  των  

αυτοκινήτων  όταν  έχουμε  από  την  τριβή  που  δημιουργείται… 

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Μην  μου  λέτε  τα  αυτονόητα  τώρα .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και  εσείς  αυτονόητα  μου  είπατε .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Αυτά  τα  ξέρω .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Με  μια  βροχή ,  ελάτε  να  σας  πάω  εγώ  Χρυσοστόμου  Σμύρνης  που  

υπάρχει  ένα  πλυντήριο  εκεί ,  άμα  ρίξεις  νερό  θα  δείτε  ότι  το  χρώμα  

επανέρχεται .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Θα  σας  φέρω  φωτογραφία  την  άλλη  φορά  από  πόλη  με  το  κόκκινο  

χρώμα  μετά  από  τρία  χρόνια .  Θα  την  φέρω  εδώ .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Γκότση  έγινε  κακοτεχνία ,  τώρα  πλάκα  μας  κάνεις ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  για  να  προχωρήσουμε  κύριοι .  Κύριε  Αναστασιάδη  Ηλία .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πρόεδρε  απευθύνομαι  σε  σας  ως  τον  καθ’  ύλην  αρμόδιο ,  για  το  

συγκεκριμένο  θέμα  υπάρχουν  τρία  επισυναπτόμενα .  Αυτά  τα  οποία  μας  

είπε  ο  κ .  Γκότσης .  Καλά ,   είναι  τόσο  δύσκολο  αυτά  να  μας  σταλούν  

ηλεκτρονικά ,  έτσι  ώστε ,  να  είμαστε  σε  θέση  να  διαβάσουμε  για  την  
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οικονομία  του  χρόνου  αλλά  και  για  γνώση  σε  τελική  ανάλυση ;  Είναι  

τόσο  μεγάλο  το  αρχείο ;  Γιατί  άραγε  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Και  δεν  είναι  η  πρώτη  φορά  αυτό ,  έχει  γίνει  και  σε  άλλα  θέματα .  Είναι  

πιστεύω  ηλεκτρονικά  εύκολα  να  αποσταλούν  τα  συνημμένα ,  εκτός  πια  

εάν  είναι  μεγάλος  ο  φάκελος ,  αλλά  εδώ  πρόκειται  περί  ενστάσεων  και  

τα  τέτοια .  Έτσι  ώστε  να  γνωρίζουμε  που  είναι  οι  κακοτεχνίες ,  ποιες  

είναι  οι  κακοτεχνίες ,  γιατί  είναι  ο  κακοτεχνίες  και  ποια  είναι  

ιδιαίτερα ,  ποια  είναι  ιδιαίτερα  η  άποψη  της  υπηρεσίας .  Απλά  

πράγματα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ξεκάθαρο  το  ερώτημά  σας  να  απαντηθεί  από  τον  αρμόδιο  υπεύθυνο ,  

για  ποιο  λόγο  … 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Καταρχήν  να  διευκρινίσω  το  εξής :  ο  κανονισμός  λέει  ότι  η  αποστολή  

ηλεκτρονική  των  εισηγήσεων  γίνεται  εάν  αυτό  είναι  δυνατό ,  που  

σημαίνει  ότι  δεν  υπάρχει  καμία  υποχρέωση  ούτε  καμία  νομική  διάταξη  

που  να  το  προβλέπει .  Παρόλα  αυτά  και  επειδή  δεν  είναι  τόσο  απλά  τα  

θέματα  όπως  φαίνονται ,  ένας  υπάλληλος  ασχολείται  μιάμιση  εργάσιμη  

μέρα  για  να  ψηφιοποιήσει  όλες  τις  εισηγήσεις ,  να  τις  κάνει  φακέλους ,  

να  τις  κάνει  PDF, να  τις  ζιπάρει  και  να  ασχολείται  αποκλειστικά  με  

αυτό .   

 Παραπάνω  από  αυτό  που  κάνουμε  είναι  αδύνατον  να  γίνει .  Όταν  

ένας  φάκελος  έχει  μέσα  . .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει  όλα  γίνονται  αλλά  μέχρι  κάποιο  σημείο .   Όλα  έχουν  ένα  όριο  

όμως .   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Εάν  έχω  στην  διάθεσή  μου  άλλα  δυο  άτομα  προσωπικό ,  ναι .  Γιατί  

παράλληλα  τρέχουν  και  υπόλοιπα  πράγματα ,  αποφάσεις  που  πρέπει  να  

γραφτούν ,  προσκλήσεις  που  πρέπει  να  βγουν .  Δεν  είναι  μια  διαδικασία  

απλή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω  γίνεται  κατανοητό  οι  δυσκολίες  που  υπάρχουν .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επιτρέψτε  μου  λιγάκι .  Εάν  και  εφόσον  όμως  ζητηθούν  κάποιες  

διευκρινήσεις ,  είμαστε  ανοικτοί  και  ποτέ  δεν  είμαστε  αρνητικοί .  Στο  

μέτρο  που  γίνεται .  Νομίζω  ότι  υπάρχει  κατανόηση  από  την  πλευρά  

σας ,  όλοι  γνωρίζετε  τις  δυσκολίες  που  υπάρχουν  με  την  έλλειψη  

προσωπικού ,  με  τον  ελάχιστο  χρόνο  που  έχουμε  για  να  ολοκληρωθεί  

αυτή  η  διαδικασία ,  γιατί  ξέρετε  τα  θέματα  τρέχουν  συνέχεια  και  η  

πίεση  είναι  τρομερά  μεγάλη .  Πιστέψτε  με  επειδή  το  ζούμε  καθημερινά .   

 Ορίστε  κ .  Αντώνη .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   οι  επιβλέποντες  είναι  πάρα  πολλοί…. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει ,  άποψή  σας  είναι  αυτή .  Εντάξει .  Εγώ  το  ζω  από  άλλη  γωνία ,  

το  βλέπω  διαφορετικά .   
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Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι  να  το  ολοκληρώσουμε .  Προχωρούμε  στην  ψηφοφορία .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Ότι  λέει  η  υπηρεσία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη  κάτι ,  διατυπώσατε  κάποια  ένσταση  κάτι  ή  όχι ;  Όχι .  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  981/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  τέταρτο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  34ο:  

Έγκριση  μελέτης  και  εκτέλεσης  των  έργων:  

α)  Συντήρηση  οδικού  δικτύου  Δήμου  Σερρών  έτους  2018,  

β)  Εργασίες  αποκατάστασης  ουσιωδών  ελαττωμάτων  στο  έργο  

των  βιοκλιματικών  αναβαθμίσεων  και  
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γ)  Συντήρηση  και  επισκευή  δημοτικών  κτηρίων  Δήμου  Σερρών  

έτους  2017.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  τρίτο ,  «Συντήρηση  και  επισκευή  δημοτικών  κτηρίων  Δήμου  Σερρών  

έτους  2017», αυτό  αποσύρεται .  Το  Α  και  ο  Β .  Κύριε  Γκότση  εάν  έχετε  

την  καλοσύνη  μια  εισήγηση .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το  πρώτο  στο  τεχνικό  πρόγραμμα  του  Οκτωβρίου  είναι  για  φθορές  τα  

200.000,  έχει  περάσει  και  τα  λοιπά  και  προσπαθούμε  να  το  βάλουμε  

γρήγορα ,  γιατί  πάντα  πάμε  στους  εισαγγελείς  και  στα  δικαστήρια  από  

την  κακοτεχνία  που  έχουν  οι  δρόμοι .  Άρα  λοιπόν  το  πρώτο  είναι  

περασμένο  στο  τεχνικό  πρόγραμμα  με  την  ανάλογη  πίστωση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Συντήρηση ,  συντήρηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συντήρηση  οδικού  δικτύου  Δήμου  Σερρών  έτους  2018.  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Είναι  οι  φθορές .  Οι  λακκούβες  που  λέμε .  Τα  επιτήδεια  που  κάνουμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Άλλο  είναι  αυτό ,  αυτό  είναι  για  το  ΄18. Η  Εθνικής  Αντίστασης  είναι  

του  ΄17, άλλο  θέμα .  Δεν  είναι  το  θέμα  μας  αυτό .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  13 Η Σ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2017 

135

 Το  δεύτερο  είναι  αυτό  που  συζητήσαμε  προηγουμένως .  Η  Τεχνική  

Υπηρεσία  λοιπόν  μετά  από  δέκα  ειδικές  εντολές  στον  εργολάβο  ότι  

κάνε  τα  είκοσι  επτά  σημεία ,  δεν  τα  έκανε .  Παράλληλα  με  την  Επιτροπή  

Παραλαβής  που  πήγε  και  δεν  τα  παρέλαβε  τι  κάνει  η  υπηρεσία  μας ;  

Βγάζει  όλα  αυτά ,  κάνει  μια  μελέτη  για  τα  27 αυτά  σημεία ,  τα  

ελαττώματα ,  κάνει  μια  μελέτη  35.000 ευρώ  θα  τα  κάνουμε  εμείς  που  

θα  τα  χρεώσουμε  στον  ανάδοχο ,  ο  οποίος  δεν  το  παραδέχεται  αλλά  και  

έκανε  και  ένσταση ,  εμείς  όμως  θα  προχωρήσουμε  και  αυτό  ζητάμε ,  να  

εγκρίνουμε  αυτή  την  εργολαβία  που  θα  δώσουμε .  Θα  γίνει  με  

διαγωνισμό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώσατε  κ .  Γκότση ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις .  Ο  κ .  Φωτιάδης .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Κύριοι  συνάδελφοι  εγώ  γνωρίζω  ότι  όταν  έχουμε  έναν  εργολάβο  και  

δουλεύει  το  έργο ,  έχουμε  έναν  ανάδοχο  δηλαδή  και  έχει  κάνει  

ελαττώματα  ή  κακοτεχνίες  όπως  το  λέτε  και  τα  λοιπά  και  τα  λοιπά ,  δεν  

μπορούμε  να  βάλουμε  άλλο  εργολάβο  μέσα  στο  έργο  του  εάν  δεν  γίνει  

η  τελική  παραλαβή .  Με  μείωση ,  με  μείωση  στην  προκειμένη  περίπτωση  

των  35.000 από  αυτά  που  θα  έπρεπε  να  τον  πληρώσουμε .    

 Αφαιρούμε  αυτά  τα  χρήματα ,  καλώς  έγινε  αυτή  η  μελέτη  η  

προσέγγιση  του  κόστους  αποκατάστασης ,  εκτός  εάν  είναι  φυσικό  

αντικείμενο  έξω  από  αυτό  που  υλοποίησε  ο  συγκεκριμένος  εργολάβος .  
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 Εάν  είναι  συμπληρωματικό  φυσικό  αντικείμενο  για  να  

λειτουργήσει  το  μεγάλο  έργο ,  είναι  κάτι  άλλο .  Εάν  είναι  όμως  και  δεν  

θα  ξαναπάρω  τον  λόγο ,  κύριε  Πρόεδρε ,  είναι  και  τοποθέτηση ,  ερώτηση  

–τοποθέτηση ,  εάν  όμως  είναι  και  διευκρινίζω  αποκατάσταση  των  

κακών  παρεμβάσεων  που  έχει  κάνει  σε  σημεία  όντως  μέσα  στο  έργο ,  

χωρίς  να  κάνουμε  τελική  παραλαβή ,  θα  έχουμε  πρόβλημα .  

 Νομίζω  είμαι  σαφής .  Εάν  είναι  συμπληρωματικό  έργο ,  μικρές  

εργασίες  και  είναι  παράπλευρα ,  δίπλα ,  εντάξει ,  αλλιώς  εμείς ,  επειδή  το  

γνωρίζω  καλά ,  δεν  μπορούμε  να  ψηφίσουμε  να  ψηφίσουμε  αυτή  την  

μελέτη ,  διότι  ακόμα  το  έργο ,  με  βάση  την  νομοθεσία  και  είναι  

ευρωπαϊκό ,  ανήκει ,  εντός  εισαγωγικών  στον  εργολάβο  αφού  δεν  το  

παραλάβαμε  με  παραλαβή  έστω  και  προσωρινή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  άλλες  ερωτήσεις ,  τοποθετήσεις ;   Συγνώμη  μισό  λεπτό  κ .  

Γκότση ,  ο  κ .  Χράπας  να  τοποθετηθεί  και  θα  απαντήσετε .  Κύριε  Χράπα .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Εγώ  αυτό  που  θέλω  να  πω  είναι  ότι  ήταν  ένα  έργο  πνοής  που  το  

πονέσαμε  όλοι  σε  αυτό  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  συμπολίτευση  και  

αντιπολίτευση  και  ειδικά  ο  κ .  Αντιδήμαρχος ,  ο  οποίος  το  επέβλεπε  στο  

στάδιο  της  κατασκευής  που  ήταν  η  θητεία  του .   

 Είναι  ένα  έργο  το  οποίο  μας  άρεσε  όλους .  Έδωσε  άλλη  αισθητική  

σε  αυτή  την  δύσκολη  περιοχή  και  θέλω ,  κύριε  Αντιδήμαρχε ,  να  το  

δείτε  προσωπικά ,  έτσι  ώστε ,  όταν  αυτή  η  υπόθεση  φτάσει  στα  

δικαστήρια ,  να  μην  την  χάσουμε  και  ξανά  πληρώσουμε  τα  άλλα  35 που  

θα  δαπανήσουμε  για  να  γίνουν  οι  μικροεπισκευές  και  οι  μικρο-

αλλαγές .   
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 Αυτό  να  το  δείτε  προσωπικά  γιατί  και  εσάς  σας  πονάει  όπως  

πονάει  όλους  μας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση .  Ζήτησε  τον  λόγο  η  κυρία  Καλώτα ;  Ναι .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Νομίζω  ότι  πρέπει  να  ξεκαθαριστεί  νομικά  εάν  όντως  μπορούμε  να  

μπούμε  σε  αυτή  την  διαδικασία ,   γιατί  πολύ  σωστά  όπως  ειπώθηκε ,  δεν  

έχουμε  παραλάβει  το  έργο  και  αυτό  δεν  χρειάζεται  να  είσαι  νομικός ,  

μπορεί  ο  καθένας  μας  να  καταλάβει  ότι  δεν  είναι  νόμιμο  να  επέμβουμε  

και  δεν  ξέρω  πόσο  έχει  μελετηθεί  προς  την  νομική  κατεύθυνση  αυτό  το  

θέμα .   

 Επομένως  θεωρώ  ότι  η  Δημοτική  Αρχή  πρέπει  να  εξαντλήσει  όλα  

τα  περιθώρια ,  να  προσπαθήσει  να  έρθει  σε  συμφωνία  με  τον  εργολάβο ,  

ώστε  να  ολοκληρώσει  και  να  κλείσει  το  έργο .   

 Νομίζω  περισσότερο  προς  αυτή  την  κατεύθυνση  πρέπει  να  

κινηθείτε  και  μετά  με  κάποια  νομική  διαδικασία  να  προβείτε  στις  

εργασίες  εσείς ,  αφού  διασφαλίσετε  όλα  τα  παραπάνω .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   ένα  λεπτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Επειδή  έχω  γνώση  των  πραγμάτων  και  πηγαίνω  κάθε  μέρα  στην  

Τεχνική  Υπηρεσία ,  εκατό  φορές  του  έκανε  κλήση  ότι  έλα  να  μας  

κάνεις  αυτό .  Εκατό  φορές .   Δεν  καταδέχεται  να  έρθει .  Δεν  

καταδέχεται .  Και  πολύ  καλά  κάνετε  και  το  κάνετε ,  διότι  υπάρχουν  

έγγραφα ,  κύριε  Πρόεδρε ,   που  του  στέλνουν  και  αρνείται .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  δίκαιο .  Ακριβώς  έτσι  είναι  κ .  Αναστασιάδη .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Έτσι  δεν  είναι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  δίκαιο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άρα  μήπως  βασίζεται  κάπου  αυτός ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  η  τακτική  του  αυτή .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι ,  υπάρχουν  έγγραφα .  Έγγραφα  που  του  στέλνει  η  Τεχνική  

Υπηρεσία .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  προχωρήσουμε  κύριοι .  Έχετε  δίκαιο  κ .  Αναστασιάδη .  Κύριε  Γκότση  

έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Έχω  απόλυτη  εμπιστοσύνη  στην  Τεχνική  Υπηρεσία ,  στον  Διευθυντή  

των  Τεχνικών  Υπηρεσιών ,  απόλυτη  εμπιστοσύνη .  Μετά  από  δέκα  

ειδικές  εντολές ,  αυτό  που  λέει  ο ,  υπάρχει  νομοθεσία  που  λέει  η  

Τεχνική  Υπηρεσία  μπορεί  να  κάνει ,  εφόσον  αρνείται  μια ,  δυο ,  τρεις ,  

πέντε ,  δέκα  φορές ,  ο  Δήμος ,  η  Τεχνική  Υπηρεσία  να  δημοπρατήσει  

αυτά  τα  ελαττώματα ,  τα  οποία  είναι  μέσα  στο  έργο  και  όχι  έξω  από  το  

έργο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μέσα .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Μέσα  στο  έργο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Γιατί  η  ερώτησή  μου  ήταν  αυτή .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 Μέσα  στο  έργο .  Απαντάω .  Είναι  μέσα  στο  έργο .  Είναι  ψαγμένο  με  

νομοθεσία  από  την  Τεχνική  Υπηρεσία  που  νομίζω  ότι  έχει  την  

τεχνογνωσία ,  ξέρει  τους  νόμους  και  έχει  το  δικαίωμα  να  δημοπρατήσει  

αυτά  τα  ελαττώματα .  Άλλωστε  δεν  θα  πάει  καπάκι ,  προσέξτε .  Είναι  

δυνατόν  να  στείλουμε  την  Επιτροπή  Παραλαβής  να  μην  δέχεται  να  

παραλάβει  το  έργο  και  καπάκι  να  βάζουμε  αυτό  το  πράγμα ;  Τότε  δεν  

θα  είναι ,  όπως  λέμε  ένας  μεγάλος  Δήμος  με  μια  καλή  Τεχνική  

Υπηρεσία .   

 Είναι  όλα  ψαγμένα  μέσα  από  την  νομοθεσία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  σύμφωνα  με  την  εισήγηση ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

….εκτός  του  φυσικού  αντικειμένου  της  μελέτης .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  να  καταγραφεί .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Καλώτα  δεν  ακούστηκε .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Για  το  Β  την  θέση  μας ,  ότι  δεν  θα  το  ψηφίσουμε  έτσι  όπως  θέλει  να  

πράξει  ο  Δήμος .  Η  Δημοτική  Αρχή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Μάλιστα .  Καταγράφεται  εντάξει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δηλαδή  αρνείστε .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Όχι ,  δεν  αρνούμαστε ,  με  τον  τρόπο  αυτό .  Είχα  πει  πριν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  εντάξει .   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη  βοηθήστε  με  λίγο  για  σας .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

 

Έγκριση  μελέτης  και  εκτέλεσης  του  έργου:  Συντήρηση   

οδικού  δικτύου  Δήμου  Σερρών  έτους  2018 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  982/2017 )  

…………………………  

 

Έγκριση  μελέτης  του  έργου:  Εργασίες  αποκατάστασης  ουσιωδών   

ελαττωμάτων  στο  έργο  των  βιοκλιματικών  αναβαθμίσεων  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  983/2017 )  

…………………………  
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Απορρίπτεται  το  θέμα:  έγκριση  μελέτης  του  έργου:  Συντήρηση   

και  επισκευή  δημοτικών  κτηρίων  Δήμου  Σερρών  έτους  2017 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

 (ΠΡΑΚΤ .  3/26/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  πέμπτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  35ο:  

Έγκριση  1ου  Α .Π .Ε .  των  έργων:  

α)  Συντηρήσεις  κοινόχρηστων  χώρων  Δήμου  Σερρών  έτους  2017,  

β)  Εργασίες  κατασκευής  υγρομόνωσης  κτηρίου  αυτοκινητοδρομίου  

Σερρών  και  

γ)  Εργασίες  οδοστρωσίας  – ασφαλτοστρώσεις  στην  περιοχή  Σιγής  

πόλης  

Σερρών ,  έτους  2016.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Έγκριση  1ου  Α .Π .Ε .  του  έργου:  Συντηρήσεις  κοινόχρηστων  

 χώρων  Δήμου  Σερρών  έτους  2017 
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Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  984/2017 )  

…………………………  

 

Έγκριση  1ου  Α .Π .Ε .  του  έργου:  Εργασίες  κατασκευής  

υγρομόνωσης  κτηρίου  αυτοκινητοδρομίου  Σερρών  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  985/2017 )  

…………………………  

 

Έγκριση  1ου  Α .Π .Ε .  του  έργου:  Εργασίες  οδοστρωσίας  –  

ασφαλτοστρώσεις  στην  περιοχή  Σιγής  πόλης  Σερρών ,  έτους  2016.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  986/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  έκτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  36ο:  

Σχετικά  με  τοποθέτηση  ξύλινων  επιφανειών  σε  κοινόχρηστο  χώρο:  

α)  του  καταστήματος  καφέ  ¨Η  ΠΛΑΤΕΙΑ¨  (Πλ .  Ελευθερίας)  και  

β)  του  κατ /τος  ¨ΜΠΑΚΑΛΙΚΟ¨  (Πεζόδρομος  Κερκύρας)  

ως  χώρου  ανάπτυξης  τραπεζοκαθισμάτων .  
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Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι ,  πρέπει  να  πω  κάτι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μια  σύντονη  εισήγηση  κ .  Γκότση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 Γιατί  πέρασε  από  την  Ποιότητα  Ζωής .  Το  περάσαμε .  Θέλω  να  κάνω  

μια  διευκρίνιση .  Το  πρώτο  είναι  στην  πλατεία  Ελευθερίας  που  ήταν  το  

παλαιό  ‘Liberty’ και  είπαμε ,  κατά  πλειοψηφία  βέβαια ,  να  μην  βάλουμε  

εξέδρες ,  γιατί  άμα  βάλουμε  όλη  η  πλατεία  θα  χαλάσει  την  αισθητική ,  

είπαμε .  

 Για  το  μπακάλικο  όμως  υπάρχει  θέμα .  Το  έψαξα .  Ξέρετε  ποιο  

είναι  το  θέμα ;  Ότι  εκεί  η  Πυροσβεστική  και  η  Αστυνομία  δεν  

επιτρέπει ,  πρέπει  να  υπάρχει  3,5 μέτρα  διάδρομος .  Εάν  εμείς  πούμε  να  

βάλει  εξέδρα ,  νομιμοποιούμε  μια ,  ένα  παράνομο .  Δηλαδή  θα  μας  πάνε  

μέσα  για  το  μπακάλικο ,  επειδή  εάν  βάλουμε  εμείς  και  πούμε  ότι  ναι ,  

βάλε  εξέδρα ,  άρα  εμείς  νομιμοποιούμε  να  βάλει  και  τραπέζια  και  

καρέκλες  και  κλείνει  τα  3,5 μέτρα  και  θα  μας  πουν  ότι  εσείς ,  το  

Δημοτικό  Συμβούλιο  ψήφισέ  αυτό  το  πράγμα  και  καταργούμε  δηλαδή  

αυτό  που  λέει  η  Αστυνομία ,  η  Πυροσβεστική  και  τα  λοιπά .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  13 Η Σ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2017 

144

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Για  το  πρώτο  είπαμε ,  στο  πρώτο  είχε  κάνει  σταθερή  κατασκευή ,  αυτά  

που  κάνουν  τα  κουβούκλια ,  είχε  κάνει  σταθερή  κατασκευή ,  πήγε  η  

Πολεοδομία  και  τους  λέει  ότι  εδώ  άλλο  σταθερή  και  άλλο  να  βάλετε  

όπως  βάζουν  όλοι  οι  άλλοι .  Εκεί  επάνω  εμείς  είπαμε  να  μην  μπει  και  

ήταν  και  το  αισθητικό ,  την  πλατεία  Ελευθερίας  να  μην  της  βάλουμε  

εξέδρα .   

 Τώρα  από  εκεί  και  πέρα  δικό  σας  το  θέμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις .  Ο  κ .  Μοσχολιός .  Ο  κ .  Χράπας .  Συγνώμη  κ .  Μηλίδη  και  

εσείς ;   

Κος  ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ:  

Αυτό  το  μαγαζί  πού  ήταν  στην  πλατεία  Ελευθερίας  η  κατασκευή  δεν  

ήταν  σταθερή .  Εκεί  μας  παίξατε  παραπλάνηση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το  άλλαξε .   

Κος  ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ:  

Υπήρχαν  κάποιες  βίδες  κάτω ,  μόνο  εκείνες  έβγαλε .  Εγώ  πήγα ,  μετά  

από  εκεί  πήγα  και  το  είδα .  Η  κατασκευή  ήταν  απλή .  Δεν  ήταν  σταθερό .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Εάν  έχει  βίδες  κάτω… 

Κος  ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ:  

Τις  έβγαλε  τις  βίδες  και  ήταν  απλό .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Τότε  δεν  είναι  σταθερό .   
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Κος  ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ:  

Δεν  είναι  σταθερό .   Και  για  ποιο  λόγο  να  μην  μπει  κάτω  το  ξύλο ;  Δεν  

ενοχλεί  κανέναν .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Πως  δεν  ενοχλεί ;   

Κος  ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ:  

Ποιον ;  Δηλαδή  θα  είναι  μέσα  τραπέζια .  Υπάρχουν  άλλα  μαγαζιά  μέσα  

στην  πόλη  τα  οποία  και  τα  έχουν  μαντρώσει ,  τα  έχουν  κλείσει  και  

έχουν  και  πατουσιές  κάτω .  Ή  θα  πρέπει  να  μπουν  σε  όλα  τα  μαγαζιά  το  

ίδιο  ή  να  ξηλωθούν  και  αυτά  που  έχουν  πατουσιές .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 Το  μπακάλικο  υπάρχει  θέμα  παιδιά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  να  περιοριστούμε  στο  θέμα  μας  όμως .   

Κος  ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ:  

Να  δώσουμε  άδεια… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μηλίδη .  Για  την  οικονομία  του  χρόνου  ερωτήσεις .  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Πρόεδρε  με  κάλυψε  ο  κ .  Μοσχολιός .  Κύριε  Γκότση  με  αυτά  που  λέτε  

μήπως  έχουμε  δυο  μέτρα  και  δυο  σταθμά  και  θα  έχουμε  προβλήματα ;  

Ακούω  πάρα  πολλά  παράπονα .  Εκεί  κάνατε  στραβά  μάτια ,  εκεί  δεν  

κάνετε .  Εγώ  νομίζω  πως  πρέπει  να  είμαστε  ίσοι  προς  όλους  τους  

δημότες .  Δηλαδή  τώρα  ήδη  έχετε  κάνει  την  διαφοροποίηση .  Εγώ  δεν  

ξέρω  ούτε  ποιος  έχει  το  μπακάλικο  ή  δεν  ξέρω  ποιο  ή  την  πλατεία .  Δεν  

ξέρω  ποιοι  είναι  πραγματικά ,  αλλά  μήπως  ανοίγουμε  τον  ασκό  του  

Αιόλου ;  Δηλαδή  εκεί  δώσατε ,  εκεί  δεν  δώσατε .   
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Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να  πω  κάτι  κύριε  Μηλίδη  και  οι  υπόλοιποι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όλοι  άλλοι ,  προσέξτε ,  τα  κάνανε  από  μόνοι  τους .  Δεν  ήρθε  εδώ  κανένα  

στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Γιατί  ήρθε  ποτέ  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  

εξέδρα  εδώ ;  Ποτέ .  Για  πείτε  μου ;  Προσέξτε  από  μόνοι  τους  τα  κάνανε .  

Αυτή  την  στιγμή  παίρνουμε  απόφαση .  Αυτό  λέω .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Κύριε  Γκότση  από  μόνοι  τους ,  όμως  . .  

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι  παράνομος .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Άλλο  το  κάνουν  μόνοι  τους  και  άλλο  παίρνουμε  εμείς  απόφαση  να  

γίνει .  Διαλέξτε .  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Κύριε  Γκότση ,  η  Δημοτική  Αρχή  κύριε  Πρόεδρε ,   είναι  η  υπερκείμενη  

αρχή .   

Κος  ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μοσχολιέ  ο  κ .  Μηλίδης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   
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Κύριε  Πρόεδρε ,   το  Δημοτικό  Συμβούλιο  είναι  το  κορυφαίο  όργανο  του  

Δήμου .  Δηλαδή  η  υπερκείμενη  αρχή  τι  να  κάνει ;  Άμα  βλέπει  κάτι  

πρέπει  να  λέει  ότι  εδώ  κάνω  στραβά  μάτια  και  εκεί  δεν  κάνω ;  Είναι  

δυνατόν  να  λειτουργήσουμε  έτσι  εδώ  μέσα ;  Το  έκανε  μόνος  του  ή  δεν  

το  έκανε  μόνος  του ;   

 Είδες  κάτι  παράνομο  το  οποίο  είναι  και  αυτό ,  λες  ότι  είτε  το  

έκανε  μόνος  του  είτε  το  έκανε  ο  Δήμος  ή  δεν  ξέρω  ποιος  το  έκανε ,  θα  

πρέπει  να  λάβεις  τα  μέτρα  σου .  Δεν  μπορούμε  να  έχουμε  όμως  δυο  

μέτρα  και  δυο  σταθμά  για  τους  επαγγελματίες  γιατί  και  αυτοί  οι  

άνθρωποι  βγάζουν  ένα  μεροκάματο  με  πολύ  δυσκολία  σήμερα ,  εάν  το  

βγάζουν  και  αυτό .   

 Νομίζω  ότι  πρέπει  να  το  δούμε  έτσι  σφαιρικά  για  όλους .  Με  

ίδιους  κανόνες ,  ίδια  νομοθεσία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παράκληση  ερωτήσεις  κύριοι ,  είμαστε  στην  διαδικασία  των  

ερωτήσεων .  Θα  ακολουθήσουν  σύμφωνα  με  την  διαδικασία  

τοποθετήσεις .   Έχετε  ερώτηση  ή  τοποθέτηση  κύριε ;  Ερώτηση ;  Ωραία .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  κύριε  Παπαβασιλείου  η  πλατεία  Ελευθερίας  έγινε  για  

τους  φτωχούς  ανθρώπους  να  είναι  ελεύθεροι  και  να  κινούνται .  Φτάνει  

αυτή  η  ξεφτίλα  που  γίνεται  στην  πλατεία  Ελευθερίας .  Φτάνει  λοιπόν .  

Τι  θα  πει  επαγγελματίας .  Η  πλατεία  Ελευθερίας  για  να  πάει  ο  

κοσμάκης  να  καθίσει ,  να  βάλουν  ένα  παγκάκι ,  να  πιεί  ένα  καφέ ,  όχι  

αυτά  τα  πράγματα  που  τα  βλέπετε  εδώ  μέσα .  Όλα  να  ξηλωθούν  από  την  

πλατεία  Ελευθερίας .  Φτάνει  λοιπόν .  Ξεφτίλα  γίναμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όλοι ,  ποιοι ;   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  13 Η Σ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2017 

148

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όλοι .  Και  εκείνο  που  έχει  το  . .  όλοι  να  φύγουν .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Και  τα  σκεπαστά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Γίναμε  γελοίοι  σε  όλη  την  Ελλάδα .  Κύριε  Πρόεδρε ,   είναι  σοβαρό  θέμα  

αυτό .  Πλατεία  Ελευθερίας  είναι ,  για  τον  απλό  λαό  είναι .  Όχι  για  αυτόν  

που  έχει  τα  χρήματα  που  έχει  τον  μισθό  του  και  πάει  όπου  γουστάρει .  

Φτάνει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις  κύριοι .  ερώτηση ;  Συγνώμη .  Μισό  λεπτό ,  δεν  

ολοκληρώθηκαν  οι  ερωτήσεις .  Ο  κ .  Χράπας  έχει  μια  ερώτηση .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Αυτό  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  αυτή  η  αίθουσα  είμαστε  εδώ  οι  

δημοτικοί  σύμβουλοι  για  να  παίρνουμε  αποφάσεις ,  να  συμφωνούμε  ή  

να  διαφωνούμε  ανάλογα  και  να  παίρνουμε  την  πιο  σωστή  απόφαση  για  

το  καλό  της  κοινωνία  όλου  του  Δήμου  Σερρών .   

 Εγώ  προσωπικά  διαφώνησα  από  την  Επιτροπή  Ποιότητα  Ζωής ,  

είχα  την  άποψή  μου  εκεί ,  την  οποία  κατέθεσα  και  θα  ξανά  καταθέσω  

στην  τοποθέτησή  μου .  

Τώρα  το  ερώτημα  που  θέλω  να  κάνω  στον  κ .  Αντιδήμαρχος ,  είναι  

ότι  από  την  στιγμή  που  έχει  δοθεί  μια  άδεια  για  τραπεζοκαθίσματα  σε  

ένα  κατάστημα ,  συγκεκριμένα  μιλάμε  τώρα  για  το  μπακάλικο ,  δεν  

υπάρχει  λόγος  να  μην  δοθεί ,  σύμφωνα  με  τις  προδιαγραφές  τις  νόμιμες  
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που  υπάρχουν  και  άδεια  για  να  βάλει  αυτό  το  παταράκι  στο  ύψος ,  όπως  

προβλέπεται  από  τον  νόμο ,  το  οποίο  δεν  θα  είναι  σταθερό .  

 Από  την  στιγμή  που  δόθηκε  η  άδεια  για  τραπεζοκαθίσματα  γιατί  

να  μην  δοθεί  και  για  το  παταράκι ;  Και  δεν  επαρκεί  ο  χώρος .  Δεν  

νομίζω  να  μην  επαρκεί  ο  χώρος .  Τότε  γιατί  του  δώσαμε  

τραπεζοκαθίσματα  εάν  δεν  επαρκεί  ο  χώρος ;  Πρώτον .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  έχει  τραπέζια  έξω ;  Προφανώς  για  τον  χώρο  που  θέλει  τα  τραπέζια  

του .   

 Δεύτερον .  Κοιτάξτε  τώρα ,  διαφωνούμε ,  συμφωνούμε ,  εδώ  

καταθέτουμε  απόψεις ,  γι '  αυτό  κάνω  και  εγώ  τα  ερωτήματά  μου  για  να  

μετά  να  πω  στην  τοποθέτησή  μου .   

 Όσον  αφορά  την  πλατεία  Ελευθερίας ,  το  κατάστημα  το  

συγκεκριμένο  στην  πλατεία  Ελευθερία ,  εγώ  προσωπικά  πήγα  στο  

κατάστημα  και  ενημερώθηκα .  Είναι  το  πεζοδρόμιο  κυρτό  σε  εκείνο  το  

σημείο ;  Είναι  κυρτό .  Τα  τραπέζια  κουνιούνται  όλα ;  Κουνιούνται  όλα .  

Η  κατασκευή  είναι  μόνιμη ;  Όχι ,  δεν  είναι  μόνιμη  η  κατασκευή .  Αυτό  

που  προτείνουν  να  μπει  είναι  προβλεπόμενο  από  τις  διατάξεις  στο  

ύψος  και  στις  διαστάσεις ;  Είναι .  

 Δηλαδή ,  από  την  στιγμή  που  υπάρχουν  όλες  οι  προδιαγραφές  και  

είναι  μέσα  στα  νόμιμα  πλαίσια ,  δεν  μπορώ  να  καταλάβω  για  ποιο  λόγο  

εμείς   μπορούμε  να  είμαστε  . .  σε  τέτοιες  εισηγήσεις .   

 Και  να  σας  πω  και  κάτι  άλλο ;  Εάν  θέλουμε ,  βέβαια  με  

συγχωρείτε ,  κύριε  Πρόεδρε ,   θα  συνεχίσω  με  τοποθέτηση  και  δεν  θα  

ξανά  πάρω  τον  λόγο .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις .  Αφήστε  την  τοποθέτηση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τα  ερωτήματα  αυτά  τότε  και  μετά  θα  τοποθετηθώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να  συνεχίσω  τότε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αφήστε  με  λιγάκι  να  κατευθύνω  και  να  διευθύνω  την  συζήτηση .  

Υπάρχουν  τοποθετήσεις ;  Ο  κ .  Παπαβασιλείου ,  ο  κ .  Γρηγοριάδης ,  ο  κ .  

Χράπας ,  ο  κ .  Μοσχολιός ,  ο  κ .  Αντώνης  Αναστασιάδης ,  ο  κ .  

Γιαννακίδης ,  η  κυρία  Ιλανίδου ,  και  η  κυρία  Δρίγκα .   

 Να  ξεκινήσουμε  με  τον  κ .  Μοσχολιό  σαν  εκπρόσωπος  της  

παράταξης .   

Κος  ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ:  

Απέναντι  σε  αυτό  που  ήθελε  να  τελειώσει  και  ο  κ .  Χράπας ,  εμείς  

είμαστε  υποχρεωμένοι  την  στιγμή  που  υπάρχει  πεζοδρόμιο  να  το  

φέρουμε  σωστό ,  να  είναι  σωστό  προς  τον  πελάτη .  Έτσι  δεν  είναι ;  Προς  

το  κατάστημα .  Εκεί  πέρα  μπροστά  το  πεζοδρόμιο  έχει  λακκούβες ,  οι  

πλάκες  δεν  είναι  ίσιες ,  όπως  είπε  και  ο  Παντελής  και  ήθελε  να  

τελειώσει  την  τοποθέτησή  του ,  είναι  στραβό .    

 Αυτός  ο  άνθρωπος  έβγαλε  σχέδια  με  μελέτες  και  με  τα  πάντα ,  

νόμιμα  για  να  καλύψει  εκείνο  το  μέρος  για  να  μην  κουνιούνται  τα  

τραπεζοκαθίσματα .  Και  όταν  βρέχει  το  νερό  να  περάνει  κάτω  από  την  

σχάρα ,  γιατί  όταν  βρέχει  το  νερό  μπαίνει  κάτω  στα  τραπέζια ,  γίνονται  
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μούσκεμα  οι  άνθρωποι  που  κάθονται  κάτω  και  πίνουν  το  ούζο  ή  τον  

καφέ  τους .  Δεν  ενοχλεί  κανέναν  άλλο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όταν  βρέχει  έξω  κάθονται ;   

Κος  ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ:  

Κάτω  από  το  κιόσκι .  Περνάει  το  νερό ,  αφού  έχει  κλίση  προς  τα  εκεί  

και  πάω  στο  μαγαζί .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Άρα  θέλει  διόρθωμα  το  πεζοδρόμιο .   

Κος  ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ:  

Ας  το  διορθώσουμε  εμείς .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ:  

Όλα  τα  υπόλοιπα  θα  τα  πει  ο  Παντελής .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  δώσω  τον  λόγο  στην  κυρία  Δρίγκα .  Κύριε  Δούκα  οκτώ  

παρατηρήσεις  σας  κάναμε  σήμερα .  Κάνατε  ρεκόρ  σήμερα .   

Κα  ΔΡΙΓΚΑ:  

Εγώ  προσωπικά  την  ημέρα  που  ήταν  το  θέμα  στην  Επιτροπή  Ποιότητας  

πήγαμε  με  την  πρόθεση  να  ψηφίσω  θετικά ,  γιατί  είμαι  υπέρ  της  άποψης  

του  να  υπάρχει  μια  ομοιόμορφη  κατασκευή  στο  ένα  μαγαζί ,  σε  άλλο  

δίπλα ,  όπως  βλέπουμε  στο  εξωτερικό  με  παρτεράκια  γύρω  –γύρω ,  να  

είναι  λίγο  υπερυψωμένα .  Πήγα  με  αυτή  την  λογική  και  με  αυτή  την  

βούληση .   
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 Όταν  πήγαμε  όμως  στην  Επιτροπή  ενημερωθήκαμε  από  τον  κ .  

Αντιδήμαρχο  ότι  υπήρχε  εντολή  από  την  Πολεοδομία  να  κατεδαφιστεί  

το  γύρω-γύρω  η  κατασκευή  που  είχε  κάνει  ο  καταστηματάρχης .  

Συνεπώς  η  λογική  μου  ήταν ,  αφού  θα  κατεδαφιζόταν  το  γύρω ,  δεν  

μπορούσα  εγώ  να  εγκρίνω  το  δάπεδο ,  αν  και  συμφωνώ  έχει  κεκλιμένο  

έδαφος  το  κατάστημα ,  δεν  θα  με  ενοχλούσε  καθόλου  η  εξέδρα .  Αλλά  

την  στιγμή  που  υπάρχει  αυτή  η  εντολή ,  εμείς  τι  να  κάνουμε ;  Να  

γκρεμίσουμε  το  γύρω  –γύρω  και  να  αφήσουμε  το  κάτω ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γιαννακίδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Το  προβλέπει  ο  νομοθέτης  και  έρχεται  αυτό  θέμα  εδώ ,  εάν  και  δεν  

αντιλαμβάνομαι  γιατί  έρχεται  με  την  έννοια  ότι  υπάρχουν  οι  αρμόδιες  

υπηρεσίες  που  είναι  εξειδικευμένες ,  έχουν  οι  άνθρωποι  τις  γνώσεις ,  

από  την  στιγμή  που  εκεί  διαπιστώνουν  παρανομίες  δεν  αντιλαμβάνομαι  

εμείς  τι  θέση  θα  πρέπει  να  πάρουμε .  Κακώς  για  μένα  έρχεται  το  θέμα .  

 Εν  πάση  περιπτώσει ,  η  ουσία  όλου  του  ζητήματος  δεν  είναι  τόσο  

τα  δυο  εν  λόγω  καταστήματα ,  όσο  αυτό  που  ανέδειξαν  οι  συνάδελφοι ,  

ότι  δυστυχώς  υπάρχει  μια  αντιμετώπιση  των  καταστηματαρχών ,  

υπάρχουν  δυο  μέτρα  και  δυο  σταθμά ,  γι '  αυτό  και  έχει  δημιουργηθεί  

αυτή  η  άναρχη  κατάσταση .   

 Και  για  να  τα  λέμε  τα  πράγματα  με  το  όνομά  τους ,  είναι  

εξακριβωμένο  πλέον  ότι  υπάρχει  αναρχία ,  ότι  ο  δημόσιος  χώρος ,  ο  

χώρος  δηλαδή  που  ουσιαστικά  ανήκει  στους  πολίτες  έχει  καταπατηθεί  

και  καταπατάται  επανειλημμένως  και  η  ουσία  είναι  μια ,  όσο  η  

Δημοτική  Αρχή ,  εσείς  δηλαδή  κ .  Αντιδήμαρχε  και  κατ’  επέκταση  όλη  

τη  Δημοτική  Αρχή  δεν  αναλαμβάνετε  το  πολιτικό  κόστος  να  
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τακτοποιήσετε  αυτή  την  άναρχη  κατάσταση ,  όλα  αυτά  τα  φαινόμενα  θα  

εξακολουθήσουν  να  συνεχίζονται .   

 Εσείς  έχετε  το  μαχαίρι ,  εσείς  έχετε  το  πεπόνι ,  κάποια  στιγμή  θα  

πρέπει ,  αντιλαμβάνομαι  ότι  είναι  δύσκολη  αυτή  η  κατάσταση ,  να  

επιβάλλεται  την  νομιμότητα  αλλά  κάποια  στιγμή  θα  πρέπει  να  το  

κάνετε .   

 Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  δώσω  στον  κ .  Χράπα  τον  λόγο  γιατί  πρέπει  να  φύγει .  

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Κοιτάξτε ,  ο  κ .  Γιαννακίδης  έχει  πιάσει  το  νόημα ,  από  ότι  βλέπω  και  

πολύ  καλά  έκανε  και  μπράβο  του  του  κ .  Γιαννακίδη .  

 Ίσως  αυτές  οι  δυο  υποθέσεις ,  περιπτώσεις  που  έχουν  έρθει  στο  

Δημοτικό  Συμβούλιο  να  μας  αναγκάσουν  να  βγάλουμε  μια  κανονιστική  

και  να  γίνουμε  καλύτεροι  σαν  πόλη .   Δεν  θέλουμε  να  μπει  μια  σειρά  σε  

όλα  τα  καταστήματα ;  Να  μην  ξεφεύγουν  από  τα  όρια  τα  αδειοδοτημένα  

και  αυτά  που  μισθώνουν  και  πληρώνουν ;   

Να  γίνει  μια  σωστή  κανονιστική ,  η  οποία  θα  προβλέπει  όλα  αυτά  

που  συζητάμε  αυτή  την  στιγμή ,  διαστάσεις ,  μέτρα ,  υλικό ,  ποιότητα ,  

χρώμα ,  να  είναι  όλα  ομοιόμορφα ,  να  τους  λέμε  ότι  πόσα  τετραγωνικά  

μέτρα  έχεις  νοικιάσει  αγαπητέ  κύριε  εσύ  από  την  πλατεία  ή  από  τον  

τάδε  πεζόδρομο  ή  από  τον  τάδε  δρόμο ;  Αυτά .   

Σε  αυτά  τα  τετραγωνικά  μέρα  που  έχεις  πληρώσει  και  έχεις  

μισθώσει  από  τον  Δήμο ,  αγόρασε  μόνος  σου  ένα  παταράκι ,  όπως  το  

ονομάζετε  ή  όπως  αλλιώς  θέλετε  να  το  πείτε ,  εξεδράκι  ή  εξέδρα ,  με  τις  

διαστάσεις  και  τις  προδιαγραφές  που  υπάρχουν  και  βάλε  τε  καθίσματά  

σου  επάνω  και  ότι  είναι  εκτός  από  εκεί  να  είναι  και  ο  ελεγκτικός  
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μηχανισμός ,  η  αστυνομία  εκεί  να  βλέπει  ότι  είναι  εκτός  από  το  

παταράκι  να  πέφτει  το  πρόστιμο .   

 Έτσι  μπαίνει  σε  σειρά  μια  πόλη  και  τα  καταστήματα .   

 Μην  νομίζετε  όλοι  θέλουν  να  είναι  παράνομοι .  Ο  ένας  βλέπει  τον  

άλλο  και  όλοι  παρανομούν .  Γιατί  εκείνος  και  όχι  εγώ .  Αυτή  είναι  η  

πραγματικότητα  η  σημερινή .   

 Νομίζω  ότι  εάν  θα  δώσουμε  άδεια  σε  αυτούς  τους  δυο  της  

ανθρώπους ,  οι  οποίοι  νομίζω  έχουν  τις  προδιαγραφές .  Εάν  δεν  τις  

έχουν  σύμφωνα  με  τα  μέτρα  που  έχω  εγώ  μια  απορία  και  βέβαια  θα  μου  

απαντήσει  ο  Αντιδήμαρχος ,  εάν  όντως  δεν  φτάνουν  τα  μέτρα ,  βεβαίως  

να  μην  την  πάρει .  Αλλά  πως  πήρε  όμως  άδεια  από  την  υπηρεσία  

Ανάπτυξης  για  τα  τραπεζοκαθίσματα  σε  εκείνο  τον  συγκεκριμένο  

χώρο ;  Θα  μας  πει  ο  κ .  Γρηγοριάδης  και  εάν  έχει  τόσα  μέτρα .   

 Από  εκεί  και  μετά ,  νομίζω  ότι  είναι  ευκαιρία  να  κάνουμε  και  

κανονιστική ,  η  οποία  θα  εφαρμοστεί  στο  σύνολο  του  Δήμου  ή  στην  

ζώνη  που  δημιουργεί  πρόβλημα ,  στο  κέντρο ,  στο  αυστηρό ,  όπως  θα  

αποφασίσει  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  που  θα  το  εφαρμόσουμε .   

 Νομίζω  είναι  καλή  ευκαιρία  γι '  αυτή  την  συγκεκριμένη  την  

περίπτωση  να  μπορέσουμε  να  κάνουμε  κάτι  καλό  και  να  μείνει .   

 Δεν  θέλω  να  πω  κάτι  άλλο ,  ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Παπαβασιλείου  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  θα  συμφωνήσω  με  τους  

προλαλήσαντες .  Δυο ,  τρία  πράγματα  θέλω  να  πω  στο  Δημοτικό  

Συμβούλιο  σχετικά  με  την  άναρχη  κατάσταση  στην   πόλη  μας  και  όχι  

μόνο ,  σε  ολόκληρη  την  Ελλάδα  σχετικά  με  το  θέμα  των  
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τραπεζοκαθισμάτων ,  σχετικά  με  το  θέμα  νάιλον ,  που  πραγματικά  όχι  

δεν  κοσμούν  την  πόλη  αλλά  δίνουν  μια  εικόνα  άσχημη .  Ας  μην  την  

χαρακτηρίσουμε .   

 Πρώτα  από  όλα  το  θέμα  αυτό  δεν  θα  έπρεπε  να  έρθει  στο  

Δημοτικό  Συμβούλιο .  Είναι  θέμα  καθαρά  της  Επιτροπής  Ποιότητας  

Ζωής  και  καλό  είναι ,  πιστεύω  ότι  είναι  πάρα  πολύ  απλό  με  την  

απόφαση  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  έπρεπε  να  λήξει  εκεί  πέρα .  

Γι '  αυτό  ο  νομοθέτης  έχει  συστήσει ,  έχει  στήσει  αυτά  τα  όργανα ,  τόσο  

την  Οικονομική  όσο  και  την  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  να  κλείνουν  

αυτά  τα  θέματα  εκεί  και  να  μην  απασχολούν  το  Δημοτικό  Συμβούλιο .  

 Τέλος  πάντων ,   κακώς  ήρθε  για  μένα .   

 Δεύτερον .  Αυτό  που  είπανε  και  ο  κ .  Χράπας  και  άλλοι  

συνάδελφοι ,  σχετικά  με  την  μια  μελέτη ,  μια  κανονιστική  απόφαση ,  η  

οποία  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  τα  κινητά  σας  κύριοι .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Μια  κανονιστική  απόφαση ,  η  οποία  να  περιλαμβάνει  τα  πάντα .  Άλλο  

πλατεία  Ελευθερίας ,  όπως  τόνισε  ο  κ .  Αντώνης  Αναστασιάδης  και  άλλο  

ένας  παράδρομος ,  ένας  πεζόδρομος .  Τελείως  διαφορετικά  πράγματα .  Η  

πλατεία  παντελώς  ελεύθερη .   

Θα  μπορούσα  να  συμφωνήσω  προσωπικά  εάν  υπήρχε  ένα  

αρχιτεκτονικό  σχέδιο ,  μια  κανονιστική  απόφαση ,  όπου  με  ήπιες  και  

καλαίσθητες  αρχιτεκτονικές  παρεμβάσεις  ψηφιστεί  μια  κανονιστική .   

Κάποτε  ο  κ .  Γρηγοριάδης  και  πιστεύω  ότι  θα  αναφερθεί  στο  

θέμα ,… 

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  
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Πριν  τέσσερα  χρόνια .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Πριν  τέσσερα  χρόνια ,  είχε  κάνει  μια  πρόταση  σχετικά  με  τα  ξύλινα  

παταράκια .  Όντως  αυτό  το  καλαίσθητο  και  εκείνο  με  προδιαγραφές ,  

όχι  ο  ένας  βάζει  ότι  να  είναι ,  ένα  κάσωμα ,  ας  πούμε  και  ο  άλλος  μαόνι ,  

όλα  θα  έχουν  αυστηρές  αρχιτεκτονικές  προδιαγραφές .  Μόνο  έτσι  θα  

μπορέσουμε  να  συμμαζέψουμε  και  να  συντονίσουμε  την  αισθητική  

αυτής  της  πόλης .   

 Άρα  πάντα  θα  μιλάμε  για  μια  κανονιστική  που  δυστυχώς  στο  

κομμάτι  αυτό  της  αισθητικής  δεν  ήρθε  από  την  Δημοτική  Αρχή  και  

πρέπει  και  τώρα ,  δεν  είναι  ποτέ  αργά ,  να  γίνει  αυτή  η  κανονιστική ,  

που  θα  σέβεται  την  αισθητική ,  το  περιβάλλον  και  φυσικά  θα  

εξυπηρετεί  τους  πολίτες  πρώτιστα .   Ειδικά  δε  στις  πλατείες  θα  πρέπει  

να  είμαστε  ομόφωνα  όλοι ,  επειδή  πιστεύω  ότι  όλοι  μας  αγαπάμε  την  

αισθητική ,  μας  αρέσει  το  ωραίο ,  το  καλαίσθητο ,  να  μην  βλέπουμε  ούτε  

τζάμια  τα  οποία  ξεπερνούν  το  ύψος  των  2,5 μέτρων ,  άλλος  κατεβάζει  

πλαστικά ,  άλλος  τα  κλείνει  και  κάνει  επέκταση  του  καταστήματός  του .   

 Παράνομες  στο  90% όλες  οι  κατασκευές  μέσα  στην  πόλη .  Στο  

90% υπάρχουν  πολεοδομικές  παραβάσεις  και  θα  αναφερθώ  και  στον  κ .  

εντεταλμένο  της  Πολεοδομίας  και  σε  σας ,  που  πρέπει  να  αναλάβετε  

την  ευθύνη  και  το  πολιτικό  κόστος ,  έχετε  μεγάλο  μερίδιο  ευθύνης  και  

εσείς  και  ο  προκάτοχός  σας  και  οι  προκάτοχοί  σας  θα  πω ,  με  άλλες  

δημοτικές  αρχές ,  που  το  θέμα  αυτό  αφέθηκε ,  ολίγον  τι ,  στην  τύχη  του .   

 Λοιπόν ,  εάν  το  πάρετε  πάνω  σας ,  μην  φοβάστε  το  πολιτικό  

κόστος ,  θα  υπάρχουν  ομόφωνες  αποφάσεις .  Μην  ανησυχείτε .   

 Αυτά  έχω  να  πω ,  τίποτα  παραπάνω .  Εμμένω  στις  κανονιστικές  

αποφάσεις  και  ιδιαίτερα  στον  χώρο  της  πλατείας ,  των  πλατειών  θα  πω  
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της  πόλης ,  να  υπάρχει  απόλυτη  ελευθερία  και  μόνο  εξειδικευμένες  

αρχιτεκτονικές  παρεμβάσεις .   

 Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κύριος ,  θα  σας  δώσω  αμέσως  τον  λόγο ,  ο  κ .  Γρηγοριάδης  

Παναγιώτης   και  αμέσως  θα  πάρετε  τον  λόγο  κύριε .   

Κος  Π .  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Πρόεδρε  και  εγώ  πιστεύω  ότι  δεν  έπρεπε  να  έρθει  το  θέμα  εδώ .  Δεν  

έπρεπε   να  περνάει  δέκα  επιτροπές  για  να  φτάσει  εδώ .  Αφού  ήταν  

αρνητική  η  απόφαση  δεν  έπρεπε  να  έρθει .  Εν  πάση  περιπτώσει .  

 Λοιπόν ,  όπως  ξέρετε  αυτά  τα  θέματα  τα  έχω  χειριστεί  πέντε  

χρόνια .  Από  το  ΄13 ασχολούμαι  με  αυτό  το  συγκεκριμένο  θέμα .  Δεν  

είναι  εύκολο  να  έρθει  ένα  τέτοιο  θέμα  και  καταλαβαίνετε  τους  λόγους .  

Με  συγκεκριμένες  προδιαγραφές  αυτά  που  είπαν  οι  συνάδελφοί  μου ,  

αυτά  τα  φέρναμε  και  τα  συζητούσαμε  στην  παράταξη  και  

προχωρούσαμε  να  ωριμάσει  το  θέμα .  

 Συγκεκριμένες  προδιαγραφές ,  θα  επιβάλλεται  στα  μαγαζιά  

υγειονομικού  ενδιαφέροντος ,  καλαίσθητο  και  τα  λοιπά  και  τα  λοιπά  

αυτά  μπορούμε  να  τα  κάνουμε  και  με  διαγωνισμό  και  να  τα  πάρει  ένας  

εργολάβος  και  να  τους  βγει  πιο  φθηνά  και  τα  λοιπά ,  να  τα  πληρώσουν  

και  να  τα  κάνουν .   

 Έτσι  τι  έχουμε ;  Έχουμε  μια  καλαίσθητη  πόλη ,  έχουμε  και  εύκολο  

έλεγχο .  Ποιος  θα  κάνει  τον  έλεγχο ;  Αυτή  την  στιγμή  εκ  των  πραγμάτων  

τον  έλεγχο  τον  κάνει  η  Αστυνομία .  Η  Αστυνομία  μπορεί  να  κάνει  όλα  

αυτά ;  Δεν  μπορεί .  Είναι  υποστελεχωμένη  και  το  ξέρουμε .   

 Πρότεινα  προσφάτως  στην  Δημοτική  Αρχή ,  σε  μας  να  

συστήσουμε  ελεγκτικό  μηχανισμό .  Αυτό  το  έχουν  κάνει  και  άλλοι  
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δήμοι .  Δεν  μπορούμε  να  λέμε  συνέχεια  ότι  φταίει  η  Αστυνομία .  Δεν  

μπορεί  η  Αστυνομία  να  τα  κάνει  όλα .  Ελεγκτικό  μηχανισμό  και  να  το  

ψάξουμε  σε  τέτοιο  βαθμό  που  να  μπορεί  να  βγαίνει  και  το  βράδυ .  Δεν  

θα  κάνουμε  να  βγαίνουν  δυο  ώρες  το  πρωί  μόνο .   

 Να  το  ψάξουμε  καλά ,  να  μπορεί  να  βγαίνει  και  το  βράδυ  για  να  

έχουμε  αποτέλεσμα .  Δεν  είναι  αυτή  η  κατάσταση  της  πόλης  και  αυτό  

που  λέμε  σε  όλη  την  Ελλάδα ,  μπορεί  να  γίνεται  το  ίδιο .  εμεί  θα  

κοιτάξουμε  τον  Δήμο  μας  και  όλοι  έχουμε  το  ίδιο  ενδιαφέρον  είτε  

είναι  είμαστε  από  εδώ  είτε  είμαστε  από  εκεί .   

 Γι '  αυτό  λοιπόν  λέω ,  από  το  ΄13 το  δουλεύω ,  μπορώ  να  βοηθήσω  

τον  συνάδελφό  μου  που  έχει  αναλάβει  πριν  κάποιους  μήνες  να  το  φέρει  

στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Πρέπει  να  το  κάνουμε  αυτό  το  πράγμα  

προσεκτικά ,  μετρημένα  και  να  σας  πω ,  εγώ  έχω  πάει  στον  Δήμο  

Κατερίνης ,  μίλησα  με  τους  αιρετούς ,  μίλησα  με  τις  τεχνικές  υπηρεσίες ,  

έχω  πάει  στον  Δήμο  Ηρακλείου  Κρήτης ,  με  τους  τεχνικούς ,  με  τον  

Δήμαρχο ,  με  τον  αντιδήμαρχο ,  έχω  κάνει  μια  πολύ  σοβαρή  δουλειά ,  

δεν  το  φέραμε  εδώ ,  σας  λέω  πάλι  για  τους  γνωστούς  λόγους  αλλά  εν  

πάση  περιπτώσει ,  πρέπει  να  έρθει .   Πρέπει  να  έρθει .  Δεν  θα  

αντιμετωπίζουμε  κάθε  λίγο  αυτό  το  πράγμα  επιδερμικά .  Πρέπει  να  

γίνει  μια  μεγάλη  τομή  και  να  τελειώσουμε  όσον  αφορά  το  παταράκι .   

 Τώρα ,  για  όλα  τα  άλλα  μην  εκπλαγείτε  αυτό  που  θα  σας  πω  ότι  η  

κανονιστική  μας  τα  προβλέπει  όλα .  Εκτός  από  το  πατάρι  όλα  τα  άλλα  

προβλέπονται .  Ύψος  τέντας ,  χρώμα  τέντας ,  γραμμές ,  

τραπεζοκαθίσματα ,  ύψος  τζαμιών ,  όλα  τα  προβλέπουμε .  Μην  νομίζετε  

ότι  επειδή  γίνεται  χάος  δεν  προβλέπονται .  Όλα  τα  προβλέπουμε .  Το  

΄12 τα  είχαμε  ψηφίσει  εμείς  οι  ίδιοι  πάλι .  Αλλά  δεν  εφαρμόζονται .   
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 Γι '  αυτό  λοιπόν  είπα  και  στον  Δήμαρχο  και  σε  σας ,  ελεγκτικό  

μηχανισμό .  Θα  βάλουμε  κάποιους  υπαλλήλους  που  θα  κάνουν  αυτή  την  

δουλειά .  Δεν  γίνεται  διαφορετικά .  Δεν  γίνεται .   

 Χρήστο  στο  είπα  και  το  προηγούμενο  διάστημα ,  να  το  δούμε  

αυτό  το  πράγμα  και  να  το  εισάγεις .  Δεν  γίνεται  διαφορετικά .   

 Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  δώσω  τον  λόγο  στον  κ .  Κυρτάσογλου  που  ζήτησε  τον  λόγο  και  

αμέσως  ο  κ .  Γρηγοριάδης .  

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  

Για  πολύ  λίγο .  Ευχαριστώ  πολύ  και  θα  απαντήσω  μόνο  στον  θέμα  που  

έθιξε  ο  κ .  Γρηγοριάδης  σχετικά  με  το  τι  κάνει  η  Πολεοδομία .   

 Η  Πολεοδομία  λοιπόν ,  καταρχήν  ξέρετε  όλοι  και  το  έχω  πει  

πολλές  φορές  ότι  είναι  υποστελεχωμένη  πάρα  πολύ .  Παρόλα  αυτά ,  οι  

εντολές  που  έχει  και  τις  εκτελεί  είναι  συγκεκριμένες .  Κάθε  μήνα  

λοιπόν  η  Πολεοδομία  πηγαίνει  και  κάνει  αυτοψία  σε  πέντε  ή  έξι  

καταστήματα  που  είναι  στο  κέντρο  της  αγοράς .  Ή  όπου  υπάρχει  

ανάγκη ,  είτε  μετά  από  καταγγελίες  είτε  μετά  από  υπόδειξη  κάποιων  

άλλων  φορέων .   

 Δεν  μπορεί  να  κάνει  περισσότερους  ελέγχους  αλλά  και  αυτούς  

που  κάνει  έχει  συγκεκριμένα  στάνταρ  η  Πολεοδομία .  Δεν  μπορεί  

δηλαδή  να  παρέμβει  σε  όλα ,  ότι  υπάρχει  έξω  και  μέσα  και  παραπέρα .  

Είναι  ο  έλεγχος  με  συγκεκριμένες  οδηγίες .  Επισκέπτεται  ένα  μαγαζί ,  

βλέπει  το  πρόβλημα ,  δίνει  εντολές ,  ξανά  πηγαίνει  να  ελέγξει  εάν  

υλοποιήθηκε  η  εντολή  που  δόθηκε  από  την  υπηρεσία  και  εάν  δεν  

εκτελέστηκε  αυτή  η  εντολή  βάζει  και  ένα  πρόστιμο .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  13 Η Σ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2017 

160

 Όμως  αυτά  δεν  αρκούν .  Δεν  μπαίνει  τάξη  με  αυτά .  Γιατί ;  Και  τα  

πρόστιμα  είναι  μικρά  αλλά  και  δεν  μπορεί  μια  υπηρεσία  να  

περιφέρεται  στους  δρόμους  προκειμένου  να  διαπιστώνει  εάν  εκείνος  

ακολούθησε  τις  οδηγίες  της  Πολεοδομίας .   

 Θα  πρέπει  να  βρεθεί  ένας  άλλος  τρόπος .  Μια  σκέψη  καλή  και  

μάλιστα  δόθηκε  μια  κατεύθυνση  προς  την  Πολεοδομία ,  να  έρθει  σε  

επαφή  με  το  Αρχιτεκτονικό  Συμβούλιο ,  νομίζω  κάπως  έτσι  το  λένε ,  

έτσι  ώστε ,  να  μας  πουν  μια  συγκεκριμένη  κατασκευή ,  την  οποία  εάν  

μπορούμε  να  υποχρεώσουμε  όλα  τα  καταστήματα  να  την  τοποθετήσουν  

για  να  είναι ,  τουλάχιστον ,  ομοιόμορφα .  Μόνο  αυτό  μπορεί  να  κάνει  η  

Πολεοδομία ,  τίποτα  περισσότερο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  Αντιδήμαρχος  ο  κ .  Γρηγοριάδης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   επειδή  άκουσα  πριν  από  λίγο  από  τον  κ .  Μηλίδη  και  

από  τον  κ .  Μοσχολιό  για  δυο  μέτρα  και  δυο  σταθμά ,  εγώ  δεν  το  

δέχομαι  αυτό  σε  καμία  περίπτωση  όσον  αφορά  την  υπηρεσία  την  δική  

μου .   Κάθε  εβδομάδα  έχω  ακροάσεις  και  κάθε  εβδομάδα  βαρέθηκα  να  

βάζω ,  να  υπογράφω  πρόστιμα .  Όχι  να  βάζω ,  να  υπογράφω  πρόστιμα .  

Και  πρόστιμα  τσουχτερά ,  των  3.000,  των  4.000,  των  5.000.  Δεν  το  

δέχομαι  το  δυο  μέτρα  και  δυο  σταθμά .  Ένα .   

 Κύριε  Παπαβασιλείου  κανονιστικές  έχουμε  για  τα  πάντα .  Για  τα  

πάντα .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Εφαρμογή .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  
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Το  μόνο  που  εκκρεμεί ,  θα  φτάσω  και  εκεί ,  η  μόνη  κανονιστική  που  

εκκρεμεί  είναι  αυτή  της  Κωνσταντίνου  Καραμανλή  που  έγινε  προσφυγή  

και  περιμένουμε  την  απόφαση  από  το  ΣτΕ ,  όμως  παράλληλα  δίνουμε  

εντολή  να  κάνουμε  και  νέα  κανονιστική  για  εδώ .   

 Λοιπόν ,  εσείς  πιστεύετε  ότι  υπάρχει  τρόπος ,  μάλλον  πιστεύετε  

ότι  κάποτε  θα  φτάσουμε  στο  σημείο  να  είμαστε  νόμιμοι ;  Σας  το  λέω  

εγώ  εκ  των  προτέρων ,  από  το  εκατό  τοις  εκατό  των  μαγαζιών ,  το  95% 

είναι  παράνομοι  και  αυτοί  που  έχουν  άδεια  είναι  παράνομοι ,  γιατί  

έχουν  άδεια  για  δέκα  τραπεζοκαθίσματα  και  έχουν  τριάντα .  Γι '  αυτό  

μπαίνουν  τα  πρόστιμα .   

 Δεν  είναι  θέμα  ούτε  κανονιστικής  ούτε  θέμα  του  Δήμου  τι  θα  

κάνει .  Οι  κανονιστικές  υπάρχουν ,  τα  πρόστιμα  προβλέπονται ,  οι  

μαγαζάτορες  δεν  συμμορφώνονται .   

 Από  εκεί  και  πέρα ,  φίλε  Παναγιώτη  εγώ  δεν  ξέρω ,  είναι  θέμα ,  

άποψης  του  καθενός .  Η  δική  μου  η  άποψη  προσωπικά ,  βέβαια  θα  το  

συζητήσουμε  και  μετά  για  το  θέμα  το  πατάρι ,  θα  το  συζητήσουμε ,  

όμως  η  προσωπική  μου  άποψη  είναι  ότι  δεν  υπάρχει  περίπτωση  να  

γίνει  ομοιόμορφος  ο  σκελετός  αυτός ,  έτσι  ώστε ,  να  είναι  αισθητικά  

καλός .  Η  προσωπική  μου  άποψη ,  γιατί  υπάρχει  κανονισμός  με  τις  

διαγραμμίσεις  και  όλοι  τα  περνάνε .   Και  κάτω  από  το  πατάρι  θα  

κατεβάζουν  τα  τραπέζια  και  τις  καρέκλες .  Σας  το  λέω  υπεύθυνα .   

 Αυτό  όμως  που  τονίζω  και  δίνω  έμφαση  είναι  ότι  δεν  δέχομαι  το  

δύο  μέτρα  και  δυο  σταθμά .  Για  μένα  δεν  ισχύει  αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Ιλανίδου  έχετε  τον  λόγο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη  κύριοι  συνάδελφοι .  Κύριε  Γρηγοριάδη ,  κύριε  Μοσχολιέ ,  σας  

παρακαλώ .  Το  εάν  άφησα  λίγο  το  θέμα  να  το  πλατειάσουμε ,  νομίζω  ότι  

είναι  ενδιαφέρον ,  μας  ενδιαφέρει  όλους ,  ενδιαφέρει  την  τοπική  

κοινωνία ,  ενδιαφέρει  την  πόλη  μας ,  γι '  αυτό  τον  λόγο  δεν  είναι  εκτός  

θέματος ,  μας  ενδιαφέρει  όλους  άμεσα  και  σίγουρα  πρέπει  να  

λαμβάνουμε  σοβαρά  υπόψη  τις  τοποθετήσεις  των  συναδέλφων .   

 Κυρία  Ιλανίδου  έχετε  τον  λόγο .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Εντάξει ,  με  κάλυψαν  όλοι  οι  προλαλήσαντες .  Ο  κ .  Χράπας ,  ο  κ .  

Γιαννακίδης ,  ο  κ .  Μοσχολιός ,  όλοι  με  κάλυψαν .  Θέλω  να  πω  μονάχα  

δυο  λέξεις .  Ότι  και  στο  εξωτερικό  που  πάμε  είναι  καλαίσθητα ,  γίνεται  

όμορφα  η  αστυνόμευση ,  όλα  γίνονται  πάρα  πολύ  ωραία ,  νομίζω  ότι  

πρέπει  να  γίνει  αυτή  η  κανονιστική  που  είπε  ο  κ .  Χράπας  και  ο  κ .  

Γρηγοριάδης .   

 Νομίζω  ότι  πρέπει  τους  ανθρώπους  να  τους  βοηθήσουμε ,  κάτι  

που  βοηθάει  και  τα  μαγαζιά  τους  και  εμάς  ως  Δήμος  και  την  

καλαισθησία  της  πόλης .   

Εγώ  είμαι  υπέρ  του  να  μπει  το  πατάρι  και  σιγά-σιγά  να  μπει  μια  

σειρά  σε  όλους .  Δηλαδή  και  σε  αυτούς  που  έχουν  βάλει  πατάρι ,  να  

κάνουν  μια  κανονιστική  και  να  τους  νομιμοποιήσουμε  κα  αυτούς  να  

είναι  όλοι  καλά  και  αυτοί  και  εμείς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .  Κύριε  Αναστασιάδη  ζητήσατε  τον  λόγο .  Αντώνης .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ  έχω  να  πω  τα  εξής  πράγματα .  κύριε  Πρόεδρε ,   εγώ  έχω  να  πω  τα  

εξής  πράγματα .  Είναι  μια  πλατεία  Ελευθερίας .  Αυτή  η  πλατεία  
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Ελευθερίας  έγινε  από  τους  Σερραίους  για  να  πηγαίνουν  να  εκφράζουν  

τις  δικές  τους  αυτές  στις  μεγάλες  πανηγύρεις  της  πόλης  των  Σερρών .  

Γι '  αυτό  ονομάστηκε  πλατεία  ελευθερίας .  Όχι  για  τίποτα  άλλο .  

 Τώρα ,  εάν  δόθηκαν  κατά  καιρούς  άδειες ,  όπως  . .πως  το  λένε  

εκείνο  το  πράγμα ,  το  Χρυσό  και  αυτά  είναι  παράνομα .  Τι  πάει  να  πει  

δηλαδή ,  πλατεία  Ελευθερίας  είναι  αυτή  ή  πλατεία  εμπορίου ;   

Εν  πάση  περιπτώσει ,  εγώ  δεν  διαφωνώ  να  μην  βάλει  ο  άνθρωπος  

αυτό   θέλει  να  βάλει .  Και  το  μπακάλικο  να  το  κάνει .  Δεν  με  ενδιαφέρει  

εμένα .  Ο  επαγγελματίας  να  βγάλει  το  ψωμί  του ,  αλλά  προσέξτε  καλά ,  

την  πλατεία  Ελευθερίας  πρέπει  κάποια  μέρα  να  πάρουμε  μια  απόφαση  

ομόφωνη  πώς  θα  υπάρξει  η  πλατεία  Ελευθερίας  στο  μέλλον .  Φτάνουν  

αυτά  τα  πράγματα .  

Εγώ  δεν  είπα  να  μην  βάλει  ο  επαγγελματίας  για  να  βγάλει  ένα  

κομμάτι  ψωμί .  Σε  καμία  περίπτωση .  Όμως  την  πλατεία  Ελευθερίας  να  

την  προσέξουμε  και  να  γίνει  ένα  ειδικό  θέμα  εδώ  μέσα  πως  πρέπει  να  

είναι .   

Συμφωνώ  να  βάλει  και  το  μπακάλικο  αυτό  που  θέλει  και  αυτός  ο  

άνθρωπος  να  βάλει  αυτό  που  λέτε ,  πως  το  λέτε  κιόλας ,  τι  πράγμα  να  

βάλει ,  να  δουλέψει  ο  άνθρωπος .  Όμως  πρέπει  να  κάνετε  ένα  θέμα  για  

την  πλατεία  Ελευθερίας ,  ένα  θέμα  οριστικό  και  αμετάκλητο .   

Αυτό  θέλω  να  πω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .  Και  κλείνοντας…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  να  ξανά  τοποθετηθείτε ;  Ορίστε ,  έχετε  τον  λόγο .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δυο  κουβέντες .  Λοιπόν  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό  λεπτό ,  ποιοι  άλλοι  θέλουν  να  τοποθετηθούν ,  να  

δευτερολογήσουν ;   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Εάν  δεν  καλυφθώ… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Παπαβασιλείου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  όμως  περιορίστε  το  θέμα  γιατί  πολύ  το  απλώσαμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει ,  αλλά  δεν  είναι  το  θέμα  μας  αυτό ,  το  ξέρετε  πολύ  καλά .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Παπαβασιλείου .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Στην  δευτερολογία  μου  θέλω  να  συμπληρώσω  το  εξής :  όλες  αυτές  οι  

είτε  κανονιστικές  συμπλήρωμα  των  κανονιστικών  που  υπάρχουν ,  είπε  ο  

κ .  Γρηγοριάδης  ότι  υπάρχουν  κανονιστικές  όλες ,  ίσως  θέλουν  κάποιες  

συμπληρωματικές  αποφάσεις ,  λοιπόν  καλό  θα  είναι  να  είναι  παρόντες  

και  οι  μαγαζάτορες  των  ειδών  εστίασης .  Μόνο  με  την  συνεργασία  

Δήμου  και  καταστηματαρχών  θα  μπορεί  να  βγει ,  δηλαδή  επί  της  ουσίας  

να  δεχθούν  κάποιες ,  διότι  κάποιες  αλλαγές  από  την  υπάρχουσα  
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κατάντια  σήμερα ,  για  να  μπορέσει  να  λειτουργήσει  καλαίσθητα  αυτή  η  

πόλη  και  προς  όφελος  αυτών .   

 Άρα  λοιπόν ,  η  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής  πρέπει  να  αναλάβει  

αυτό  το  κομμάτι  και  σε  συνεργασία  πάντα  με  τους  καταστηματάρχες .   

 Αυτά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κλείνοντας  ο  κ .  Γκότσης .  Θέλετε  να  συμπληρώσετε  κάτι ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μιλάμε ,  κύριε  Πρόεδρε ,   θέλω  να  γίνει  ειδικό  θέμα  για  την  πλατεία  

Ελευθερίας .  Είμαι  Σερραίος  και  την  πονάω .  Να  γίνει  ειδικό  θέμα  πως  

θα  είναι  η  πλατεία  Ελευθερίας .  Θα  βάλουμε  αρχιτέκτονα  ή  ομάδα  να  

μας  κάνει  ένα  όμορφο  σχέδιο  το  πως  θα  είναι ;  Ειδικό  θέμα .  Ειδικό ,  σε  

παρακαλώ  πάρα  πολύ .  Είναι  ξεφτίλα  αυτό  που  γίνεται  στας  Σέρρας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώσατε ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τον  κ .  Χασαπίδη  τον  πονάει  γιατί  είναι  χωριάτης .  Τι  να  του  κάνω ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι  αλλά  περιοριστούμε  σας  παρακαλώ .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εμένα  με  πονάει  αυτή  η  πόλη ,  ακούς ;  Με  πονάει .  Αλλά  σίγουρος  είναι  

. .  αυτός  ο  άνθρωπος ,  το  ξέρεις ;  Το  καταλαβαίνει ;  Δεν  το  καταλαβαίνει .   

Εγώ  δεν  πήγα  στο  Χρυσό  να  κάνω  τίποτα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω  ότι  είναι  άστοχοι  τώρα  αυτοί  οι  χαρακτηρισμοί .  Σας  παρακαλώ  

τώρα ,  δεν  είναι  σωστό .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Να  μάθει  να  σέβεται .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ας  περιοριστούμε  στο  θέμα  μας .  Ήδη  το  απλώσαμε  πάρα  πολύ .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Κύριε  Αντώνη  απρόκλητα  γιατί  μου  κάνεις  την  επίθεση ;  Ούτε  φασίστα  

σε  είπα ,  ούτε  τίποτα .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   να  τελειώσω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κλείστε  το  σας  παρακαλώ  όμως .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ  συμφωνώ  παρακαλώ ,  συμφωνώ  γι '  αυτούς  τους  ανθρώπους  να  

κάνουν  αυτό  που  θέλουν  να  κάνουν ,  όμως  για  την  πλατεία  Ελευθερίας  

θέλω  να  γίνει  ειδικό  θέμα .  Σύμφωνοι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τον  λόγο  στον  κ .  Γκότση .  Ευχαριστώ  πολύ  κ .  Αναστασιάδη .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Συνάδελφοι  προσέξτε ,  λέτε  ότι  το  θέμα  δεν  έπρεπε  να  έρθει  εδώ .  

Κάνετε  ένα  πολύ ,  πολύ ,  πολύ  μεγάλο  λάθος .  Εάν  διαβάζατε  την  

εισήγηση  θα  βλέπατε  ότι  εδώ  θα  έπρεπε  να  έρθει .  Και  σας  διαβάζω .   

 Σύμφωνα  με  το  άρθρο  20 του  Ν4067/12 και  τα  λοιπά ,  Νέος  

Οικοδομικός  Κανονισμός ,  στους  δημόσιους  κοινόχρηστους  χώρους  του  

οικισμού  επιτρέπονται  κατασκευές  για  εξαερισμός ,  αισθητική  και  τα  

λοιπά  και  τα  λοιπά .   

 Οι  παραπάνω  κατασκευές  υλοποιούνται  από  τον  Δήμο  ή  από  

ιδιώτες  και  τα  λοιπά  και  τα  λοιπά  ή  από  νομικά  πρόσωπα  και  τα  λοιπά ,  

ύστερα  από  απόφαση  του  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Τι  μου  λέτε  εδώ  ότι  δεν  
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έπρεπε  να  έρθει  και  τα  λοιπά ;  Δηλαδή ,  κάνουν  έτσι ,  του  κεφαλιού  τους  

κάνουν ;   

 Επίσης ,  η  Ποιότητα  Ζωής  λέει ,  διαβάζω  και  το  παρακάτω ,  για  

θέματα  πολεοδομικά ,  πολεοδομικών  παραβάσεων  και  αναπλάσεων ,  

πάλι  τα  φέρνει  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

 Άρα  λοιπόν  καλώς  ήρθε  το  θέμα  και  πρέπει  από  εδώ  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εισήγηση  κάνει  η  Ποιότητα  Ζωής  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εγώ  τι  λέω ;   Άλλα  λέω  εγώ ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Διαπίστωση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Διαπίστωση ,  ευχαριστώ .  Άρα  λοιπόν ,  είναι  θέμα  Δημοτικού  

Συμβουλίου  να  πάρουμε  απόφαση  εάν  πρέπει  αυτές  οι  κατασκευές  να  

γίνουν  και  τα  λοιπά .  

 Τώρα  η  Ποιότητα  Ζωής  τι  είπε ;  Όταν  υπήρχε  μια  πολεοδομική  

παράβαση  εμείς  πήγε  η  Πολεοδομία  και  είπε  ότι   ή  θα  συμμορφωθείτε  

είτε  όχι ,  άρα  εμείς  δεν  μπορούσαμε  να  ενισχύσουμε  μια  παράβαση  να  

πάει  πακέτο  και  είπαμε  να  μην  μπει .   

 Αυτή  την  στιγμή  ήρθε  και  δικηγόρος  σε  μένα  και  τα  λοιπά ,  ήρθαν  

στην  Πολεοδομία ,  τα  φτιάξανε .  Η  Πολεοδομία  λέει  ότι  δεν  υπάρχει  

θέμα .  Λοιπόν  και  από  την  στιγμή ,  όταν  βάζεις  αυτά  τα  παραβάν  και  τα  

λοιπά ,  λέει  ότι  δεν  υπάρχει  θέμα .  Έτσι  λέει  η  Πολεοδομία .   

 Όπως  είπε  ο  κ .  Κυρτάσογλου ,  με  κανόνες  δουλεύει  και  η  

Πολεοδομία .  Δηλαδή  όταν  ένας ,  δεν  θέλω  να  πλατειάσω  τώρα ,  κάνει  
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ένα ,  άντε  πάει  να  το  ρίξει  μετά ,  δεν  μπορείς  να  το  ρίξεις  μετά .  Πρέπει  

να  πας  λοιπόν  να  κάνεις… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν  είπα  αυτό  το  πράγμα .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ρωτάω .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Είπα  ότι  δουλεύει  με  οδηγίες  και  κανονισμούς .  Αυτό  είπα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τώρα  δηλαδή  εμείς  που  λέει  ότι  δουλεύει  με  οδηγίες  και  κανονισμούς ,  

μπορούμε  να  εγκρίνουμε  το  παταράκι ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αυτό  εδώ ,  πρόσεξέ  με ,  αυτό  εδώ  είναι  σε  μας .  επαφίεται  σε  μας .   

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  

Είπα  ότι  η  Πολεοδομία  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  μην  διακόπτετε ,  να  κλείσουμε  το  θέμα .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Άρα  λοιπόν  εφόσον  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  πάρει  απόφαση  και  λέει  

ότι  να  μπει  αυτό  το  παταράκι  και  τα  λοιπά ,  εμείς  γιατί  να  έχουμε  

αντίρρηση ;  Να  μπει .  Αφού  θέλετε  όλοι .  Να  γίνουμε  οι  κακοί  της  

υπόθεσης ;  Όχι .  Και  εγώ  ψηφίζω  λοιπόν  τώρα ,  εφόσον  διορθώθηκε  η  

πολεοδομική  παράβαση ,  να  μπει .  Στην  πλατεία  να  μπει  το  παταράκι  

και  στο  μπακάλικο ,  εφόσον  εκεί  που  είναι  η  άδεια  για  τα  

τραπεζοκαθίσματα .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Γιατί  δηλαδή  εσείς  είσαστε  πιο… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και  εγώ  μαζί  σου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ,  παρακαλώ .  Η  τελική  πρότασή  σας  κύριε  Αντιδήμαρχε ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Η  τελική  πρόταση  είναι  αυτή  που  ισχύει  λοιπόν  και  παίρνει  το  

Δημοτικό  Συμβούλιο  και  μπορεί  να  πάρει  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  αυτή  

την  απόφαση ,  δεν  είναι  παράνομο  σύμφωνα  με  τον  νέο  Οικοδομικό  

Κανονισμό .  Επιτρέπεται  και  εφόσον  επιτρέπεται  η  πρότασή  μου  είναι  

ναι ,  αλλά  στο  μπακάλικο ,  επαναλαμβάνω ,  τα  μέτρα  που  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι  ψηφοφορία .  Συμφωνούμε ;  Ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι ,  όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ονομαστικά .  Ονομαστικά .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ονομαστικά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Παπαβασιλείου .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Όχι  στην  πλατεία  Ελευθερίας ,  όχι  στο  μπακάλικο .  Ξεκάθαρα  

πράγματα .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι ,  σύμφωνα  με  τους  νόμους  και  τους  κανονισμούς  και  τα  μέτρα  που  

δικαιούται  ο  καθένας .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι  γιατί  χωρίς  κανονιστική  ότι  και  να  πούμε  είναι  άκυρο .  Να  γίνει  

κανονιστική  όπως  επιμένω  και  μετά  ας  πάρουν  όσοι  δικαιούνται .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ,  παρακαλώ ,  μην  διακόπτετε  σας  παρακαλώ .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι .  Κύριε  Μοσχολιέ  σας  παρακαλώ  διευκολύνετε  την  

διαδικασία .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  συμφωνείτε  με  την  πρόταση  του  εισηγητή .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Μην  λες  ότι  είναι  νόμιμο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  όχι .  Μισό  λεπτό ,  λιγάκι  πιο  δυνατά ,  σας  παρακαλώ .  Ο  κ .  

Χασαπίδης  είναι  αρνητική  η  ψήφος  του .  Ο  κ .  Μιχάλης  επίσης .  Κύριε  

Πρόεδρε ;  Όχι .  Κύριε  Αντιδήμαρχε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ,  παρακαλώ .  Παιδιά  ονομαστική  είναι  η  ψηφοφορία .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Για  να  καταγράφει  η  γραμματέας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χαρίτος ;  Κύριε  Γρηγοριάδη  μισό  λεπτό ,  ο  κ .  Χαρίτος .  Μην  μιλάτε  

όλοι  μαζί .  Είναι  ονομαστική  η  ψηφοφορία .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στην  εισήγηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Κύριε  Γρηγοριάδη  . .  

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Ναι  στην  εισήγηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό  λεπτό ,  έληξε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Καταγράφονται  αυτά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Δούκας .   

Κος  ΔΟΥΚΑΣ:  

Ναι  στην  εισήγηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι  στην  εισήγηση .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η  εισήγηση  του  κ .  Γκότση  είναι  να  γίνουν  οι  κατασκευές  στην  πλατεία  

Ελευθερίας  και  στο  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Καλώτα  συμφωνείτε ;  Συμφωνείτε ;  Συμφωνείτε ;  Κύριε  

Γιαννακίδη ;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Ένα  λεπτάκι  κ .  Αντώνη  τι  είπατε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνεί  ο  κύριος .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Συμφωνώ  αλλά  να  γίνει  ειδική  συνεδρίαση  για  την  πλατεία  

Ελευθερίας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε ;  Συμφωνείτε ;  Και  ο  πρόεδρος  όχι .  Κατά  πλειοψηφία  

περνάει ;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Επτά  όχι .  Για  να  μην  ξανά  μετράω ,  είστε  επτά  αυτοί  που  είπατε  όχι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  τα  θετικά .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Περνάει  το  ναι .   

 

Σχετικά  με  τοποθέτηση  ξύλινων  επιφανειών  σε  κοινόχρηστο  χώρο:  

 του  καταστήματος  καφέ  ¨Η  ΠΛΑΤΕΙΑ¨  (Πλ .  Ελευθερίας)  και  
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Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  987/2017 )  

…………………………  

 

Σχετικά  με  τοποθέτηση  ξύλινων  επιφανειών  σε  κοινόχρηστο  χώρο:  

 του  κατ /τος  ¨ΜΠΑΚΑΛΙΚΟ¨  (Πεζόδρομος  Κερκύρας)  ως  χώρου   

ανάπτυξης  τραπεζοκαθισμάτων .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  988/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επόμενο  θέμα  τριακοστό  έβδομο .   

 

ΘΕΜΑ  37ο:  

Πρόταση  διαχείρισης  νομίμως  υφιστάμενων  θέσεων  

στάθμευσης  στην  πόλη  των  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  989/2017 )  
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…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  όγδοο .   

 

ΘΕΜΑ  38ο:  

Έγκριση  ανάκλησης  της  υπ’  αριθμ .  789/2017 Α .Δ .Σ .  και  έγκριση  

διαγραφής  του  υπ’  αριθμ .  2065/2017 χρηματικού  καταλόγου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  990/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  ένατο .   

 

ΘΕΜΑ  39ο:  

Είσπραξη  αχρεωστήτως  καταβληθέντων  χρημάτων  

από  προνοιακά  επιδόματα .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Έγκριση  είσπραξης  αχρεωστήτως  καταβληθέντων  χρημάτων   

από  προνοιακό  επίδομα  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  991/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  από  προνοιακά  επιδόματα  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  992/2017 )  

…………………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τεσσαρακοστό .   

 

ΘΕΜΑ  40ο:  

Επιστροφή  χρημάτων  ως  αχρεωστήτως  εισπραχθέντα .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Επιστροφή  χρημάτων  ως  αχρεωστήτως  εισπραχθέντα  και   
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διαγραφή  υπολοίπου  οφειλής  από  χρηματικούς  καταλόγους  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  993/2017 )  

…………………………  

 

Επιστροφή  χρημάτων  ως  αχρεωστήτως  εισπραχθέντα  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  994/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  χρημάτων  ως  αχρεωστήτως  εισπραχθέντα  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  994Α /2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τεσσαρακοστό  πρώτο .   

 

ΘΕΜΑ  41ο:  

Διαγραφή  οφειλετών  από  βεβαιωτικούς  καταλόγους .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  995/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τεσσαρακοστό  δεύτερο .  

 

ΘΕΜΑ  42ο:  

Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας  του  κ .  Δημάρχου  

και  του  Προέδρου  του  Δημ .  Συμβουλίου  κ .  Αραμπατζή  Θεόδωρου ,  

για  τους  μήνες  Νοέμβριο  και  Δεκέμβριο .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας  του   

κ .  Δημάρχου  από  26 έως  28 Νοεμβρίου  2017 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  996/2017 )  

………………………… 

 

Ομοίως  του  Προέδρου  του  Δημοτικού  Συμβουλίου   
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κ .  Αραμπατζή  Θεόδωρου  από  30/11 έως  2/12/2017 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  997/2017 )  

………………………… 

 

Ομοίως  του  κ .  Μυστακίδη  Παύλου  δημοτικού   

συμβούλου  από  18 έως  19 Οκτωβρίου  2017 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  998/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ ,  καλό  βράδυ .  Καλές  γιορτές  σε  όλους .  Καλά  Χριστούγεννα ,  

καλή  χρονιά .   

 

ΛΗΞΗ  ΤΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

………………………… 

……………… 

 

 

 

Αφού  εξαντλήθηκαν  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης ,  

λύθηκε  η  συνεδρίαση ,  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  

υπογράφηκε .  
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922Α-2017:  Συγκρότηση  ετήσιας  επιτροπής  παραλαβής  

υπηρεσιών ,  σύμφωνα  με  την  παρ .    11δ  του  άρθρου  221 του  Ν .  

4412/2016, της  Δ /νσης  Καθαριότητας  του  Δήμου .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας  Π .  

 

923-2017:  Συγκρότηση  ετήσιας  επιτροπής  διαγωνισμού  και  

αξιολόγησης  διαδικασιών    σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων  

σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν .  4412/2016,   της  Δ /νσης  

Ανάπτυξης  και  Αγροτικής  Οικονομίας .   

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

924-2017:  Σύσταση  επιτροπών  για  την  προσωρινή  και  οριστική  

παραλαβή  του  έργου :  Συντήρηση  και  βελτίωση  οριζόντιας  

και  κάθετης  σήμανσης  οδικού  δικτύου  έτους  2016  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

925-2017:  Σύσταση  επιτροπών  για  την  προσωρινή  και  οριστική  

παραλαβή  του  έργου :  Αποπεράτωση  κλειστού  γυμναστηρίου  

Αγίου  Ιωάννη  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

926-2017:  Σύσταση  οργάνων  διανομής  και  φύλαξης  των  υδάτων  

άρδευσης ,  καθορισμός    χρόνου  έναρξης  και  λήξης  της  

αρδευτικής  περιόδου  και  αριθμού  των  θέσεων    υδρονομέων ,  

για  το  έτος  2018.  
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  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

927-2017:  Έγκριση  απασχόλησης  εποχικού  προσωπικού  επί  δίμηνο  για  

την  αντιμετώπιση    πρόσκαιρων  αναγκών  του  Δήμου  Σερρών .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Καδής  Γ .  

 

928-2017:  Έγκριση  καθιέρωσης  εργασίας  του  προσωπικού  πολιτικής  

προστασίας  σε     βάρδιες  σε  εικοσιτετράωρη  βάση  κατά  τις  

Κυριακές ,  εξαιρετέες  και     νυχτερινές  ώρες .   

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

929-2017:  Έγκριση  καθιέρωσης  εργασίας  του  προσωπικού  

καθαριότητας  σε  βάρδιες  σε    εικοσιτετράωρη  βάση  κατά  τις  

Κυριακές  εξαιρετέες  και  νυχτερινές  ώρες ,     καθώς  επίσης  

και  για  εργασία  πέραν  του  ωραρίου .   

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας  Π .  

 

930-2017:  Έγκριση  της  υπ’  αριθμ .  110/2017 απόφασης  του  Δ .Σ .  της  

ΔΗ .Κ .Ε .      ¨ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . ¨  με  θέμα :  ¨Έγκριση  ετήσιου  

προγράμματος  δράσης  της  ΔΗ .Κ .Ε .    ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  Σερρών  για  

το  έτος  2018¨ .  

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

Τσαλίκογλου   

 

931-2017:  Έγκριση  της  υπ’  αριθμ .  175/2017 απόφασης  του  Δ .Σ .  της  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  με    θέμα :  ¨Έγκριση  οικονομικών  καταστάσεων  

έτους  2014¨ .   
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  Εισηγητής :  Ο  πρόεδρος  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  κ .  Τερζής  Β .  

 

932-2017:  Έγκριση  αποφάσεων  του  Δ .Σ .  του  ΟΠΑΚΠΑ :  α)  αρ .  

204/2017με  θέμα :  ¨Έγκριση  ισολογισμού  έτους  2016 του  

ΟΠΑΚΠΑ¨  

Εισηγητής :  Ο  πρόεδρος  του  ΟΠΑΚΠΑ  κ .  Χατζημαργαρίτης  

Μ .  

 

933-2017:  Έγκριση  αποφάσεων  του  Δ .Σ .  του  ΟΠΑΚΠΑ :  α)  αρ .  

204/2017με  θέμα :  αρ .  205/2017 με  θέμα :  ¨Έγκριση  

προϋπολογισμού  οικ .  έτους  2018 και  του  πίνακα  

στοχοθεσίας  οικονομικών  αποτελεσμάτων  του  ΟΠΑΚΠΑ¨  .  

Εισηγητής :  Ο  πρόεδρος  του  ΟΠΑΚΠΑ  κ .  Χατζημαργαρίτης  

Μ .  

 

934-2017:  Γνωμοδότηση  για  μεταβολές  σχολικών  μονάδων  

πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης   

Εισηγητής :  Ο  πρόεδρος  της  ΔΕΠ  κ .  Τερζής  Β .   

 

935-2017:  Ομοίως  για  μεταβολές  σχολικών  μονάδων  δευτεροβάθμιας  

εκπαίδευσης   

Εισηγητής :  Ο  πρόεδρος  της  ΔΕΠ  κ .  Τερζής  Β .   

 

 

936-2017:  Έγκριση  ετήσιου  προγράμματος  πολιτιστικών ,  αθλητικών  

και  κοινωνικών    δράσεων  και  εκδηλώσεων  Δήμου  Σερρών  για  το  

έτος  2018.   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  13 Η Σ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2017 

182

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

 

937-2017:  Περί  αποδοχής  ή  απόρριψης  της  αίτησης  λύσης  σύμβασης  

του  κτηνιάτρου  κ .    Αγαθαγγελίδη  Κυριάκου .   

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .   

 

938-2017:  Αποδοχή  χρηματοδότησης  επιπλέον  ποσού  6.000,00 € για  

την  υλοποίηση     νέων  δράσεων  από  τον  Δήμο  Σερρών  στο  

πλαίσιο  του  δικτύου  MAPS και     έγκριση  συμμετοχής  σε  

αυτές .   

  Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Καρπουχτσής  Κ .   

 

939-2017:  Έγκριση  τροποποίησης  μέρους  της  υπ’  αριθμ .  804/2017 Α .  

.Σ .  “¨Έγκριση     αποδοχής  χρηματοδότησης  της  πράξης :  

Δημιουργία  πολιτιστικού  διπόλου     στην  διασυνοριακή  

περιοχή  Cultural  Dipole¨ ,  στο  πλαίσιο  του  προγράμματος   

 Διασυνοριακής  Συνεργασίας  Ελλάδα  -  Βουλγαρία  2014-2020”.   

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Γκότσης  Η .   

 

940-2017:  Έγκριση  έκθεσης  εσόδων  -  εξόδων  Γ΄  τριμήνου  2017 για  

τον  έλεγχο     υλοποίησης  -  εκτέλεσης  του  

προϋπολογισμού  έτους  2017.   

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χαρίτος  Χ .   

 

941-2017:  Έγκριση  διαδικασίας  διαπραγμάτευσης  χωρίς  ουσιώδη  

τροποποίηση  των     όρων  διακήρυξης  και  χωρίς  
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προηγούμενη  δημοσίευση  σύμφωνα  με  την  παρ .  2   του  άρθρου  32 

του  Ν .  4412/2016 ¨Προμήθειας  διατακτικών  δεμάτων  αγάπης   

 (τροφίμων)  σε  άπορους  δημότες  του  Δήμου  Σερρών  για  τις  εορτές  

των     Χριστουγέννων  έτους  2017 – Χριστουγέννων  και  

Πάσχα  έτους  2018¨ .   

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .   

 

ΠΡΑΚΤ .   Σχετικά  με  προμήθεια  πινάκων  ζωγραφικής .   

1/26/2017  Εισηγητής :  Ο  κ .  Δήμαρχος   

 

942-2017:  Έγκριση  διενέργειας  παροχής  υπηρεσιών :  Οικονομική  

αποτίμηση  του  Δημοτικού  Δάσους  Σερρών   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Δούκας  Γ .  

 

943-2017:  Έγκριση  διενέργειας  παροχής  υπηρεσιών :  Διαχείριση  

προϊόντων  κλάδευσης .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Δούκας  Γ .  

 

944-2017:  Έγκριση  χρονικής  παράτασης  της  υπ’  αριθμ .  50107/25-11-

2016  σύμβασης  για    την  προμήθεια  ¨γάλακτος ,  τροφίμων  και  

λοιπών  αναλώσιμων  ειδών     παντοπωλείου  για  την  

κοινωνική  κουζίνα  του  Δήμου¨ .   

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .   

 

945-2017:  Έγκριση  χρονικής  παράτασης  της  προγραμματικής  

σύμβασης  μεταξύ  Γενικής    Γραμματείας  Αθλητισμού  και  Δήμου  
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Σερρών ,  για  το  έργο :  ¨Κατασκευή     εγκαταστάσεων  

πυροπροστασίας  στο  Κολυμβητήριο  του  Δήμου  Σερρών¨ .   

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .   

 

946-2017:  Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικ .  έτους  

2017 που  αφορά  ενίσχυση  ΚΑΕ  εξόδου  για  δικαστικές  

δαπάνες  (Αναμ .  150) 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .   

 

947-2017:  Ομοίως  ενίσχυση  ΚΑΕ  εξόδου  για  μισθοδοσία  υπαλλήλων  

(Αναμ .  162) 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .   

 

948-2017:  Ομοίως  που  αφορά  ενίσχυση  ΚΑΕ  εξόδου  για  δικαστικές  

δαπάνες  (Αναμ .  163) 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .   

 

949-2017:  Ανάκληση  της  683/2017 ΑΔΣ  και  αναμόρφωση  

εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικ .  έτους  2017 που  αφορά  

την  ενίσχυση  ΚΑΕ  εξόδου  για  έκτακτη  επιχορήγηση  του  

Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  (Αναμ .  164) 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .   

 

950-2017:  Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικονομικού  

έτους  2017  για  την    υπηρεσία  ¨Ευρεία  επιθεώρηση  οδικής  

ασφάλειας  του  δημοτικού  οδικού     δικτύου¨ .   

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .   
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951-2017:  Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικονομικού  

έτους  2017  για  την    παροχή  υπηρεσιών  ¨Καθαρισμός  

υδροληψίας  τάφρου  Μπέλιτσας¨    

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .   

 

952-2017:  Κατηγοριοποίηση  αυτοκινητοδρομίου  Σερρών  σύμφωνα  με  

το  Ν .  4479/2017.   Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .   

 

ΠΡΑΚΤ .   Έγκριση  μελέτης  για  παραλαβή  φυτών  από  το  δασικό  

φυτώριο  Σερρών .  2/26/2017  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Δούκας  Γ .   

 

953-2017:  Εξέταση  αιτήματος  αγροτών  περί  αναδρομικής  εφαρμογής  

της  υπ’  αριθμ .     549/2017 Α .  .Σ . ,  για  το  έτος  2016.   

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .   

 

954-2017:   Αναπροσαρμογή  ή  μη  μισθωμάτων  για  το  έτος  2018 

σύμφωνα  με  τον  Δείκτη    Τιμών  Καταναλωτή .   

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .   

 

955-2017:  Έγκριση  διοικητικής  αποβολής  του  κ .  Μπαλουκτσή  

Βασιλείου  για  κατάληψη    δημοτικής  έκτασης  τμημάτων  

αγροτεμαχίων  του  αγροκτήματος  Σερρών   

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Γκότσης  Η .   

 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  13 Η Σ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2017 

186

956-2017:  Περί  διαγραφής  ακινήτου  με  ΑΚ  19441 στο  Ο .Π .  520,  από  

το  Κτηματολόγιο    του  Δήμου  Σερρών .   

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Γκότσης  Η .   

 

957-2017:  Σχετικά  με  ανανέωση  δωρεάν  παραχώρησης  κατά  χρήση  

αίθουσας  του     δημοτικού  σχολείου  Βαμβακούσας  στον  

Πολιτιστικό  Σύλλογο  Βαμβακούσας .   

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .   

 

ΘΕΜΑ  32ο:    Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών .   

  Εισηγητές :  Οι  Αντιδήμαρχοι  κ .  κ  Χαρίτος  Χ ,  Γκότσης  Η ,  

Δούκας  Γιατί ,     Μερετούδης ,  Γρηγοριάδης  Χ .  Χράπας  Π .   

 

958-2017:  Έγκριση  πρωτοκόλλου  παραλαβής  της  παροχής  υπηρεσιών  

για  δράσεις  δημοσιότητας  και  ευαισθητοποίησης  (Τμήμα  Α  

διαφημιστικό  υλικό  για  την  προβολή  /προώθηση  της  

λειτουργίας  του  Κέντρου  Συμβουλευτικής  )  στο  πλαίσιο  της  

πράξης  Λειτουργία  Κέντρου  Συμβουλευτικής  Υποστήριξης  

Γυναικών  Θυμάτων  Βίας  του  Δήμου  Σερρών   

 

959-2017:  Ομοίως  της  παροχής  υπηρεσίας  Συντήρηση  αρδευτικών  

αντλιοστασίων  (γεωτρήσεις  )  του  Δήμου  Σερρών  

 

960-2017:  Ομοίως  της  παροχής  υπηρεσίας  Δημιουργία  ψηφιακών  

αρχείων  δικτύου  φωτισμού  του  Δήμου  Σερρών   

 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  13 Η Σ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2017 

187

961-2017:  Ομοίως  υπηρεσιών  αμοιβής  ορκωτών  λογιστών  για  έλεγχο  

εσόδων  και  εξόδων  από  πράξεις  εφαρμογής  του  Δήμου  

Σερρών  

 

962-2017:  Ομοίως  υπηρεσίας  ενοικίασης  μικροφωνικής ,  φωτισμού ,  

κάλυψης  πολιτιστικών ,  αθλητικών  και  επετειακών  

εκδηλώσεων  του  έτους  2017 του  Δήμου  Σερρών   

 

963-2017:  Ομοίως  υπηρεσιών  συντήρησης  και  επισκευής  φωτοτυπικών  

μηχανημάτων  του  Δήμου  Σερρών  με  ενσωματωμένη  

προμήθεια  ανταλλακτικών  του  έτους  2017 

 

964-2017:  Ομοίως  υπηρεσιών  συντήρησης  και  επισκευής  μεγαφωνικών  

εγκαταστάσεων  του  Δήμου  Σερρών  με  ενσωματωμένη  

προμήθεια  ανταλλακτικών  του  έτους  2017 

 

965-2017:  Ομοίως  της  υπηρεσίας  για  την  υπηρεσία  Ιατρού  Εργασίας  

και  Τεχνικού  Ασφαλείας  για  το  χρονικό  διάσημα  

14/11/2016 και  έως  13/11/2017 

 

966-2017:  Ομοίως  της  παροχής  υπηρεσίας  Συντήρηση  κοινοχρήστων  

χώρων  πρασίνου  ΔΕ  Καπετάν  Μητρούση  του  Δ .  Σερρών  για  

τα  έτη  2015-2017 (18ο υ  Λογαριασμού)  

 

967-2017:  Ομοίως  ΔΕ  Καπετάν  Μητρούση  του  Δήμου  Σερρών  για  τα  

έτη  2015-2017 (19ο υ  Λογαριασμού)  
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968-2017:  Ομοίως  ΔΕ  Σερρών  του  Δήμου  Σερρών  για  τα  έτη  2015-

2017  

(25ο υ  Λογαριασμού)  

 

969-2017:  Ομοίως  τμήματος  της  σύμβασης  παροχής  υπηρεσιών  

κυνοκόμου  για  τις  ανάγκες  του  κυνοκομείου   

 

970-2017:  Ομοίως  τμήματος  σύμβασης  παροχής  υπηρεσιών  για  

χημικές  τουαλέτες  στην  λαϊκή  αγορά  Σερρών   

 

971-2017:  Ομοίως  2ο υ  πρωτοκόλλου  παραλαβής  υπηρεσίας  παροχής  

υπηρεσίας  της  Αποκομιδής  απορριμμάτων  ΔΕ  Στουτάρεως  

του  Δήμου  Σερρών  έτους  2017 Γ΄  Φάση .  

 

972-2017:  Ομοίως  υπηρεσίας  για  Καθαρισμό  Δημόσιας  τουαλέτας  

στην  πλατεία  Ελευθερίας   

 

973-2017:  Ομοίως  παροχής  υπηρεσιών  μηχανογραφικής  υποστήριξης  

του  Ολοκληρωμένου  Πληροφοριακού  Συστήματος  (ΟΠΣ)  

του  Δήμου  Σερρών   

 

974-2017:  Ομοίως  υπηρεσιών  που  σχετίζονται  με  την  υλοποίηση  

δράσεων  απολογισμού  και  προβολής  της  Ευρωπαϊκής  

Εβδομάδας  Κινητικότητας  του  Δήμου  Σερρών  έτους  2017 
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975-2017:  Ομοίως  την  βελτιωμένη  έκδοση   (Releases)  των  

προγραμμάτων  του  Δήμου  έτους  2017 

 

976-2017:  Ομοίως  για  τις  ηλεκτρονικές  βάσεις  πληροφοριών  του  

Δήμου  Σερρών  του  έτος  2017 

 

977-2017:  Ομοίως  υπηρεσίας  παροχής  δαπάνης  συντήρησης  κάδων  

απορριμμάτων  για  τα  έτη  2016-2017 

 

978-2017:  Ομοίως  του  4ο υ  πρωτοκόλλου  παραλαβής  παροχής  

υπηρεσιών  της  διαχείρισης  ογκωδών  και  αποβλήτων  

 

979-2017:  Ομοίως  για  την  σίτιση  μαθητών  του  Μουσικού  Σχολείου  

του  Δήμου  Σερρών   

 

980-2017:  Ομοίως  1ο υ  πρωτοκόλλου  παραλαβής  παροχής  υπηρεσιών  

της  Συντήρησης  συστήματος  παρακολούθησης  και  

διαχείρισης  στόλου  δημοτικών  σχημάτων  με  το  πρόγραμμα  

ΕΡΜΗΣ   

 

980Α-2017:  Ομοίως  για  την  ετήσια  συντήρηση  και  επισκευή  

καυστήρων  των  δημοτικών  κτηρίων  με  ενσωματωμένη  

προμήθεια  ανταλλακτικών  

 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  13 Η Σ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2017 

190

980Β-2017:  Ομοίως  καθαρισμός  συμπών  πετρελαίου  και  

αντικατάσταση  κατεστραμμένων  του  Δήμου  Σερρών  του  

έτους  2017  

 

981-2017:  Υποβολή  του  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής ,  της  

ένστασης  του     αναδόχου  επί  του  πρωτοκόλλου  και  των  

απόψεων  της  επιτροπής  για  το  έργο :    ¨Βιοκλιματικές  

αναβαθμίσεις  δημόσιων  ανοικτών  χώρων  στο  Δήμο  Σερρών¨   

 σύμφωνα  με  την  διαδικασία  της  παρ .  5 του  άρθρου  73 του  Ν .  

3699/2008.    Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

   

982-2017:  Έγκριση  μελέτης  και  εκτέλεσης  του  έργου :  Συντήρηση  

οδικού  δικτύου  Δήμου  Σερρών  έτους  2018 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

983-2017:  Έγκριση  μελέτης  του  έργου :  Εργασίες  αποκατάστασης  

ουσιωδών  ελαττωμάτων  στο  έργο  των  βιοκλιματικών  

αναβαθμίσεων  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΑΚΤ .  Απορρίπτεται  το  θέμα :  έγκριση  μελέτης  του  έργου :  

Συντήρηση  και  επισκευή  3/2/6/2017  δημοτικών  κτηρίων  Δήμου  

Σερρών  έτους  2017 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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984-2017:  Έγκριση  1ου  Α .Π .Ε .  του  έργου :  Συντηρήσεις  κοινόχρηστων  

χώρων  Δήμου  Σερρών  έτους  2017 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

985-2017:  Έγκριση  1ου  Α .Π .Ε .  του  έργου :  Εργασίες  κατασκευής  

υγρομόνωσης  κτηρίου  αυτοκινητοδρομίου  Σερρών   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

986-2017:  Έγκριση  1ου  Α .Π .Ε .  του  έργου :  Εργασίες  οδοστρωσίας  – 

ασφαλτοστρώσεις  στην  περιοχή  Σιγής  πόλης  Σερρών ,  έτους  

2016.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

987-2017:  Σχετικά  με  τοποθέτηση  ξύλινων  επιφανειών  σε  κοινόχρηστο  

χώρο :  του  καταστήματος  καφέ  ¨Η  ΠΛΑΤΕΙΑ¨  (Πλ .  

Ελευθερίας)  και  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

988-2017:  Σχετικά  με  τοποθέτηση  ξύλινων  επιφανειών  σε  κοινόχρηστο  

χώρο :  του  κατ /τος  ¨ΜΠΑΚΑΛΙΚΟ¨  (Πεζόδρομος  Κερκύρας)  

ως  χώρου  ανάπτυξης  τραπεζοκαθισμάτων .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

989-2017:  Πρόταση  διαχείρισης  νομίμως  υφιστάμενων  θέσεων  

στάθμευσης  στην  πόλη    των  Σερρών .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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990-2017:  Έγκριση  ανάκλησης  της  υπ’  αριθμ .  789/2017 Α .  .Σ .  και  

έγκριση  διαγραφής    του  υπ’  αριθμ .  2065/2017 χρηματικού  

καταλόγου .   

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  39ο:   Είσπραξη  αχρεωστήτως  καταβληθέντων  χρημάτων  από  

προνοιακά  επιδόματα .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης   

 

991-2017:  Έγκριση  είσπραξης  αχρεωστήτως  καταβληθέντων  χρημάτων  

από  προνοιακό  επίδομα   

 

992-2017:  Ομοίως  από  προνοιακά  επιδόματα  

 

993-2017:  Επιστροφή  χρημάτων  ως  αχρεωστήτως  εισπραχθέντα  και  

διαγραφή  υπολοίπου  οφειλής  από  χρηματικούς  καταλόγους   

 

994-2017:  Επιστροφή  χρημάτων  ως  αχρεωστήτως  εισπραχθέντα  

 

994Α-2017:  Ομοίως  χρημάτων  ως  αχρεωστήτως  εισπραχθέντα  

 

995-2017:  Διαγραφή  οφειλετών  από  βεβαιωτικούς  καταλόγους .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

996-2017:  Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας  του  κ .  

Δημάρχου  από  26 έως  28 Νοεμβρίου  2017 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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997-2017:  Ομοίως  του  Προέδρου  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  κ .  

Αραμπατζή  Θεόδωρου  από  30/11 έως  2/12/2017 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

998-2017:  Ομοίως  του  κ .  Μυστακίδη  Παύλου  δημοτικού  συμβούλου  

από  18 έως  19 Οκτωβρίου  2017 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

991-2017:  Έγκριση  οικονομικής  ενίσχυσης  σε  συμπολίτη  μας  λόγω  

πυρκαγιάς .  

ΚΑΤ .  

 

……………………………….. 

…………………… 

 

 Οι  Δημ .  Σύμβουλοι  κ .κ . :  

 

  Γάτσιος  Ιωάννης ,  προσήλθε  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  του  6ο υ  

θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

  Στεργίου  Νικόλαος ,  προσήλθε  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  του  8ο υ  

θέματος  και  αποχώρησε  μετά  την  ολοκλήρωση  του  35ο υ  θέματος  

της  ημερήσιας  διάταξης .  
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  Ηλιοπούλου  Σταλακτή ,  προσήλθε  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  του  

9ο υ  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

  Φωτιάδης  Στέφανος ,  αποχώρησε  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  του  

7ο υ  θέματος  και  επέστρεψε  μετά  την  ολοκλήρωση  του  31ο υ  

θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

  Χασαπίδης  Κων /νος ,  αποχώρησε  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  του  

8ο υ  θέματος  και  επέστρεψε  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  του  30ο υ  

θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

  Μηλίδης  Θεόδωρος ,  αποχώρησε  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  του  

13ο υ  θέματος ,  επέστρεψε  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  του  33ο υ  

θέματος  και  αποχώρησε  εκ  νέου  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  του  

36ο υ  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

  Ραμπότας  Ευθύμιος ,  αποχώρησε  μετά  την  ολοκλήρωση  του  22ου  

θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

  Χατζημαργαρίτης  Μαργαρίτης ,  αποχώρησε  κατά  τη  διάρκεια  

συζήτησης  του  33ο υ  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

………………………………….………… 

………………………..……. 
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Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΠΕΤΡΟΣ  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .   Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .  

 

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ   ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

 

 

ΤΑ  ΜΕΛΗ  

 

 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ  -ΑΡΒΑΝΙΤΗ  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ   ………………..  

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ      ……………….. 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ΗΛΙΑΣ       ……………….. 

 

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ       ……………….. 

 

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ……………….. 

 

ΓΚΟΤΣΗΣ  ΗΛΙΑΣ        ……………….. 
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ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     ……………….. 

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ      ……………….. 

 

ΔΟΥΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ       ……………….. 

 

ΔΡΙΓΚΑ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ       ……………….. 

 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΤΑΛΑΚΤΗ      ……………….. 

 

ΘΕΟΧΑΡΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ       ……………….. 

 

ΙΛΑΝΙΔΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ       ……………….. 

 

ΚΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ        ……………….. 

 

ΚΑΛΩΤΑ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ      ……………….. 

 

ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     ……………….. 

 

ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ……………….. 

 

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ  ΑΒΡΑΑΜ       ……………….. 

 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ……………….. 

 

ΜΗΛΙΔΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ       ……………….. 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ  ΖΩΓΡΑΦΟΣ      ……………….. 

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     ……………….. 

 

ΡΑΜΠΟΤΑΣ  ΕΥΘΥΜΙΟΣ       ……………….. 

 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ      ……………….. 

 

ΤΕΡΖΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ       ……………….. 

 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ       ……………….. 

 

ΧΑΡΙΤΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ       ……………….. 

 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     ……………….. 

 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ    ……………….. 

 

ΧΡΑΠΑΣ  ΠΑΝΤΕΛΗΣ       ……………….. 

 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      ……………….. 

 


