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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2018 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

 

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 28η του μηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ του 

έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00 συνεδρίασε το Δημοτικό 

Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. 3/22-02-2018 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.) 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) 

ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ) 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ -ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ  

ΓΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ  

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  
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ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

ΙΛΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  

ΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΚΑΛΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΚΑΡΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ  

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ  

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ-ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

ΧΑΡΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  

ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗ  

ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

 

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα 

με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρών δεν ήταν κανείς. 

 

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

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

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

……………………………. 
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………………. 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 

Έχοντας υπόψη: 

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

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας 

παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του 

Διοικητηρίου σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 28 Φεβρουαρίου 

2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Αντικατάσταση και ορισμός νέων μελών του Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π. με 

την επωνυμία Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. 

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ. Χατζημαργαρίτης Μ. 

 

ΘΕΜΑ  2ο: Ορισμός νέου μέλους στο Δ/κό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ Σερρών. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμός Δημ. Συμβούλων για την επιτροπή καταστροφής άχρηστου υλικού, 

της παρ. 6 του άρθρου 199 του Ν. 3463/2006 για το έτος 2018. Εισηγητής: Ο 

αντιδήμαρχος κ. Δούκας Γ. 

 

ΘΕΜΑ 4ο: Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: 

¨Κατεδάφιση ρυμοτομούμενων κτισμάτων στις οδούς Προύσσης και 

Πτολεμαίων¨. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση της αριθμ. 10/2018 απόφασης του .Σ. του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου 

Σερρών με θέμα: ¨Τροποποίηση της 184/2017 απόφασης περί τροποποίησης 

του Ο.Ε.Υ.¨. 

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ. Χατζημαργαρίτης Μ. 

  

ΘΕΜΑ6ο: Έγκριση απασχόλησης εποχικού προσωπικού επί δίμηνο για την 

 αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Σερρών. 
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 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης   

 

ΘΕΜΑ7ο: Αποδοχή επιπλέον χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πράξης με 

 τίτλο: ¨Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σερρών με παράρτημα ΡΟΜΑ¨, στο 

 πλαίσιο του Ε.Π. Κεντρική Μακεδονίας 2014-2020. 

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης  

 

ΘΕΜΑ8ο: Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών για την επισκευή απρόβλεπτων 

 βλαβών των μηχανογραφικών συστημάτων του Δήμου έτους 2018. 

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ9ο: Έγκριση διενέργειας δαπάνης για την προμήθεια - βιβλιοδεσία - 

 επιδιόρθωση βιβλίων των υπηρεσιών του Δήμου Σερρών οικονομικού 

 έτους 2018 και ορισμός επιτροπής παραλαβής. 

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 10ο:  Έγκριση διενέργειας προμήθειας και τοποθέτησης δύο μεταλλικών 

στυλοβατών γηπέδου καλαθοσφαίρισης (μπασκέτες) με τον πίνακα 

καλαθοσφαίρισης (ταμπλό) και ενός λυόμενου συγκροτήματος πετοσφαίρισης 

(βόλεϊ). 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 11ο:   Έγκριση διενέργειας παροχής υπηρεσιών: 

α) συντήρησης - υποστήριξης συστήματος του Κοινωνικού Ολοκλη-ρωμένου 

Πληροφοριακού Συστήματος του Δήμου Σερρών έτους 2018, 

β) των βελτιωμένων εκδόσεων (releases) του Δήμου έτους 2018 και γ) για 

δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης Δ.Τ.Υ.  

Εισηγητής: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Χαρίτος Χ. και Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 12ο:  Έγκριση διενέργειας για την σύναψη σύμβασης – πλαισίου για την συντήρηση 

του δικτύου οπτικών ινών του Δήμου Σερρών. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 13ο:  Καθορισμός δικαιούχων χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για την 

κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 14ο:   Ορισμός αμοιβής εξωτερικού δικηγόρου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 
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39/2018 Α.Ο.Ε. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 15ο:   Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικον. 

έτους 2018 από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

  

ΘΕΜΑ 16ο:  Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 και ψήφιση πίστωσης 

συνεχιζόμενων υπηρεσιών του Τμ. Αγροτικής και Κτηνοτροφικής Παραγωγής 

και Αλιείας. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ. 

 

ΘΕΜΑ 17ο:   Αναμόρφωση προϋπολογισμού της Δ/νσης Καθαριότητας έτους 2018. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π. 

 

ΘΕΜΑ 18ο:   Ψήφιση πίστωσης έτους 2018 για: 

α) την προμήθεια ψύκτη νερού δικτύου για τις ανάγκες του Δημαρχείου, 

β) την προμήθεια διατακτικών δεμάτων αγάπης τροφίμων σε άπορους δημότες 

του Δήμου Σερρών, για τις εορτές των Χριστουγέννων έτους 2017 – 

Χριστουγέννων και Πάσχα έτους 2018, 

γ) την προμήθεια καινούριου πετρελαιοκίνητου ανυψωτικού περονοφόρου 

(CLARK), 

δ) την προμήθεια επιστήλιων μεταλλικών αμμοδόχων για τις ανάγκες του 

τμήματος κοιμητηρίων του Δήμου Σερρών, 

ε) την προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών, 

στ) την προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση και εκ νέου 

παραμετροποίηση του τηλεφωνικού κέντρου του κεντρικού κτηρίου του 

Δήμου Σερρών, 

ζ) την παροχή υπηρεσίας ¨εργασίες στα δημοτικά κοιμητήρια του 

Καλλικρατικού Δήμου Σερρών έτους 2017-2018¨, 

η) την παροχή υπηρεσίας συντήρησης υποστήριξης λογισμικού, του 

Κοινωνικού Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Δήμου 

Σερρών, 

θ) την παροχή υπηρεσίας υποστήριξης Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 

Συστήματος του Δήμου Σερρών, 

ι) την παραγωγή διαφημιστικού οπτικοακουστικού υλικού (video) τουριστικής 

προβολής του Δήμου Σερρών και 
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ια) την συντήρηση κλιματιστικών μονάδων και της εγκατάστασης της 

κεντρικής θέρμανσης του κινηματοθεάτρου ΑΣΤΕΡΙΑ - προμήθεια υλικών για 

την συντήρηση των κλιματιστικών του Δήμου Σερρών. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 19ο:  Έγκριση ή μη παραχώρησης τμήματος της Πλατείας Ελευθερίας στην 

SMM GROUP (ΖΕΝΙΘ). 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γρηγοριάδης Χ. 

  

ΘΕΜΑ 20ο:   Έγκριση διοικητικής αποβολής από κατεχόμενη δημοτική έκταση του 

κ. Σπυριδωνίδη Ιωάννη στο αγρόκτημα Χριστός.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 21ο:   Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας: 

α) του υπ’ αριθμ. 558 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Χριστός, 

β) τμήματος του οικοπέδου 62 του Ο.Π. 16 του οικισμού Μετοχίου,  

γ) τμήματος του υπ’ αριθμ. 2971α αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Άνω 

Βροντούς  και 

δ) τμήματος του ¨Λάκκος Μονόσπιτα¨, (ανάριθμο), του αγροκτήματος 

Επταμύλων. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 22ο:  Έγκριση μείωσης μισθώματος για εδαφική έκταση στη θέση ¨ΝΤΡΕΝΕΣ¨ του 

αγροκτήματος Ορεινής Σερρών. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 23ο:  Έγκριση παραχώρησης κατά χρήση μίας αίθουσας και ενός γραφείου του 

σχολικού κτηρίου Αγ. Ελένης στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγ. Ελένης. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 24ο:  Καθορισμός τιμών μονάδος για προσκυρώσεις και αποζημιώσεις των ιδιωτών 

προς τον Δήμο και αντιστρόφως στην πόλη των Σερρών για το έτος 2018. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 25ο:  Έγκριση αποζημίωσης λόγω προσκύρωσης δημοτικής έκτασης στην 

ιδιοκτησία με αρ. κτηματογράφησης 1611005. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 
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ΘΕΜΑ 26ο:  Έγκριση πρακτικών επίλυσης δια συμβιβασμού φορολογικών διαφορών και 

αμφισβητήσεων του άρθρου 32 του Ν. 1080/1980.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος. 

 

ΘΕΜΑ 27ο:  Κατηγοριοποίηση κλειστών αθλητικών εγκαταστάσεων – γυμναστηρίων 

σχολικών συγκροτημάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σερρών 

σύμφωνα με τον Ν. 4479/2017. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 28ο:  Έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Δήμου Σερρών έτους 2018. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 29ο:  Έγκριση τοποθέτησης κιγκλιδωμάτων επί του πεζοδρομίου στην οδό 

Μεραρχίας 153 (2ο ΕΠΑΛ Σερρών). 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 30ο:   Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών. 

Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Δούκας Γ., Χαρίτος Χ., Μερετούδης Γκότσης 

Η. 

 

ΘΕΜΑ 31ο:   Έγκριση αυτοδίκαιης παραλαβής προμηθειών. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 32ο:  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων: α) 

Συμπληρωματικά έργα αναπλάσεων στις οδούς των βιοκλιματικών 

αναβαθμίσεων και 

β) Κατασκευή κυκλικών κόμβων & βελτίωση προσβασιμότητας έτους 2015. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 33ο:  Πρόταση διαχείρισης νομίμως υφιστάμενων θέσεων στάθμευσης στην πόλη 

των Σερρών. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 34ο:  Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου, για το μήνα Μάρτιο. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 35ο:   Επέκταση - συμπλήρωση δικτύου Φ.Ο.Π. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο:   Έγκριση απασχόλησης εποχιακού προσωπικού επί δίμηνο για τον καθαρισμό 

τσιμενταυλάκων στην Τοπική Κοινότητα Λευκώνα και Χριστός και Τοπική 

Κοινότητα Καλών Δένδρων  

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

 

 

……………………… 

…………….. 
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3Η    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπορούμε  να  ξεκινήσουμε ;  Την  προσοχή  σας  λίγο ,  σας  παρακαλώ .  

Είναι  γνωστό  ότι  προτού  λίγες  μέρες  μας  άφησε  ένα  παλαιός  

συνάδελφος  και  εκπρόσωπος  στην  Τοπική  Αυτοδιοίκηση ,  ο  Κάλλιος  ο  

Κώστας .  Οι  περισσότεροι  τον  γνωρίζατε .  Νομίζω  ότι  το  λιγότερο  που  

μπορούμε  να  κάνουμε  είναι  να  συλλυπηθούμε  την  οικογένειά  του ,  τους  

οικείους  του ,  την  αδελφή  του  και  τους  συγγενείς  του  και  προτείνω ,  

κύριοι  συνάδελφοι  να  κρατήσουμε  ενός  λεπτού  σιγή .   

 Παρακαλώ .  

 

 

ΤΗΡΕΙΤΑΙ  ΕΝΟΣ  ΛΕΠΤΟΥ  ΣΙΓΗ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καλό  παράδεισο  να  έχει  και  να  είναι  ελαφρύ  το  χώμα  της  Σερραϊκής  

γης  που  τον  σκεπάζει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα  λεπτό  λιγάκι ,  κύριε  Πρόεδρε   και  θα  σας  δώσω  τον  λόγο .   

 Να  ευχηθούμε  και  στον  Δήμαρχο  που  για  πρώτη  φορά  έγινε  

παππούς  να  χαίρεται  την  εγγονή  του .  Να  την  χαίρεστε ,  κύριε  Δήμαρχε  

και  να  ευχηθώ  και  νυφούλα  να  την  δείτε .  Να  υπάρχει  υγεία .   
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Και  στους  δυο  εορτάζοντες  Θόδωρους  τον  Πρόεδρο  και  στον  κ .  

Μηλίδη  τα  χρόνια  μας  πολλά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  πολύ .  Κύριε  Πρόεδρε ,   κάτι  θέλετε ;  Δεν  σας  άκουσα .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προ  ημερησίας ;  Γιατί  θέμα  πρόκειται ;  Πάρτε  λιγάκι  κοντά  σε  ένα  

μικρόφωνο  δεν  σας  ακούω .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για  τα  καταστήματα  εστίασης  και  για  το  κέντρο  της  πόλης .  Τον  

τελευταίο  καιρό  υπάρχουν  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  τοποθετηθεί  και  ο  κ .  Δήμαρχος ,  κύριε  Πρόεδρε .  Ευχαριστώ .  Κύριε  

Δήμαρχε .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   είναι  πολύ  σωστά  αυτά  που  είπατε .  Αποδεκτή  είναι  η  

πρότασή  σας .  Θα  έλεγα  εγώ  την  Παρασκευή  το  πρωί  να  κάνουμε  αυτή  

την  σύσκεψη .  Να  καλέσουμε  την  Αστυνομία ,  τον  Αστυνομικό  

Διευθυντή ,  να  είστε  και  εσείς .  Θα  σας  πάρουμε  αύριο  τηλέφωνο ,  αφού  

συνεννοηθώ  με  τον  αστυνομικό  διευθυντή  για  να  καθαρίσουμε  την  

ώρα .  Εγώ  θα  έλεγα  εννέα  η  ώρα  το  πρωί  να  την  κάναμε  την  σύσκεψη .  

Είναι  πολύ ,  οι  επισημάνσεις  που  κάνατε  είναι  πάρα  πολύ  σωστές .    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Όλοι  οι  εμπλεκόμενοι  φορείς .  Έγινε ,  εντάξει .  Όλοι  οι  εμπλεκόμενοι  

φορείς .  Κοιτάξτε ,  θα  συνεννοηθούμε  αύριο  το  πρωί ,  ελάτε  στις  8:00΄  η  

ώρα  το  πρωί ,  εάν  μπορείτε  για  να  δούμε  ποιους  θα  καλέσουμε .  

Μπορείτε  να  έρθετε  ή  κάποιος  από  εσάς ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εντάξει .  Όλους  τους  εμπλεκόμενους  φορείς .  Γιατί  λέω  να  έρθετε ;  

Κάποιος  εκπρόσωπός  σας  να  έρθει  για  να  δούμε  μήπως  μας  ξεφύγει  

κάποιος  φορέας ,  καταλάβατε ;  Για  να  τους  καλέσουμε  όλους .  Κάποιος  

από  εσάς ,  θέλετε  8:00΄  η  ώρα ,  9:00΄η  ώρα  το  πρωί ,  τι  ώρα  σας  βολεύει  

να έρθετε;  9:00΄ η ώρα το πρωί αύριο.  Εντάξει .  Κάποιος αν έρθει .  

Έγινε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  καλωσορίσουμε  και  τον  Πρόεδρο ,  εάν  δεν  κάνω  λάθος .  Συγνώμη ,  

λάθος .  Συγνώμη ,  κύριε  Δήμαρχε  έχετε  τον  λόγο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ήθελα  να  πω  το  εξής :  σας  έχει  επιδοθεί  μια  πρόσκληση  από  την  

Νομαρχιακή  Επιτροπή  του  ΣΥΡΙΖΑ .  Θα  γίνει  το  Περιφερειακό  

Συνέδριο  του  ΣΥΡΙΖΑ  Κεντρικής  Μακεδονίας  με  θέμα  την  ανάπτυξη .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ορίστε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  28 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2018 

14

Μην  διακόπτετε .  Κύριε  συνάδελφε ,  παρακαλώ  κύριοι ,  παρακαλώ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μην  πνιγόμαστε  σε  μισή  σταγόνα  νερό .  Η  Νομαρχιακή  Επιτροπή  του  

ΣΥΡΙΖΑ  έστειλε  την  πρόσκληση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει  εάν  δεν  πήρατε  δεν  υπάρχει  λόγος  όμως  να  το  κάνετε  θέμα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αφήστε  με  να  ολοκληρώσω  και  νομίζω  ότι  θα  σας  καλύψω  πλήρως .  

Στάλθηκε  η  πρόσκληση  στους  αρχηγούς  των  παρατάξεων .  Μπορούν  

είτε  οι  παρατάξεις  είτε  μεμονωμένα  να  καταθέσουν  προτάσεις .   Πήγε  

με  e-mail  σε  όλους .  Να  κάνετε  e-mail  κύριε  Χασαπίδη .  Πήγε  και  με  e-

mail  σε  όλους .   

 Λοιπόν  όσες  παρατάξεις  θέλετε  μπορείτε  να  καταθέσετε  τις  

προτάσεις  σας  είτε  μεμονωμένα  είτε  εάν  θέλετε  και  εάν  συμπίπτουν  οι  

προτάσεις  μπορούμε  να  βγάλουμε  ένα  ενιαίο  κείμενο  ως  Δημοτικό  

Συμβούλιο  Σερρών  και  να  το  καταθέσουμε .   

 Αυτό  ήθελα  να  σας  πω .  Εάν  έχετε  να  καταθέσετε  προτάσεις  

μπορείτε  να  τις  φέρετε ,  ούτως  ώστε ,  μέχρι  το  επόμενο  Δημοτικό  

Συμβούλιο  να  δούμε  είτε  μεμονωμένα ,  εάν  θέλουν  οι  παρατάξεις  να  

καταθέσουνε  είτε  ως  Δημοτικό  Συμβούλιο  εάν  συμπίπτουν  οι  

προτάσεις .   

 Αυτό  ήθελα  να  σας  πω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει  κάποια  τοποθέτηση ,  κάποια  ερώτηση ;  Γενικά  επί  της  

διαδικασίας .  Ο  κ .  Φωτιάδης ,  ο  κ .  Μηλίδης ,  ο  κ .  Αναστασιάδης  Ηλίας .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ηλίας .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχουμε  απουσία .  Τον  άλλο  δεν  τον  έχουμε ,  άρα  μπορούμε  σκέτο  

Αναστασιάδης  να  τον  αναφέρουμε .  Και  ο  κ .  Μυστακίδης  θα  έχει  τον  

λόγο .   κύριε  Φωτιάδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   καλησπέρα .  Να  ευχηθούμε  χρόνια  πολλά  και  σε  σας  

για  την  ονομαστική  και  στον  Δήμαρχο  να  είναι  ευτυχισμένο  το  εγγόνι  

και  όλη  η  οικογένεια  βεβαίως  και  καλότυχο .   

 Περιμέναμε  ως  παράταξη  μια  απάντηση  σήμερα ,  κύριε  Πρόεδρε  

σχετικά  με  την  περιοχή  Σιγής .  Θα  υπάρξει ;  Νομίζω  προηγείται  αυτή  η  

φάση  και  μετά ,  εάν  υπάρχει  κάτι  προς   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Προηγείται  επί  της  διαδικασίας .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως ,  επειδή  δεν  ζήτησε  κανένας  τον  λόγο ,  γι '  αυτό .  Έχετε  τον  

λόγο  κ .  Αντιδήμαρχε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ  θα  απαντήσω  για  τους  υδρονομείς ,  ο  κ .  Γκότσης  νομίζω  για  την  

περιοχή  Σιγής  θα  αναφερθεί .   Ρωτήσατε  στο  προηγούμενο  Δημοτικό  

Συμβούλιο  για  τους  υδρονομείς .  Στις  19/1 προκηρύχθηκε  η  υποβολή  

αιτήσεων .  Έγινε  πρόσκληση  υποβολής  αιτήσεων ,  η  οποία  ήταν  για  

επτά  μέρες .  Πέρυσι ,  μιλάμε  για  τον  Λευκώνα  συγκεκριμένα .  Πέρυσι  

είχαν  δηλώσει  μόνο  δυο  άτομα  και  πήραν  τα  δυο  τα  άτομα .   

Φέτος  δηλώσανε  δώδεκα  άτομα  στην  περιοχή .  Ο  ένας  εκ  των  δυο  

των  περσινών  δεν  κατέθεσε  μέσα  στις  επτά  μέρες  ούτε  χαρτιά ,  τίποτα .  
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Παρόλο  που  προσεκλήθη  και  έχω  τα  ονόματα  εδώ  από  τον  

Αγγελόπουλο  Σωτήριο  και  από  την  κυρία  Μουχταρίδου ,  πολλές  φορές  

αλλά  και  από  τον  προσωπάρχη  που  έχουμε ,  να  καταθέσει  αίτηση  και  τα  

χαρτιά  τα  οποία  προβλέπονται .  Δεν  τα  κατέθεσε .   

 Το  αποτέλεσμα  είναι  ότι  αυτή  την  στιγμή  δεν  έχουν  στείλει  τις  

προτάσεις  η  Τοπική  Κοινότητα  του  Λευκώνα ,  περιμένουμε  μέχρι  την  

Παρασκευή  να  μας  στείλει  την  πρόταση .  Οι  υπόλοιποι  έστειλαν  

προτάσεις .   

Αυτό  είναι  το  θέμα .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Για  το  άλλο ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για  το  άλλο  θα  σας  απαντήσει  ο  κ .  Γκότσης .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Έργα  έχουν  γίνει  στην  περιοχή  Σιγής  από  εισφορά  σε  χρήμα .  Λοιπόν ,  

αριθμός  φακέλου  34/2014 προϋπολογισμό  400.000 για  έργα ,  σύμβαση  

205.921.  Το  έργο  ολοκληρώθηκε .   

 Είχαμε  κατεδάφιση  δυο  ρυμοτομούμενων   κτιρίων ,  80.000 

προϋπολογισμός ,  σύμβαση  30.400 ολοκληρώθηκε ,  εργασίες ,  εδώ  είναι  

ο  φάκελος  89/2014, εργασίες  οδοστρωσίας-ασφαλτοστρώσεις  στην  

περιοχή  Σιγής  φάκελος  49/2016 προϋπολογισμός  300.000,  σύμβαση  

125.544,  δεν  ολοκληρώθηκε  το  έργο ,  ακόμα  βρίσκεται  σε  εξέλιξη .  Και  

διαπλάτυνση  πεζοδρομίου  στην  γέφυρα  Σιγής ,  εκεί  που  κάνουμε  για  να  

πηγαίνουν  τα  παιδιά ,  προϋπολογισμό  7.192,  σύμβαση  6.976 το  έργο  

ολοκληρώθηκε .   

 Θέλω  να  σας  πω  ότι  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εγώ  μιλάω  για  την  Τεχνική  Υπηρεσία .  Θέλω  να  πω ,  αγαπητοί  

συνάδελφοι  και  κύριε  Φωτιάδη ,  εάν  θέλετε  να  ψάξουμε  στο  βάθος  όλα  

τα  έργα ,  τα  έργα ,  επαναλαμβάνω ,  που  έγιναν  στην  Σιγής ,  θα  πρέπει  να  

ορίσω  από  την  υπηρεσία  μου  έναν  υπάλληλο  να  εξετάσει  όλους  τους  

φακέλους  ενδελεχώς  που  βρίσκεται  το  αρχείο  στην  Χρυσοπηγή  και  να  

πάρουμε  όλο  το  παρελθόν  που  αφορά  την  Σιγής .   

 Εδώ  σας  έδωσα  τα  έργα  εγώ  από  το  ΄14, από  τότε  που  έχω  

αναλάβει .  Εάν  θέλετε ,  επαναλαμβάνω  να  εξετάσουμε  στο  βάθος ,  να  το  

πείτε  εδώ  σαν  πρόταση  να  ορίσουμε  έναν ,  ο  Δήμαρχος ,  εγώ  έναν   

υπάλληλο  να  πάει  στην  Χρυσοπηγή  εκεί  γιατί  είναι  χρονοβόρα  η  

διαδικασία  αυτή ,  το  γνωρίζετε ,  να  ψάξει  όλους  τους  φακέλους ,  να  τους  

ανοίξει ,  να  δει  όλα  τα  έργα  σε  βάθος  από  τότε  που  ξεκίνησαν  τα  έργα .  

 Γιατί  έχουμε  ασφαλτοστρώσεις  στο  3ο  Γυμνάσιο ,  στο  6ο  

Γυμνάσιο .  Τα  ξέρετε  αυτά .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Είπαμε  σε  βάθος ,  όλο  το  βάθος .   

 Τώρα ,  μπορεί  όμως  και  η  υπηρεσία ,  το  Λογιστήριο  έχει ,  μπορεί  

και  αυτή  να  μας  δώσει  τα  στοιχεία  και  να  γίνει  συνεργασία .  Τα  

γνωρίζετε  αυτά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώσατε  κύριε  Αντιδήμαρχε ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Θέλω  να  σας  πω  ότι  οι  εκπτώσεις  αυτές ,  είναι  είχαμε  προϋπολογισμό  

400.000,  σύμβαση  2015 και  τα  λοιπά ,  όλα  αυτά  πάλι  μπαίνουν  στον  

κωδικό  για  έργα  πάλι  στην  Σιγής .  Αυτά  τα  λεφτά  τα  οποία  έχουμε  τις  

εκπτώσεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη  έχετε  τον  λόγο .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι  θα  απευθυνθώ  υποχρεωτικά  στον  κ .  Δήμαρχο ,  στον  

κ .  Αγγελίδη  ως  προϊστάμενο  όλων  των  υπηρεσιών  για  να  θέσω  ένα  

θέμα  το  οποίο  πραγματικά  από  την  φύση  του  είναι  ιδιαίτερο  και  δεν  θα  

έπρεπε ,  μάλλον ,  να  έρθει  σε  αυτή  την  αίθουσα .  Πλην  όμως  ανθρώπινα  

θα  το  βάλω .   

 Πριν  κάποιες  μέρες  διαβάσαμε  στις  εφημερίδες ,  σε  μια  ανοικτή  

επιστολή  μιας  μητέρας  για ,  είναι  μητέρα  μιας  υπαλλήλου  μας ,  για  ένα  

προσωπικό  θέμα  υγείας  που  ζήτησε  μια  αντίστοιχη ,  ανάλογη ,  

ανθρώπινη  αντιμετώπιση .   

 Σήμερα  όπως  και  η  αρχηγοί  των  άλλων  παρατάξεων  δεχθήκαμε ,  

μας  έδωσε  η  συγκεκριμένη  υπάλληλος  του  Δήμου  μας ,  πρότεινε  στην  

προϊστάμενη  του  τμήματος   ένα  κείμενο ,  στο  οποίο  ζητάει  ανθρώπινα  

και  με  πολύ  έτσι ,  θα  έλεγα ,  χωρίς  καμία  διάθεση  εντάσεων ,  να  

δεχθούμε  ένα  αίτημά  της ,  το  οποίο  νομίζω  ότι  είναι  πολύ  εύκολο  να  

ικανοποιηθεί .   

 Τι  ζητάει ;  Μετακινήθηκε  δηλαδή  από  την  παλαιά  της  υπηρεσία  

και  ζητάει  να  στεγαστεί  και  να  δουλέψει  στην  καινούργια  της  

υπηρεσία ,  στην  καινούργια  διεύθυνση  είναι  ένα  γραφείο  μέσα  στην  

πόλη ,  εδώ  στο  Δημαρχείο  και  όχι  στο  κοιμητήριο ,  το  Α  Κοιμητήριο .   
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 Κύριε  Δήμαρχε  θα  θέλαμε  να  το  δείτε  το  θέμα  και ,  εάν  είναι  

δυνατόν ,  να  το  ικανοποιήσουμε ,  καθότι  οι  δημότες ,  όσοι  έχουν  αυτή  

την  σχέση  εκεί  και  είναι  ανθρώπινο  και  όλοι  περνούν ,  εξυπηρετούνται  

από  το  κέντρο  της  πόλεως ,  όπως  είναι  όλες  οι  υπηρεσίες  στο  κέντρο  

αντίστοιχα  και  για  τους  οικισμούς  και  για  τα  Β  νεκροταφεία ,  εάν  ήταν  

το  γραφείο  στο  κέντρο  θα  ήταν  καλύτερα  νομίζω .   

 Κατά  τα  λοιπά  όμως  και  εκεί  νομίζω  ότι  πρέπει  να  μείνουμε  

περισσότερο ,  το  πρόβλημα  νομίζω  είναι  γνωστό  σε  σας  και  υπάρχει  και  

η  τεκμηρίωση  και  από  ψυχολόγο ,  θεωρούμε  δηλαδή  ότι  επειδή  είναι  

και  σε  προχωρημένη  φάση  η  ασθένεια ,  δεν  συνάδει  να  είναι  σε  αυτόν  

τον  χώρο .   

 Θεωρούμε  ότι  θα  κάνετε  το  ανθρωπίνως  δυνατό  και  το  

υπηρεσιακό ,  καθότι  η  συγκεκριμένη  υπάλληλος  ζητάει ,  βεβαίως  και  

την  αξιοπρέπειά  της  και  θέλει  να  προσφέρει  αλλά  με  το  συγκεκριμένο  

αίτημα ,  το  οποίο  νομίζουμε  ότι  μπορεί  να  ικανοποιηθεί .   

 Ευχαριστώ .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Απάντηση  στο  επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  θα  δώσω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μηλίδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Σε  αυτό  που  έκανε  πρόταση  ο  κ .  Φωτιάδης  είχα  αναφερθεί  και  εγώ .  

Εντάξει ,  είπε  ο  κ .  Δήμαρχος  για  το  επόμενο  συμβούλιο .  Υπάρχει  ένα  

πρόβλημα  υγείας ,  εάν  μπορούμε  να  το  ικανοποιήσουμε ,  κύριε  Δήμαρχε  

θα  ήταν  ευχής  έργο .   Έχετε  δει  το  αίτημα ,  το  έχω  διαβάσει ,  είναι  

πραγματικά  αρκετά  σοβαρό .  Εάν  υπάρχει  η  δυνατότητα .  Τουλάχιστον  

αναφέρει  η  εν  λόγω  κυρία ,  η  υπάλληλος ,  ότι  ποτέ  δεν  αρνήθηκε  
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οποιαδήποτε  υπηρεσία  όπου  την  βάλανε  και  τα  λοιπά .  Υπάρχει  αυτό  το  

ψυχολογικό  στρες  το  έντονο  που  την  διακατέχει  και  γι '  αυτό  σας  το  

λέω  έτσι  και  εύχομαι ,  εάν  μπορεί  να  ικανοποιηθεί .   

 Είπατε  ότι  θα  απαντήσετε ,  περιμένουμε .   

 Τώρα  για  ερωτήσεις… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως .  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Δυο  ερωτήσεις  έχω  να  κάνω  κύριε  Πρόεδρε .  Το  ένα  είναι  σε  σχέση  με  

την  προμήθεια  καυσίμων  στα  οχήματα ,  στα  αυτοκίνητα  του  Δήμου  

γενικότερα .  Ξέρουμε  όλοι  πόσο  σημαντικό  είναι  τα  μηχανήματα  αυτά  

να  εργάζονται  όλες  τις  ώρες ,  το  ωράριο  που  έχουν  και  καμία  φορά  και  

περισσότερο .  Όπως  και  πόσο  μεγάλη  σημασία  έχει  να  μην  χάνονται  

εργατοώρες  από  αυτούς  που  τα  χειρίζονται ,  γιατί  ξέρουμε  ότι  δεν  είναι  

και  πάρα  πολλοί  και  μάλιστα  κάποιες  περιόδους  του  χρόνου  πάρα  πολύ  

έντονα .  Μερικά  από  αυτά  είναι  και  πάρα  πολύ  βαριά .    

 Είχε  συζητηθεί ,  κάποια  στιγμή ,  το  θέμα  ότι  όλα  αυτά  τα  

αυτοκίνητα ,  για  πετρέλαιο  κίνησης  μιλάω ,  θα  πρέπει  να  πηγαίνουν  στο  

Χρυσό ,  όπου  είναι  ο  προμηθευτής  και  να  εφοδιάζονται .  Νομίζω  ότι  

χάνονται  πολύτιμες  ώρες  εργασίας  που  τόσο  ανάγκη  τα  έχει  ο  Δήμος ,  η  

περιφέρεια  ακόμη  περισσότερο ,  η  περιφέρεια  εννοώ  η  περιφέρεια  του  

Δήμου  και  θέλω  να  ρωτήσω ,  κύριε  Πρόεδρε ,  κύριε  Δήμαρχε  βλέπω  εδώ  

την  σύμβαση  που  έχουμε  με  τον  εν  λόγω  προμηθευτή .  Το  ποσό  είναι  

αρκετά  μεγάλο ,  είναι  272.000 και  με  Φ .Π .Α .  338.000.  Μιλάμε  για  

μεγάλο  ποσό .   
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Λέει  στο  άρθρο  1,  η  παράδοση  θα  γίνεται  περιοδικά  και  τα  λοιπά  

και  τα  λοιπά .  Αλλά  λέει  η  παράδοση .   

Στο  άρθρο  2 λέει  η  σύμβαση .  Πετρέλαιο  κίνησης .  Ακούστε  κύριοι  

συνάδελφοι .  Θα  παραδίδεται  στις  δεξαμενές  καυσίμων  των  οχημάτων  

μηχανημάτων .  Δηλαδή  στα  ρεζερβουάρ .  Αυτές  δεν  είναι  οι  δεξαμενές ;   

Άρθρο  3.  Ο  προμηθευτής  οφείλει  να   εφοδιάζει .  Κατά  την  γνώμη  

μου  σημαίνει  αυτό  ότι  οφείλει  να  πηγαίνει  εκεί  και  να  το  εφοδιάζει .  

Αυτό  σημαίνει .   

Στο  παραστατικό  που  θα  υπάρχει  από  την  υπηρεσία  θα  

αναγράφεται  η  ημερομηνία  παράδοσης  το  συγκεκριμένο  όχημα  με  τον  

αριθμό  κυκλοφορίας .   

Η  ερώτηση ,  νομίζω ,  ότι  έγινε  κατανοητή .  Ότι  χάνονται  πάρα  

πολλές  ώρες .  Φανταστείτε  ένα  γκρέιντερ ,  ένα  μεγάλο  μηχάνημα  να  

είναι  τώρα  σε  ένα  μακρινό  χωριό ,  Αναγέννηση ,  Βροντού  και  να  πρέπει  

να  πάει  να  εφοδιαστεί .  Δηλαδή  όλη  μέρα  του  πάει  άχρηστη .  Χώρια  που  

παρακωλύει  την  κυκλοφορία  αλλά  κυρίως  πάει  όλη  μέρα  άχρηστη .   

Από  την  σύμβαση  που  μελέτησα  βλέπω  ότι  δεν  προκύπτει  ότι  

πρέπει  να  πηγαίνουμε  εμείς  εκεί .  δεν  προκύπτει  από  πουθενά .  Λέει  ότι  

να  εφοδιάζει .  Η  λέξη  εφοδιάζει  σημαίνει  ότι  πάω  και  τον  βάζω ,  όπως  

εφοδιάζω  την  αποθήκη  και  τα  λοιπά .   

Επιμένω  σε  αυτό  που  λέει  ότι  πετρέλαιο  κίνησης  θα  παραδίδεται  

τμηματικά  στις  δεξαμενές  καυσίμων  των  οχημάτων  μηχανημάτων .  

Δηλαδή  στο  ρεζερβουάρ  πάω  και  βάζω .  Αυτό  σημαίνει  αυτό .   Και  

ημερομηνία  παράδοσης  στο  συγκεκριμένο  όχημα .   

Θα  ήθελα  αυτό  το  πράγμα  να  το  δούμε ,  να  κάνουμε  εφαρμογή  της  

σύμβασης ,  για  να  μην  χάνεται  αυτός  ο  πολύτιμος  χρόνος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Να  μας  απαντήσει  ο  κύριος  αντιδήμαρχος ,  ο  αρμόδιος  αντιδήμαρχος  κ .  

Μηλίδη .  Κύριε  Χαρίτο  μπορείτε  να  απαντήσετε ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Βεβαίως .  Καταρχάς  η  σύμβαση  με  τα  καύσιμα  υπήρχε  ένα  πρόβλημα ,  

τουλάχιστον  με  τον  συγκεκριμένο ,  ο  οποίος  είναι  καινούργιος  τώρα ,  

γιατί  πιο  μπροστά  είχαμε  με  τον  κ .  Μαγκώλη ,  πάλι  στο  Χρυσό .  Και  οι  

δυο .  Και  ο  πρώην… 

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Σήμερα  στην  ουσία ,  σας  είπα  και  την  προηγούμενη  φορά  σε  κάποια  

συζήτηση  στο  προ  προηγούμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  ότι  προτιθέμεθα  

να  τον  φωνάξουμε  και  μάλιστα  σήμερα  μίλησα  μαζί  του  και  μίλησα  και  

με  τον  κ .  Χράπα  και  με  τους  αρμοδίους ,  δηλαδή  απορριμματοφόρα  και  

την  Τεχνική  Υπηρεσία .  το  θέμα  είναι  για  να  έρχεται ,  σας  το  είπα  και  

την  προηγούμενη  φορά  έχει  τα  πεντάτονα ,  αυτά  τα  οποία  τουλάχιστον  

την  Παρασκευή  και  να  γεμίζει ,  έτσι  όπως  το  γράφει  η  σύμβαση  είναι ,  

όλοι  πηγαίνουν  εκεί  και  βάζουν  στο  κάθε  ντεπόζιτο .  Δεν  είναι  να  

έρθουν  στο  αμαξοστάσιο ,  δεν  γράφει  μέσα .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Το  εφοδιάζω  σημαίνει  ότι  βάζω  καύσιμο .  Το  που  το  βάζω  το  καύσιμο  

δεν  το  λέει  μέσα .  Αλλά  σας  λέω  ότι  μέχρι  τώρα  πάντα  όλες  οι  

συμβάσεις ,  από  ότι  είχα  δει ,  τουλάχιστον ,  με  τον  κ .  Μαγκώλη ,  με  τον  

κ .  Μέλη  τώρα  που  είναι ,  όλες  οι  συμβάσεις  ήταν ,  δυστυχώς ,  πηγαίνανε  

εκεί .  
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 Είχαμε  καθορίσει ,   όσο  ήταν  στο  αμαξοστάσιο  ερχόταν  η  

προηγούμενη  σύμβαση .  Πιστεύω  ότι  σήμερα  με  αυτά  τα  οποία  θα  

ψηφιστούν  και  θα  ξεκινήσει  να  πληρώνεται ,  θα  γίνει  μια  σύσκεψη  και  

πιστεύω  ότι  θα  λυθεί  το  θέμα ,  τουλάχιστον  να  έρχεται  το  πεντάτονο  

και  ειδικά  τα  μεγάλα  τουλάχιστον ,  γιατί  τα  μεγάλα  ξέρετε  ότι  παίρνουν  

300 λίτρα ,  εάν  δεν  κάνω  λάθος .   

 Είναι  τριακόσια  λίτρα ,  καταλαβαίνετε  τώρα  το  νούμερο  να  

πηγαίνει  ένα  γκρέιντερ  ή  ένας  φορτωτής  να  πηγαίνει  στον  Χρυσό  και  

να .   

 Σε  αυτό  συμφωνούμε ,  θα  το  δούμε  και  θα  σας  ενημερώσω .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Αυτό  είναι  το  βασικό  ερώτημα .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

 Σας  είπα  ότι  θα  κάνουμε  σύσκεψη… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  κάνετε  διάλογο ,  κ .  Μηλίδη ,  για  να  προχωρήσει  η  διαδικασία .  

νομίζω  ότι  δόθηκαν  οι  εξηγήσεις .  Έχετε  να  προσθέσετε  κάτι  άλλο  κ .  

Αντιδήμαρχε ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Απλώς  μόλις  γίνει  η  σύσκεψη ,  από  εκεί  και  πέρα  θα  σας  ενημερώσω .  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Είναι  σημαντικό .  Χάνονται  πολύτιμες  εργατοώρες  και  μηχανήματα  να  

είναι  εν  στάσει  στα  χωριά  και  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  ησυχία  κύριοι .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   
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Θεωρώ  ότι  είναι  πολύ  σημαντικό  και  δεν  προκύπτει  πουθενά  από  την  

σύμβαση  κάτι  τέτοιο .  Νομίζω  ότι  πρέπει  να  βρεθεί  και  κοινός  τόπος .  

Έστω  στα  πολύ  μεγάλα .   

 Το  δεύτερο  ερώτημα .  Επανέρχομαι  για  δεύτερη  φορά  στο  

ερώτημα  αυτό .  Αναφέρομαι  για  το  σπίτι ,  πολλοί  συνάδελφοι ,  ο  κ .  

Παπαβασιλείου  περνάνε  από  εκεί ,  απέναντι  από  το  9ο  Δημοτικό  

Σχολείο .  Απέναντι  από  το  νεογέννητο  εγγονάκι  σας  που  να  το  

χαίρεστε .   

Λοιπόν ,  αυτό  το  σπίτι ,  εκτός  του  ότι  είναι  ένα  παμπάλαιο ,  εκτός  

του  ότι  είναι  εστία  μόλυνσης ,  πέφτουν  οι  σοβάδες  πλέον .   

Εγώ  δεν  λέω  ότι  θα  πέσει  το  σπίτι ,  μπορεί  και  να  πέσει ,  πέφτουν  

οι  σοβάδες  και  όλο  το  9ο  Δημοτικό  Σχολείο  περνάει  από  εκεί .  Όλα  τα  

παιδάκια .  Κάτι  πρέπει  να  γίνει .   

Είχα  φέρει  το  θέμα  παλαιότερα  και  μου  είχατε  απαντήσει  ότι  δεν  

είναι  συνεννοήσιμος  ο  ιδιοκτήτης .  Το  ξέρω  πολλές  φορές  αυτό ,  αλλά  

από  εκεί  και  πέρα ,  τι  θα  γίνει ;  Δεν  ξέρω  εάν  το  έχετε  δει ,  είναι  

απέναντι  ακριβώς  από  του  Σάκη .  Πέφτουν  έτσι  σοβάδες .  Εάν  πέσει  σε  

ένα  κεφαλάκι  παιδιού ,  πάει  το  παιδί .   Να  ξύσουμε  τον  σοβά ,  κάτι  να  

κάνουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  σας  απαντήσει  ο  κ .  Αντιδήμαρχος .  Κύριε  Γκότση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δυο  τινά  υπάρχουν  σε  αυτή  την  περίπτωση .  Ένα  είναι  εάν  είναι  

ετοιμόρροπο  να  κάνει  κάποιος  την  καταγγελία ,  να  πάει  στην  

Πολεοδομία ,  να  πάει  η  υπηρεσία  μας  να  ελέγξει ,  να  το  στείλεις  την  

Επιτροπή  Ετοιμόρροπων  να  συντάξουν  το  πρωτόκολλο  και  να  μας  

πουν .  Ένα  είναι  αυτό  που  πρέπει  να  γίνει .   
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Το  δεύτερο  είναι ,  όταν  είναι  ένα  σπίτι  ιδιωτικό  εμείς  δεν  

μπορούμε  να  παρέμβουμε  και  να  πάμε  να  το  σοβατίσουμε .   Το  πολύ  –

πολύ  να  τον  πάρουμε  ένα  τηλέφωνο  και  ούτε  να  το  ξύσουμε .  Πώς  θα  

πάει  η  υπηρεσία  μας  σε  ένα  σπίτι  ιδιωτικό  να  το  ξύσει  και  τα  λοιπά ;  

Να  έρθει  στο  σπίτι  μου  που  είναι  ρημαγμένο  στο  χωριό  να  το  φτιάξει .  

Να  πάει  και  στο  σπίτι  του  Θεοχάρη .  Δεν  γίνονται  αυτά ,  παρανομία  

είναι  αυτό  το  πράγμα .  Θα  μας  κλείσουν  μέσα .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Τι  προτείνετε ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τι  προτείνω ;  Προτείνω  να  πάρουμε  τηλέφωνο  και  να  τον  

παρακαλέσουμε  τον  άνθρωπο  αυτό ,  να  τον  καλέσει  ο  Δήμαρχος ,  να  του  

πούμε  ότι  θα  έχεις  επιπτώσεις .  Δηλαδή  εάν  πέσει  κάτι  και  γίνει  ένα  

ατύχημα  δεν  ευθύνεται  ο  Δήμος ,  ευθύνεται  ο  ιδιοκτήτης .  Δεν  έχουμε  

καμία  σχέση .   

 Θα  τον  καλέσουμε ,  θα  του  πούμε  ότι  να  το  κάνεις ,  διότι  άμα  

γίνει  κάτι  θα  πας  μέσα ,  θα  σε  κλείσουν  φυλακή  αυτά  και  δεύτερον ,  να  

γίνει  μια  καταγγελία  από  έναν  γείτονα  εκεί  ότι  υπάρχει  πρόβλημα  στην  

Πολεοδομία  για  να  ξεκινήσει  η  διαδικασία .   

 Αυτά  τα  δυο  πράγματα  υπάρχουν  .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ή  από  γονέα  του  9ο υ .  Κάπως  έτσι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Ποιος  είναι ,  δεν  τον  ξέρω .  Τον  ξέρεις ;   

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν  είναι  αυτό  που  κατάλαβα  κρίθηκε  επισκευαστέο .  Πρέπει  να  το  

επισκευάσει  ο  ιδιοκτήτης .  Αλλά  δεν  μπορεί  να  το  επισκευάσει .  Είναι  

που  είναι  και  ιδιαίτερη  η  θέση  εκεί  πέρα .  Δεν  έχει  την  δυνατότητα  την  

οικονομική  αλλά  είναι… 

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει  άλλη  ερώτηση  κύριε  Μηλίδη ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ .  Κύριε  Μυστακίδη  έχετε  τον  λόγο .  

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Καλησπέρα .  Να  ευχηθώ  του  κ .  Δημάρχου  να  του  ζήσει  το  εγγόνι  και  

τους  Θόδωρους  χρόνια  πολλά  και  καλά .   

 Εγώ  θέλω  να  ρωτήσω  κάτι  σχετικό  με  την  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  Όταν  

είχαμε  ψηφίσει  και  το  είχα  ψηφίσει  και  εγώ  υπό  προϋποθέσεις  την  

αύξηση  του  νερού  είχα  θέσει  σαν  προϋπόθεση  και  πρέπει  να  είναι  

γραμμένο  στα  πρακτικά ,  ότι  η  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  θα  κάνει  μια  έρευνα  να  

ανακαλύψει  τα  χαμένα  κυβικά ,  γιατί  τότε  και  ο  Πρόεδρος  του  
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Δημοτικού  Συμβουλίου  που  ήταν  τότε  Πρόεδρος  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  έλεγε  

ότι  αντλούμε  μια  ποσότητα  Α ,  1.000 κυβικά  και  τιμολογούμε  τα  μισά .  

Α2 ή  500.  Έτσι  δεν  είναι  κύριε  Πρόεδρε ;  

 Είχα  πείτε  τότε  να  γίνει  κάποια  ενέργεια ,  να  αναληφθούν  αυτά ,  

διότι  εάν  βρούμε  που  πάνε  αυτά  τα  κυβικά  και  τα  περιορίσουμε ,  αυτό  

αυτόματα  θα  σημαίνει  λιγότερο  ρεύμα ,  λιγότερες  βλάβες  και  θα  

μπορούμε  ακόμα  να  κάνουμε  καλύτερη  τιμολογιακή  πολιτική ,  αφού  θα  

έχουμε  οικονομία  από  αυτό .   

 Ένα  αυτό  και  θέλω  μια  απάντηση  για  τις  ενέργειες  που  έχουν  

γίνει .   

 Δεύτερη  ερώτηση ,  σχετικά  με  τους  λογαριασμούς  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ,  

δεν  είναι  προσωπικό  το  θέμα  αλλά  χρησιμοποιώ  τον  προσωπικό  μου  

λογαριασμό  για  να  αναδείξω ,  σαν  παράδειγμα ,  για  να  αναδείξω  αυτό  

που  θέλω .   

Δηλαδή ,  ήρθε  ένας  λογαριασμός  εκκαθαριστικός ,  για  όσους  ίσως  

δεν  θυμούνται  έρχονται  πέντε  λογαριασμοί .   Στο  ΄17 ήρθαν  πέντε  

λογαριασμοί .  Οι  τέσσερις  ήταν  έναντι  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ .  Παρακαλώ  κύριοι .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Οι  τέσσερις  ήταν  έναντι  της  τάξεως  των  22 ευρώ  και  ο  ένας  ήταν  

εκκαθαριστικός .  Στον  εκκαθαριστικό  λογαριασμό  έχει  252 κυβικά .  

Αυτά  τιμολογούνται  με  200 ευρώ ,  200,63.  Τον  10ο  του  ΄14 σε  

εκκαθαριστικό  λογαριασμού  είχα  384 κυβικά  και  πλήρωσα  τότε  107,5 
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ευρώ .  Άμα  κάνουμε  δηλαδή  αναγωγή  αντί  για  384 εάν  είχα  252 θα  

ήταν  λιγότερο  από  70 ευρώ .  Τώρα  είναι  200,  τρεις  φορές  πάνω  δηλαδή .  

 Καλά ,  εντάξει ,  έγιναν  οι  αποχετεύσεις ,  έχει  ένα  80%, αλλά  εγώ  

μιλάω  ξεκάθαρα  με  χαρτιά  από  την  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  τρεις  φορές  επάνω  και  

τι  γίνεται ;  Εγώ  έχω  και  άποψη  σε  αυτό ,  έχω  ακούσει  και  τυχαία  

σήμερα  το  μεσημέρι  ότι  κάτι  έγινε  σχετικό ,  δεν  ήξερα  την  ουσία  και  

έμαθα  ότι  με  τον  Πρόεδρο  της  Βαμβακιάς  κάτι  παρόμοιο  συζητήθηκε ,  

δεν  το  γνώριζα  και  είχα  αποφασίσει  να  τα  πω  αυτά .   

 Δεν  χρειάζεται ,  κατά  την  άποψή  μου ,  να  ψάχνει  η  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  

εταιρείες  να  μετράνε ,  να  δίνει  200.000 τα  δυο  χρόνια  και  τα  λοιπά ,  

διότι  ακόμα  και  με  τον  τρόπο  αυτό  που  λειτουργεί  τώρα  και  μετράει  

μια  φορά ,  πάλι  μπορεί  ορθολογιστικά  σκεπτόμενη  και  με  απλές  

μαθηματικές  πράξεις  να  κατανείμει  τους  λογαριασμούς  στα  δίμηνα ,  

έτσι  ούτως  ώστε ,  να  είναι  πολύ  κοντά  στην  πραγματικότητα  και  να  μην  

γίνεται  αυτή  η  αδικία ,  κατά  την  γνώμη  μου .   

 Δηλαδή ,  τι  εννοώ ;  Όταν  τα  βάζεις  όλα  τα  κυβικά ,  τα  252 στον  

ίδιο  λογαριασμό ,  γίνεται  μια  κλιμάκωση ,  λέει  ότι  τα  πρώτα  90 με  0,14,  

78,  τα  επόμενα  90 με  0,36,  97 και  τα  υπόλοιπα  τα  180 με  0,48.  Στον  

υψηλό  συντελεστή .   

 Εάν  όμως ,  που  είναι  το  πιο  δίκαιο ,  μοιραζόταν  αυτά  τα  κυβικά  

στα  πέντε  δίμηνα ,  θα  ήταν  τότε  από  50 κυβικά ,  πολύ  λογικό  για  κάθε  

δίμηνο  και  ο  λογαριασμός  θα  ήταν  κατά  37 ευρώ  περίπου  λιγότερα .  

Συν  το  ποσοστό  80%, συν  το  90%, συν  80% το  ειδικό  τέλος ,  συν  90% η  

αποχέτευση .  Ή  τα  λέω  ανάποδα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Καλά  τα  είπες .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  
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Καλά  τα  λέω .  Λοιπόν ,  θεωρώ  ότι  είναι  μια ,  δηλαδή  για  κάθε  

νοικοκυριό  είναι  ένα  ποσό ,  δυο  λογαριασμοί  περίπου ,  δυο  λογαριασμοί  

που  έρχονται  έναντι .   

 Νομίζω  ότι  είναι  μια  μεγάλη  αδικία  και  πρέπει  άμεσα ,  εκτός  άμα  

κάνω  λάθος  στην  σκέψη ,  άμεσα  να  το  κάνει  αυτό  η  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . .  

Δηλαδή ,  επαναλαμβάνω  να  μην  τα  βάζει  όλα  τα  κυβικά  σε  έναν  

λογαριασμό  αλλά  αφού  τα  μετράει  σε  έναν  λογαριασμό ,  να  τα  

κατανέμει  στους  προηγούμενους ,  να  βγάζει  τι  έπρεπε  να  πληρώσει… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να  τα  τιμολογήσει  στους  προηγούμενους .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Ναι ,  να  τα  μοιράζει  στα  πέντε  ή  στα  έξι  και  να  δει  τι  έπρεπε  να  

πληρώσει  αυτός  ο  άνθρωπος ;  Τι  έχει  πληρώσει ;  Και  να  συγκρίνει  εάν  

έχει  να  πληρώσει  και  άλλα  ή  όχι .   

 Θέλω  μια  απάντηση  γι '  αυτό ,  εάν  τελικά  είναι  έτσι  όπως  το  λέω ,  

να  μου  πείτε ,  να  μου  απαντήσετε ,  κύριε  Πρόεδρε ,   της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  ή  

άλλοι  αρμόδιοι ,  να  μου  απαντήσετε  τι  θα  κάνετε  γι '  αυτό  και  εάν  τυχόν  

κάνω  λάθος  σκέψη ,  να  μου  αποδείξετε  ότι  είναι  λάθος  η  σκέψη  μου .   

 Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  απαντήσετε  κύριε  Πρόεδρε ;  Έχετε  τον  λόγο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  :  

Κύριε  Μυστακίδη  στο  πρώτο  ερώτημα  που  είπατε  για  τα  κυβικά  που  

χάνονται ,  συνέχεια  γίνονται  έλεγχοι  γιατί  μάλλον  εννοείτε  τα  κυβικά  

που  δεν  τιμολογούνται .   Γίνονται  συνεχώς  έλεγχοι  και  μάλιστα  τα  

πρόστιμα  που  έχουμε  επιβάλει  τον  τελευταίο  καιρό  είναι  πολύ  

τσουχτερά  και  σε  αρκετούς .  Ένα  αυτό .  
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 Δεύτερον .  Όσον  αφορά  για  τα  κυβικά  που  λέτε  ότι  χάνονται ,  στα  

πλαίσια  της  Ελληνογερμανικής  Συνέλευσης  οι  Γερμανοί  ζήτησαν  από  

την  Δ .Ε .Υ .Α .  να  τους  δώσουν  τεχνογνωσία ,  γιατί  τα  κυβικά  που  

χάνονται  στον  Δήμο  των  Σερρών  είναι  πολύ  λίγα  σε  σχέση  με  την  

Γερμανία .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παράκληση  όμως ,  μην  κάνετε  διάλογο  κ .  Μυστακίδη .  Κύριε  Πρόεδρε ,   

συνεχίστε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  :  

Αυτά  ως  προς  το  πρώτο  ερώτημα .  Τώρα ,  για  το  δεύτερο  που  είπατε  για  

τους  λογαριασμούς  ότι  όλα  τα  κυβικά  χρεώνονται  στον  τελευταίο  

λογαριασμό ,  αυτό  που  εφαρμόζεται  από  το  ΄12 με  απόφαση  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου ,  είναι  η  χρέωση  των  κυβικών  να  γίνεται  

αναλογικά  σύμφωνα  με  την  κατανάλωση  της  προηγούμενης  χρονιάς .  

Γίνεται  μέτρηση  μια  φορά  τον  χρόνο  και  στις  περιπτώσεις  που  έχουμε  

επιπλέον  κυβικά  σε  σχέση  με  την  προηγούμενη  χρονιά  αυτά  

χρεώνονται .  Εάν  είναι  λιγότερα  τα  κυβικά  σε  σχέση  με  την  

προηγούμενη  χρονιά ,  εκεί  βλέπουμε  πιστωτικό .  Αυτός  είναι  ο  τρόπος  

μέτρησης .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Δεν  ξέρω  εάν  μου  επιτρέπετε  Πρόεδρε ,  να  συμπληρώσω  και  να  πω  ότι  

στους  οικισμούς ,  στα  χωριά  επειδή  το  τιμολόγιο  είναι  κλιμακωτά ,  

επειδή  ακριβώς  μετράμε  μια  φορά  στα  χωριά ,  ενώ  στην  πόλη  μετράμε  

τέσσερις  ή  τρεις ,  εκεί  εδώ  στην  πόλη  το  κλιμακωτό  είναι  από  0 μέχρι  

30,  η  πρώτη  κλίμακα ,  στα  χωριά  το  βάλαμε  από  0 έως  90.  Αυτό  που  
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λες  να  το  μοιράσουμε  στα  τρίμηνα ,  ήδη  γίνεται  μέσα  από  τους  

λογαριασμούς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε .  Τι  θέλετε ;  Για  ποιο  θέμα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Εγώ  σας  απέδειξα  με  μαθηματικά  ότι  υπάρχει  διαφορά .  Τα  290 δια  

πέντε  και  βγαίνει  άλλος  λογαριασμός .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη ,  είναι  ερώτηση  –απάντηση .  Θέλετε  να  κάνουμε  διάλογο  στο  

συγκεκριμένο  θέμα .  Νομίζω  ο  κ .  Χασαπίδης  είναι  Πρόεδρος  και  έδωσε  

συμπληρωματικά .  Ήταν  Πρόεδρος .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  αγνοείτε  ότι  ήταν  Πρόεδρος… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ας  μην  καταγραφεί .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Γιατί  εκεί  που  ξέρω  από  μαρτυρίες  ότι  υπάρχει  νεροκλοπή  δεν  έχει  

γίνει  τίποτα .  Όπως  επίσης  είχε  καταγγελθεί  στο  παρελθόν  ότι  στα  

όμβρια  ύδατα  συνδέουν  τους  βόθρους ,  ούτε  με  αυτό  ασχολήθηκε  η  

Δ .Ε .Υ .Α .Σ . .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Παράκληση ,  ας  περιοριστούμε  στο  θέμα  κ .  Γρηγοριάδη .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Θα  επανέλθω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  θέλετε  βεβαίως ,  αλλά  συμπληρωματικά  θα  μου  επιτρέψετε  να  

συμπληρώσω  σαν  παλαιός  Πρόεδρος  ότι  δεν  είναι  μόνο  από  το  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι .  Παρακαλώ .  Σεβαστείτε  λιγάκι  συνάδελφοι .  Δεν  

είναι  μόνο  από  κλοπές  η  απώλεια  του  νερού ,  είναι  γνωστό  αυτό .  

Υπάρχουν  στο  δίκτυο .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γρηγοριάδη  ακούστε  λιγάκι ,  σας  παρακαλώ ,  για  να  μην  

δημιουργούνται  και  εντυπώσεις ,  δεν  είναι  μόνο  από  κλοπές ,  είναι  από  

καθαρισμούς  είναι  από  βλάβες  που  γίνονται ,  είναι  κατ’  εξακολούθηση  

που  κάνουν  μετά  από  τις  βλάβες  του  καθαρισμού  του  δικτύου  που  

φεύγουν  τεράστιες  ποσότητες ,  είναι  από  κατασκευαστικές ,  πιθανόν ,  

αστοχίες ,  είναι  και  από  το  δίκτυο  που  σε  κάποιες  φάσεις  χάνονται  

τεράστιες  ποσότητες  νερού .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Πρόεδρε  τις  εντυπώσεις  τις  δημιουργεί  η  Δ .Ε .Υ .Α .  με  τα  τεχνάσματα  

που  κάνει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  κάνουμε  διάλογο  τώρα ,  δεν  είναι  σωστό  αυτό  που  κάνετε .   
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Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   επί  της  διαδικασίας .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάνατε  την  ερώτησή  σας ,  κ .  Μυστακίδη .  

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Επί  της  διαδικασίας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποια  είναι  η  διαδικασία ;   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Το  θέμα  είναι  ότι  ο  νομοθέτης  που  έκανε  την  λειτουργία  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου  δεν  είπε  να  ρωτάμε  και  στο  άλλο  συμβούλιο  να  

ρωτάμε  για  τον  ουρανό  και  να  έρχεται  να  απαντάει  ο  άλλος  για  την  γη  

και  να  κλείνει  το  θέμα .  Το  θέμα  εδώ  είναι  ότι  θέλουμε  να  απαντήσει  

επί  της  ουσίας .  Καλοπροαίρετα  τα  είπα  και  έδωσα  και  κάποια… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μυστακίδη  έχετε  δίκαιο… 

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Ένα  μπούσουλα  που  τον  σκέφτηκα  εγώ  μόνος  μου  και  είναι  πολύ  

δίκαιος .  Εδώ  τώρα  μιλάμε  για  την  ουσία .  Να  ερευνήσουμε  ένα  

πρόβλημα  αδικίας .  Γιατί  δηλαδή  πρέπει  να  περιοριστούμε  στο  ρώτησα  

και  απάντησα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μυστακίδη  νομίζω  ότι  ξεφεύγουμε  από  το  θέμα .  Ερώτηση  

θέσατε ,  σας  απάντησε  ο  Πρόεδρος ,  εάν  δεν  σας  κάλυψε  η  ερώτηση ,  

υπάρχει  διαδικασία  που  πρέπει  να  κάνετε  αλλά  όχι  σε  αυτή  την  φάση  

των  ερωτήσεων .   
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 Ερώτηση  –απάντηση .  Θα  μπορούσε  να  σας  απαντήσει  και  στο  

επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Νομίζω  ότι  για  περισσότερες  

πληροφορίες . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη ,  νομίζω  ότι  καλύφθηκε  το  θέμα  και  δεν  υπάρχει  λόγος  να  το  

επεκτείνουμε ,  διότι  εάν  πιάσουμε  το  θέμα  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ,  είναι  τόσο  

πολύπλευρο  και  τόσο  πολύπλοκο  που  δεν  θα  μας  φτάνει  ένα  Δημοτικό  

Συμβούλιο .   

 Έχετε  να  συμπληρώσετε  κάτι  άλλο  κύριε  Πρόεδρε ;  Σας  παρακαλώ  

σύντομα  για  να  προχωρήσουμε ,  γιατί   ο  χρόνος  περνάει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  :  

Προς  τον  κ .  Γρηγοριάδη  που  είπε  ότι  γνωρίζει  αρκετές  περιπτώσεις ,  

ελάτε  να  μας  τις  πείτε .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  όμως  δεν  είναι  το  θέμα  μας  αυτό .  Κύριε  Αναστασιάδη  έχετε  

τον  λόγο .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δέσμες  ερωτήσεων  θα  καταθέσω ,  κύριε  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  μας  καλύψει  ο  χρόνος  της  μιας  ώρας .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Και  δεν  είναι  και  αντικαταστατικό .    
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 Λοιπόν ,  η  πρώτη  δέσμη  έχει  άμεση  σχέση  με  αυτό  το  οποίο  έθιξε  

ο  κ .  Μυστακίδης  και  απευθύνεται  και  στον  Πρόεδρο  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .   

 Πριν  όμως  πω  οτιδήποτε ,  για  να  κατανοήσουν  και  οι  συνάδελφοι  

γιατί  καταθέτω  τα  ερωτήματα  Πρόεδρε ,  θέλω  να  δώσω  μερικά  σημεία  

προς  αξιολόγηση ,  όσοι  θέλουν  να  τα  αξιολογήσουν .   

 Από  Δημοτική  Κοινότητα  παρακαλώ ,  έχει  άμεση  σχέση  με  το  πως  

λειτουργεί  η  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ,  Πρόεδρε  προσέξτε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  επί  της  διαδικασίας .  Ερωτήσεις .  Αφήστε  το  πως  λειτουργεί .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ερωτήσεις  θα  κάνω  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  σύντομα .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Σύντομα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  έχω  χρόνο ,  πρέπει  να  σταματήσω .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ένδειξη  του  ΄16 μηδέν .  Ένδειξη  του  ΄17 9.600,  9.637 η  ένδειξη  του  

ρολογιού .  Κατανάλωση  363 κυβικά .  Βρύση  πάρκου .  Ένδειξη  178,  όταν  

έγινε  επανέλεγχος  ένδειξη  67 κυβικά .  Τα  δυο  αναφέρω .  Θέλετε  να  

αναφέρω και άλλο; Ένδειξη το ΄16 2.805,  ένδειξη το ΄17 2.805 

κατανάλωση  365 κυβικά .   

 Γι '  αυτό  λοιπόν  αυτό  το  οποίο  θα  πω  αξιολογήστε  το  εσείς ,  έχει  

άμεσα  σχέση  με  αυτά  τα  οποία  προανέφερα .    
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 Κύριε  Πρόεδρε ,   λαμβάνοντας  υπόψη  την  αναστάτωση  και  τον  

πανικό  που  δημιουργήθηκε  από  τον  έλεγχο  των  τιμολογίων  

κατανάλωσης  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  το  ΄17 στις  δημοτικές  και  τοπικές  

κοινότητες  και  όσων  προφορικά  ανέφερα  προηγουμένως  προς  

επιβεβαίωση  τίθενται  τα  ερωτήματα .   

 Γιατί  δεν  εφαρμόστηκε  το  άρθρο  25 του  Οργανισμού  Εσωτερικής  

Υπηρεσίας ;  Το  οποίο  βέβαια  πρέπει  να  σας  πω  ότι  υπήρχε  θέση  νόμου  

και  έχει  ΦΕΚ  2995 και  έχει  εκδοθεί  το  ΄14, στο  οποίο  ρητά  αναφέρεται  

«Περιοδική  λήψη  ενδείξεων  υδρομέτρου  με  στόχο  την  βεβαίωση  

κατανάλωσης .  2.  Έλεγχος  μη  φυσιολογικών  ενδείξεων  των  

υδρομέτρων ,  υπερβολικά  υψηλές  ή  υπερβολικά  χαμηλές ,  κατά  την  

διαδικασία  της  καταχώρησης  και  έκδοσης  λογαριασμών». 

 Δεύτερο  ερώτημα .  Πόσο  αξιόπιστη  είναι  αυτή  η  διαδικασία  που  

εφαρμόστηκε ;  Αντέχει  στην  κοινή  λογική  για  την  εύρυθμη  λειτουργία  

της  επιχείρησης  έναντι  των  καταναλωτών ;   

 Τρίτο  ερώτημα .  Πόσο  αξιόπιστα ,  σε  τελική  ανάλυση ,  είναι  τα  

τιμολόγια ;   

 Θα  σας  παρακαλούσα  πολύ  τις  απαντήσεις  να  μου  τις  δώσετε  

γραπτώς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γραπτώς  τις  ζητάει ,  κύριε  Πρόεδρε ,   γραπτώς  θα  τις  δώσετε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . :  

Μπορώ  να  σας  απαντήσω  και  τώρα .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν  θέλω  τώρα  Πρόεδρε ,  θα  καταθέσω  τα  ερωτήματά  μου  στην  

γραμματεία  και  εφόσον  από  εκεί  θα  τα  πάρετε  και  θα  απαντήσετε  

γραπτώς .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  απευθύνεστε  στον  Πρόεδρο  και  μην  κάνετε  

διάλογο  μεταξύ  σας .    

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι ,  όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ ,  επί  της  διαδικασίας .  Στον  Πρόεδρο  απευθυνθείτε .  

Υπάρχει  ένα  … 

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Συγνώμη  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  αλλά  θα  χαθούμε  πάλι  με  αυτή  την  διαδικασία .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι ,  όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  παράκληση .  Υπάρχει  ένα  αίτημα ,  είναι  γραπτό  το  αίτημα  προς  

την  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ;   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Βεβαίως .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Το  δίνετε  στον  Πρόεδρο .  Το  αίτημά  σας  είναι  να  απαντηθεί  

γραπτώς .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όπως  ακριβώς  και  αυτό  το  οποίο  θα  καταθέσω  εκ  μέρους  της  

παράταξης  και  ζητώ  να  δοθούν  γραπτώς  οι  απαντήσεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει ,  ξεκαθαρίστηκε .   
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Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τα  ερωτήματα  αναφέρονται  προς  τον  Αντιδήμαρχο  του  αυτοτελούς  

τμήματος  Δόμησης .  Σε  σας ,  κ .  Γκότση ,  εάν  δεν  κάνω  λάθος .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Αντιδήμαρχο  είπα .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  αναφέρομαι  στην  έκθεση  των  ευρημάτων  επί  του  

ελέγχου  εσόδων  και  εξόδων  από  πράξεις  εφαρμογής  του  Δήμου ,  εννοώ  

των  ορκωτών  λογιστών ,  με  ημερομηνία  τον  Οκτώβριο  του  ΄17. Το  

ξέρετε  και  εσείς .  

 Λαμβάνοντας  υπόψη  τα  ευρήματα  ελέγχου  τίθενται  τα  εξής  

ερωτήματα .   

 Γιατί  δεν  βεβαιώθηκε  το  υπόλοιπο  απαίτησης  από  οφειλέτες  του  

Δήμου ,  το  οποίο   ανέρχεται  στο  ύψος  των  3.813.000 ευρώ ;  Το  λέω  

αυτό  γιατί  υπάρχει  δήλωση  του  ορκωτού  που  λέει  ότι  πρέπει  να  

βεβαιωθούν ,  που  σημαίνει  ότι  δεν  βεβαιώθηκαν ,  τουλάχιστον  μέχρι  τον  

Οκτώβριο  του  ΄17. Έτσι  δεν  είναι  κύριε  αντιδήμαρχε ;   

 Δεύτερον .  Μεταξύ  του  συνόλου  της  απαίτησης  και  των  

εισπράξεων  μαζί  με  τις  απαιτήσεις ,  υπάρχει  ένα  άνοιγμα  5.213.000 και  

κάτι  ψιλά .  Έχει  κάποια  σχέση  το  άνοιγμα  αυτό  με  τις  προβλέψεις  με  

τις  επισφάλειες ,  οι  οποίες  υπάρχουν  στον  προϋπολογισμό  και  είναι ,   

σχεδόν ,  του  ιδίου  ύψους ;  5.067.000.  
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 Ερώτημα  τρίτο .  Πώς  προέκυψε  η  τεράστια  αυτή  διαφορά ;  Ποιο  

ποσό  αντιστοιχεί  στην  άπαξ  καταβολή ;  Λαμβανομένου  υπόψη  του  

ευεργετήματος  του  20%; Νομίζω  ότι  η  συνάδελφοι  ξέρουν .  Όταν  

κάποιος  άπαξ  καταθέτει  20%, άπαξ  τα  καταθέτει  υπάρχει  ένα  

ευεργέτημα  20% μείωση .   

 Υπάρχουν  οφειλέτες  που  έτυχαν  της  ρύθμισης  ενώ  μπήκαν  και  

μετά  μπήκαν  στην  διαδικασία  των  δόσεων ;   Είναι  αυτό  το  ερώτημα  

κομβικό ,  κύριε  Πρόεδρε .   

 Πόσα  από  το  προαναφερόμενο  ποσό  των  5.213.000 και  των  μη  

βεβαιωθέντων ,  όπως  ανέφερα ,  περίπου  των  3.800.000 έχουν  

παραγραφεί  σύμφωνα  με  τον  Ν2362/95;  

 Ειρήσθω  εν  παρόδω  αναφέρω  ότι  η  παραγραφή  μετά  την  

πενταετία ,  εφόσον  καταστεί  η  οφειλή  ληξιπρόθεσμη  και  εάν  δεν  

υπάρχει  δικαστική  διεκδίκηση .  Εάν  όμως  υπάρχει  δικαστική  

διεκδίκηση ,  τότε  η  παραγραφή  γίνεται ,  φτάνει  στα  20 έτη .   

 Για  όποια  αρνητική  μεταβολή  σε  βάρος  του  Δήμου  δεν  θα  πρέπει  

να  αναζητηθούν  διοικητικές  και  πολιτικές  ευθύνες ;   

 Θα  παρακαλούσα ,  κύριε  αντιδήμαρχε ,  να  μου  δώσετε  τις  

απαντήσεις  γραπτώς ,  ξέρω  ότι  είναι  δύσκολο  το  έργο ,  αυτό  θα  το  

καταθέσω  γραπτώς  στην  γραμματεία  και  με  το  ανάλογο  πρωτόκολλο  

και  τα  λοιπά  και  πιστεύω  ότι  σε  εύλογο  χρόνο ,   κύριε  Αγγελίδη ,  θα  

έχω  τις  απαντήσεις .   

 Ευχαριστώ .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να  πω  όμως  λάθος  κατεύθυνση  έκανες .  Αυτά  όλα  που  είπατε  που  

αφορούν  τα  οικονομικά ,  το  άνοιγμα  και  τα  λοιπά ,  δεν  είναι  του  

Αντιδημάρχου  της  Δόμησης .  Είναι  των  Οικονομικών .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  28 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2018 

40

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Θα  μου  επιτρέψετε  να  απαντήσω ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  όχι .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   θα  μου  επιτρέψετε  να  απαντήσω ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι  να  απαντήσετε ;   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Επειδή  ακριβώς  με  έγγραφο  του  κ .  Δημάρχου  αυτή  η  υπηρεσία  και  ότι  

έχει  σχέση  με  την  είσπραξη…. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  υπάρχουν  λόγοι  να  κάνετε  διευκρινήσεις  κ .  Αναστασιάδη .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Σε  σας .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι ,  όχι .  Χρόνια  θα  είσαι  εδώ  και  δεν  θα  τα  μάθεις .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ  δεν  θα  τα  μάθω ;  Εσύ  μάθε  καλύτερα ,  εκτός  εάν  αμφισβητείς  από  

τον  παρακαθήμενό  σου  τον  προϊστάμενό  σου  πολιτικά .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μάθε  να  μην  αμφισβητείς  τον  προϊστάμενό  σου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Θέλετε  να  συνεχίσετε  έτσι  τον  διάλογο ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  σας  παρακαλώ .  Σταματήστε ,  σας  παρακαλώ .  Λύστε  

τις  διαφορές  σας  σε  ένα  άλλο  χώρο ,  όχι  εδώ  μέσα .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  παρακαλώ .  Τις  όποιες  διαφορές  σας ,  παρακαλώ  ,  

μην  προσπαθείτε  να  τις  λύσετε  εδώ  μέσα .  Παρακαλώ ,  δεν  έχετε  τον  

λόγο .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Η  υπηρεσία  Δόμησης  βγάζει  το  χρήμα  και  το  πηγαίνει  στην  Ταμειακή  

Υπηρεσία ,  η  οποία  το  εισπράττει .  Τι  δουλειά  έχει  ο  κ .  Χαρίτος ;  Ας  

μάθουν  μερικοί  μερικά  πράγματα  λοιπόν .  Σε  μένα  θα  τα  πουν  αυτά ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  ηρεμήστε  λιγάκι .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μερικά  πράγματα  ας  τα  αντιλαμβανόμαστε  εδώ .    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  να  διακόψω  κύριοι ;  Θέλετε  να  διακόψω ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  σας  παρακαλώ .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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…για  οικονομικά  στοιχεία .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 Θα  τον  αφήσουμε  να  λέει  ότι  θέλει ;   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν  μιλάω  για  οικονομικά  στοιχεία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μα  καλά  τώρα ,  είναι  σοβαρά  πράγματα  αυτά ;   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Η  Δόμηση  τα  πηγαίνει  στο  ταμείο ,  βάλτο  καλά  στο  μυαλό  σου .  Η  

Δόμηση  τα  πηγαίνει  στην  Ταμειακή  Υπηρεσία  προς  είσπραξη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπορείτε  να  ηρεμήσετε ,  σας  παρακαλώ ,  κύριοι ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Η  Δόμηση  τα  πηγαίνει ,  όχι  ο  ταμίας .  Μην  με  τρελαίνεις  τώρα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ .  Κύριε  Αναστασιάδη  παρακαλώ .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μερικά  είναι  αυτονόητα  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επειδή  είναι  αυτονόητα  παρακαλώ  ηρεμήστε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν  μπορείς  να  καταλάβεις  επειδή  είσαι  Θεολόγος ,  γι '  αυτό .   

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  όχι  κάνετε  μεγάλο  λάθος .  Παρακαλώ  κανένας  από  τους  δυο ,  

παρόλες  τις  εκκλήσεις  που  κάνω ,  δεν  εισακούγομαι .  Μην  επαναληφθεί  

αυτό  το  θέμα  γιατί  θα  αναγκαστώ  να  κάνω  διακοπή .  Δεν  μας  τιμά  

αυτό .  Παρακαλώ  κ .  Αναστασιάδη  μάθετε  να  ακούτε  λιγάκι .  Οι  

χαρακτηρισμοί  που  εδώ  και  δέκα  λεπτά  προσπαθώ  να  ηρεμήσω  την  

κατάσταση  και  δεν  βοηθάει  κανένας .  Παρακαλώ ,  παρακαλώ  ο  κ .  

Δήμαρχος  έχει  τον  λόγο  και  να  το  κλείσουμε ,  κύριε  Δήμαρχε .   

 Ηρεμήστε ,  ηρεμήστε ,  δεν  υπάρχει  λόγος .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Νομίζω  χωρίς  λόγο  δημιουργήθηκε  αυτό  το  θέμα  τώρα .  Λοιπόν ,  η  

ουσία  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  είναι  κουβέντες  τώρα  αυτές ,  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να  συμμαζευτείς  εσύ .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Καλά  εντάξει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έλα  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  έλα  Πρόεδρε ,  όχι  έλα  Πρόεδρε ,  σε  παρακαλώ  πολύ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Κύριε  Αναστασιάδη  εσείς  είστε  εκπαιδευτικός  και  πρέπει  να  δίνετε  το  

παράδειγμα  στους  μαθητές  σας .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ  δίνω  το  παράδειγμα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  δίνετε .  Θα  σταματήσετε  επιτέλους ;  Σταματήστε .  

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Επιτέλους  σταματήστε .  Μα  συνεχίζετε  πάλι  να  μην  δίνετε  καλό  

παράδειγμα  στους  μαθητές  σας  που  σας  βλέπουν  αυτή  την  στιγμή .   

 Η  ουσία  δεν  είναι  αυτή ,  η  ουσία  είναι  η  απάντηση .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σταματήστε  επιτέλους .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πρόεδρε  η  παρόρμηση .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τι  η  παρόρμηση ;  Δημιουργείς  συνέχεια  πρόβλημα  ίσως  γιατί  θέλεις  να  

σε  πάρει  η  κάμερα ;  Τι  να  σου  πω ;   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δήμαρχε  αυτό  είναι  ευτελισμός  της  διαδικασίας ,  σας  παρακαλώ  

δηλαδή .  Σας  παρακαλώ  μην  το  χοντραίνετε  τόσο  πολύ .   Έχω  μια  

ανησυχία  και  την  κάνω  για  τα  κανάλια ;  Έλεος  πια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  κύριοι ,  κύριε  Δήμαρχε ,  μισό  λεπτό .   
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Επιτέλους  θα  επιτρέψετε  να  απαντήσουμε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Δήμαρχος  μιλάει  και  θα  ακούσετε  τον  κ .  Δήμαρχο .  Είτε  σας  

αρέσει  είτε  δεν  σας  αρέσει ,  ακούστε  με  λιγάκι… 

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακούστε  με  λιγάκι  επιτέλους .  Σταματήστε  επιτέλους .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Καλά  θα  επιτρέψετε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  να  σας  ανακαλέσω  στην  τάξη .  Θέλετε  να  σταματήσω  την  

διαδικασία ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Η  απάντηση… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  επιδιώκετε  κάτι  τέτοιο  δεν  θα  σας  γίνει  η  χάρη .  Ο  κ .  Δήμαρχος  

έχει  τον  λόγο ,  θα  τον  ακούσετε ,  σας  παρακαλώ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Η  ουσία  είναι  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  μην  τον  διακόπτετε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Η  απάντηση  στο  ερώτημα .  Η  απάντηση  στο  ερώτημά  σας  θα  δοθεί  σε  

συνεργασία  με  όλες  τις  υπηρεσίες  που  εμπλέκονται  στο  θέμα  και  

τελείωσε .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μηλίδη  σας  παρακαλώ .  Παρακαλώ  κύριοι  κάντε  ησυχία  σας  

παρακαλώ .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Κύριε  Πρόεδρε ,   νομίζω  ότι  πρέπει  μερικές  φορές  να  βλέπετε  ποιος  

παρεκτρέπεται .  Κάποια  στιγμή  ο  κ .  Γκότσης  ανέφερε  ότι  είσαι  

Θεολόγος ,  γι '  αυτό  δεν  καταλαβαίνεις .  Χαρακτηρισμούς  θα  αρχίσουμε  

εδώ  τώρα  ανάλογα  με  το  τι  έχει  σπουδάσει  ο  καθένας  και  τι  δεν  έχει  

σπουδάσει ;  Πρώτον .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάνετε  συστάσεις  στο  προεδρείο  και  καλά  κάνετε .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Και  μετά  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνεχίζετε  κύριε  Αναστασιάδη  εσείς .  Σεβαστείτε  τον  επικεφαλή  σας  

που  μιλάει  τουλάχιστον .  Αφού  μιλάτε ,  δεν  σταματάτε  ποτέ .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Το  πρώτο  είναι  χαρακτηρισμοί  και  έχουμε  πει  εδώ  μέσα ,  εδώ  βγάζουμε  

οποιαδήποτε  άλλη  ιδιότητα  έχουμε  και  είμαστε  δημοτικοί  σύμβουλοι  

ανεξαρτήτως  τι  κάνει  ο  καθένας ,  τι  δουλειά  κάνει .  Το  πρώτο  είναι  

αυτό .    

 Το  δεύτερο ,  εμείς  ως  παράταξη  το  τηρούμαι  αυτό .  Ποτέ  δεν  

έχουμε  πει  τι  κάνεις  ή  τι  δεν  κάνεις .  Είναι  Θεολόγος  και  δεν  

καταλαβαίνεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  σύντομα  για  να  ξεκινήσουμε .  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   
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Εκεί  έπρεπε  να  τον  ανακαλέσετε  στην  τάξη .  Το  πρώτο .   

 Το  δεύτερο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  είδατε  ότι  και  οι  δυο  ξεφύγανε .  Μην  κάνετε  τώρα… 

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Μην  συμψηφίζετε ,  κύριε  Πρόεδρε ,   και  εκνευρίζετε  εμένα  τώρα .  Σας  

παρακαλώ  πολύ .  Μην  συμψηφίζετε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ζητήσατε  για  λίγο  τον  λόγο  και  κάνετε  ολόκληρες  … 

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Το  πρώτο  είναι  αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άντε  συνεχίστε  να  το  κλείσουμε  επιτέλους .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Το  δεύτερο  είναι  ότι  ο  κ .  Δήμαρχος ,  που  δεν  το  περίμενα ,  ειλικρινά ,  

επαυξάνει  και  λέει  ότι  τα  λες  γιατί  σε  βλέπει  η  τηλεόραση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έκανε  μια  διαπίστωση .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Τώρα  είναι  διαδικασία  αυτή ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έκανε  μια  διαπίστωση  και  έχει  δικαίωμα  να  κάνει  διαπιστώσεις ,  όπως  

κάνετε  όλοι  σας .  Γιατί  θα  αφαιρέσουμε  από  τον  Δήμαρχο  να  κάνει  

διαπιστώσεις ;  Έκρινε  ότι  ήταν  μια  αιτία  και  αυτή .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Παρακαλώ ,  έκλεισε  το  θέμα  κύριοι .  Ορίστε  κ .  Πρόεδρε… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγγράφως  είπε  ότι  θα  απαντηθούν ,  τι  επί  της  ουσίας ;  Και  δεν  βρίσκω  

τον  λόγο  γιατί  ταλαιπωρείτε  το  σώμα  και  το  φέρνετε  ενώ  θα  

μπορούσατε  να  πάτε  απευθείας  στην  υπηρεσία  και  να  καταθέσετε  το  

ερώτημα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μια  χαρά ,  δεν  κάνω  καθόλου  λάθος .  Δεν  θέλω  να  κάνω  διάλογο .  Σας  

παρακαλώ  λίγο .  Κύριε  Πρόεδρε ,   σύντομα  σας  παρακαλώ  για  να  

ξεκινήσουμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μισό  λεπτό ,  κύριε  Πρόεδρε ,   γιατί  αυτά  που  είπε  ο  κ .  Αναστασιάδης  

άφησε  την  εντύπωση  ότι  δεν  γίνεται  σωστή  μέτρηση ,  ότι  γράφονται ,  

δεν  τηρείται  ο  κανονισμός .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Επισημάνσεις  έκανα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μισό  λεπτό .  Όλα  αυτά  εφαρμόζεται  ο  κανονισμός  και  οι  αποφάσεις  

του  Δημοτικού  Συμβουλίου .  Όσα  ζητήσατε  θα  σας  τα  δώσω  και  

εγγράφως .   

 Τώρα ,  όσον  αφορά  για  τις  ενδείξεις  που  είπατε ,  το  είπα  την  

προηγούμενη  φορά  στο  προηγούμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  απαντώντας  

στον  κ .  Φωτιάδη ,  ότι  από  τα  8.500 ρολόγια  που  έχουν  τα  χωριά ,  μετά  
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από  ελέγχους  που  κάναμε  διαπιστώσαμε  120 περίπου  είτε  χαλασμένα  

υδρόμετρα  είτε  κάποιες  διαρροές  είτε  ακόμη  και  αυτό  που  λέτε ,  λάθος  

καταγραφή  από  τον  υδρομετρητή .   Και  δεν  ήταν  το  σύνολο  των  

υδρομέτρων ,  ήταν  120.   

Υπολείπονται  λίγοι  έλεγχοι  ακόμη .  Τις  επόμενες  ημέρες  θα  

τελειώσουν  αλλά  ο  αριθμός  θα  είναι  αυτός ,  μικρός ,  δεν  θα  είναι  στο  

σύνολό  του .   

Τώρα  για  τα  υπόλοιπα  που  είπατε  θα  σας  απαντήσω  εγγράφως .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι  με  την  άδειά  σας  υπάρχει  ένα  προ  ημερησίας  και  

αφορά  την  έγκριση  απασχόλησης  εποχικού  προσωπικού  επί  δίμηνο  για  

καθαρισμό  τσιμενταυλάκων  στην  Τοπική  Κοινότητα  Λευκώνα  και  

Χριστός .  Συμφωνείτε  να  συζητηθεί ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

Θέμα  1ο  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης  

Έγκριση  απασχόλησης  εποχιακού  προσωπικού  επί  δίμηνο  

 για  τον  καθαρισμό  τσιμενταυλάκων  στην  Τοπική  Κοινότητα  

 Λευκώνα  και  Χριστός  και  Τοπική  Κοινότητα  Καλών  Δένδρων  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  δώσω  τον  λόγο  στον   κ .  Αντιδήμαρχο .  Κύριε  Αντιδήμαρχε  έχετε  

τον  λόγο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Καλησπέρα  σας .  Μετά  από  παρέμβαση  του  Προέδρου  της  Δημοτικής  

Κοινότητας  Λευκώνα  ζητήθηκε  να  πάρουμε  δυο  άτομα  για  ένα  δίμηνο .  

Έχει  κάτι  τσιμενταύλακες  εκεί  και  στο  Χριστός  και  στην  Λευκώνα ,  τα  

οποία  χρήζουν  καθαρισμό .  Δηλαδή ,  πρέπει  να  τα  καθαρίσουμε ,  διότι  

από  εκεί  ποτίζουν  κάποια  οικόπεδα ,  τους  μπαξέδες  τους ,  ενδεχομένως  

και  κάποια  αγροτεμάχια .   

 Δεν  είναι  τίποτα .  Αυτή  είναι  η  εισήγηση .  Ζητώ  να  εγκρίνετε  να  

πάρουμε  δυο  άτομα  για  να  τους   βάλουμε  να  καθαρίσουν  αυτούς  τους  

τσιμενταύλακες .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  ερωτήσεις  κύριοι ;  συμφωνούμε ;  Ομόφωνα ;  Ορίστε  κ .  

Μυστακίδη .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Στο  Χριστός  δεν  υπάρχουν  τσιμενταύλακες  για  άρδευση .  Στον  

Λευκώνα  ναι ,  στο  Χριστός  έχει  μόνο  τσιμενταύλακες  που  αφορούν  την  

Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ,  είναι  για  την  αποχέτευση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Λοιπόν ,  ακούστε  λίγο .  Επειδή  παλαιότερα ,  είναι  αλήθεια  αυτό  που  λέει   

ο  κ .  Μυστακίδης ,  δεν  είχαμε  ενόχληση  από  το  Χριστός ,  όμως  επειδή  η  

προϊστάμενη  του  τμήματος  είπε  ότι  παλαιότερα  είχαμε  και  από  το  

Χριστός  για  να  καθαρίσουμε  τους  τσιμενταύλακες ,  βάλαμε  και  το  

Χριστός .  Στην  ουσία  από  τον  Λευκώνα  είχαμε  την  όχληση  και  εκεί  θα  

πάμε  να  καθαρίσουμε .  Εάν  προλάβουμε  θα  στείλουμε  και  στο  Χριστός ,  

εάν  υπάρχει  πρόβλημα ,  να  καθαρίσουν  και  εκεί .  

 Θέλω  να  σας  πω  ότι  βάλαμε  το  Χριστός  επειδή  είχαμε  

παλαιότερα  ενόχληση .  Το  θέμα  είναι  όμως ,  Δήμαρχε ,  να  τα  βάλουμε ,  

δεν  έχουμε  αντίρρηση  εάν  και  σας  λέω  ότι  σύμφωνα  με  την  κατάσταση  
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όπως  είναι ,  όπως  ενημερώθηκα ,  δεν  θα  προλάβουν  δυο  άτομα  σε  ένα  

δίμηνο  να  τα  καθαρίσουν  όλα .  Οπότε  θα  πάμε  εκεί  που  είναι  

μεγαλύτερη  ανάγκη .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εντάξει ,  δεν  έχω  αντίρρηση ,  να  τα  βάλουμε ,  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μια  κουβέντα  θέλω  να  πω .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν   αν  μας  πει  ο  Πρόεδρος  ότι  χρειάζεται  και  εκεί ,  θα  πάμε  και  εκεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις ;  Υπάρχουν  άλλες  ερωτήσεις ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μια  μικρή  τοποθέτηση  θέλω  να  κάνω .  Κύριοι  συνάδελφοι  στον  

Λευκώνα  οι  διαμένοντες  πληρώνουν  τέλος  καθαρισμού  

τσιμενταυλάκων .  Αυτό  θέλω  μόνο  να  πω  και  αυτή  η  υπηρεσία  που  

παρέχουμε  είναι  ανταποδοτική  και  μάλιστα  επιστρέφουμε  τα  λιγότερα .  

Να  βάλουμε  και  άλλα  χωριά  αλλά… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη  δεν  πληρώνει  μόνο  ο  Λευκώνας .  Πληρώνουν  και  τα  

Καλά  Δένδρα  και  ο  Χριστός  για  την  υπηρεσία .  Εσείς  το  ξέρετε .  Άρα  

επειδή  είχαμε  ενόχληση  για  τον  Λευκώνα  βάλαμε  και  το  Χριστός .  Θα  

μπορούσαμε  να  βάλουμε  και  τα  Καλά  Δένδρα  και  είναι  έτσι  όπως  το  

λέτε .   
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Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να  βάλουμε  και  άλλα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εντάξει ,  αυτό  θα  το  δούμε  στην  συνέχεια ,  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;  Ομόφωνα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  /2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρώτο  θέμα .   

 

 

ΘΕΜΑ  1ο:  

Αντικατάσταση  και  ορισμός  νέων  μελών  του  Δ /κού   

Συμβουλίου  του  Ν .Π .  με  την  επωνυμία  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  

Εισηγητής:  Ο  Πρόεδρος  του  ΟΠΑΚΠΑ  κ .  Χατζημαργαρίτης  Μ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χατζημαργαρίτη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  
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Κύριε  Πρόεδρε ,   κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  η  αντικατάσταση  είναι  

για  λόγους  τους  οποίους  θα  σας  πω  σε  λίγο .  Πρόκειται  για  τους  

εκπροσώπους  των  γονέων  των  παιδικών  σταθμών ,  οι  οποίοι  αποτελούν  

ένα  κομμάτι  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .   

 Η  κυρία  Σιδέρη  και  η  κυρία  Μαυρογιάννη  που  αποτελούσαν  αυτό  

το  κομμάτι  δεν  έχουν  πια  παιδιά  μεγάλωσαν ,  έχουν  φύγει ,  οπότε  

υπάρχει  και  η  αντικατάστασή  τους .   

 Μπορώ  να  σας  πω  ότι  και  με  δυσκολία  μπορέσαμε  να  βρούμε ,  

αφού  αυτό  το  διάστημα  είναι  πολύ  δύσκολο  να  βρεθούν  άτομα ,  πολίτες  

οι  οποίοι  θα  συμμετέχουν  στα  Διοικητικά  Συμβούλια  των  νομικών  

προσώπων ,  είναι  πολύ  επικίνδυνο  γι '  αυτούς ,  οπότε  ήταν  μεγάλος  

άθλος  τελικά  που  καταφέραμε  και  τους  βρήκαμε .   

 Έτσι  προτείνουμε  την  κυρία  Μίχου  Μαρία  και  αναπληρωματική  

την  κυρία  Πιντίλε  Μαριγούκα  Κριστιάνα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  116/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεύτερο  θέμα .   
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ΘΕΜΑ   2ο:  

Ορισμός  νέου  μέλους  στο  Δ /κό  Συμβούλιο  της  ΔΕΥΑ  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χαρίτος  έχει  τον  λόγο .  Έναν  τακτικό  και  έναν  αναπληρωματικό  

χρειαζόμαστε  κύριε  Χαρίτο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Προτείνεται ,  θα  πάω  κατευθείαν  στο  θέμα ,  προτείνεται  ο  κ .  Καδής  και  

ο  κ .  Μερετούδης  για  την  περίπτωση  των  αιρετών  μελών .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Και  ένας  αναπληρωματικός .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις ;  Υπάρχουν  ερωτήσεις ;  Ορίστε  κύριε  Φωτιάδη .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι ,  κύριε  Πρόεδρε ,   το  ξανά  θέσαμε  ως  παράταξη  ότι  

ηθικό ,  διοικητικά  ηθικό  να  μην  αναφερθώ  στα  ποσοστά  των  εκλογών  

αλλά  ηθικό ,  ξανά  λέω  και  για  την  εικόνα  προς  τα  έξω  μιας  και  είναι  το  

θέμα  μας  σήμερα  με  ερωτήσεις  και  με  αμφισβήτηση ,  όπως  προέκυψε  

από  πολλούς  συναδέλφους  για  την  λειτουργία  της  Δ .Ε .Υ .Α . ,  να  υπάρξει  

περαιτέρω  παρουσία ,  ενίσχυση  της  παρουσίας  της  φυσικής  της  

αντιπολίτευσης  και  απορώ ,  κύριε  εισηγητά ,  πως  δεν  έχετε ,  τι  να  το  πω ;  

Δεν  είναι  τόλμη  αυτό ,  αυτό  είναι  αναγκαιότητα  να  υπάρξει  εδώ  

διεύρυνση ,  εφόσον  έφυγε  ένας  φορέας ,  να  υπάρξει  ακόμη  μια  θέση  

στην  αντιπολίτευση .   
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 Ούτως  ή  άλλως  η  πλειοψηφία  να  το  πω  έτσι  απλά  είναι  δική  σας .  

Εάν  αυτό  είναι  το  ζητούμενο ,  που  δεν  πρέπει  να  είναι  το  ζητούμενο ,  

διότι  εκεί  το  ΔΣ  μάχεται  και  υπερασπίζεται  συγκεκριμένα  πράγματα ,  

τα  οποία  προκύπτουν  από  την  συστατική  και  ιδρυτική  της  εκεί  

απόφαση  της  Δ .Ε .Υ .Α .  και  συνεπώς  όλοι  είμαστε  από  την  ίδια  πλευρά .   

 Κύριε  Πρόεδρε ,   θεωρούμε  ότι  εδώ  θα  πρέπει ,  επειδή  είναι  

εισήγηση  λέει  ότι  ένα  τουλάχιστον  μέλος  από  την  αντιπολίτευση ,  

ζητούμε  να  είναι  δυο  τα  μέλη  της  αντιπολίτευσης .  Η  πλειοψηφία  δεν  

αλλάζει  με  την  παρουσία  από  την  εκπροσώπηση  των  συμβούλων ,  των  

αιρετών  εννοώ  και  νομίζω  ότι  θα  πρέπει  να  γίνει  δεκτό ,  αλλιώς  πως  

θεωρούμε   ότι  είναι  πολύ  άδικο .  Δεν  ανταποκρίνεται  καθόλου  με  αυτό  

που  αποφάσισαν  οι  δημότες  μας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε .  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Το  μόνο  που  έχω  να  πω  είναι  ότι  μπορούμε  να  το  εξετάσουμε  και  να  το  

δούμε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Η  πρόταση  είναι ,  η  Δημοτική  Αρχή  προτείνει  Καδή  τακτικό  μέλος  και  

με  αναπληρωματικό  μέλος  τον  κ .  Μερετούδη .  Υπάρχει  εκπροσώπηση  

και  από  την  αντιπολίτευση ,  υπάρχει  εκπροσώπηση  και  από  όλους  τους  

κοινωνικούς  φορείς  και  νομίζω  ότι  δεν  υπάρχει  κανένα  απολύτως  

πρόβλημα .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εσείς  εμμένετε  στην  πρότασή  σας .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εσείς  έχετε  την  πρότασή  σας ,  η  εισήγηση  του  κ .  Αντιδημάρχου  είναι  

συγκεκριμένη ,  προχωρούμε…. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  ξέρω ,  κύριε  αντιδήμαρχε ,  μην  ανησυχείτε .  Η  πρότασή  σας  κ .  

Αντιδήμαρχε  είναι  ο  κ .  Καδής  με  αναπληρωτή  τον  κ .  Μερετούδη  και  ο  

κ .  Φωτιάδης  έχει  κάνει  την  δική  του  πρόταση .   

 Σύμφωνα  με  την  εισήγηση ;  Κύριε  Μοσχολιέ .  Την  πρόταση  του  κ .  

Φωτιάδη .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  ξέρω  εάν  μπορεί  να  γίνει  αλλά  συμφωνώ  και  εγώ  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Την  πρόταση  του  κ .  Φωτιάδη .  Κυρία  Αγιαννίδου ;  Σύμφωνα  με  την  

εισήγηση .  Κατά  πλειοψηφία  περνάει  το  θέμα .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  117/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τρίτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  3ο:  

Ορισμός  Δημ .  Συμβούλων  για  την  επιτροπή  καταστροφής  άχρηστου   
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υλικού ,  της  παρ .  6 του  άρθρου  199 του  Ν .  3463/2006 για  το  έτος  

2018.   

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Δούκας  Γ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Δούκας  έχει  τον  λόγο .  Έχετε  και  τα  ονόματα  να  προτείνετε ,  κ .  

Δούκα ;   

Κος  ΔΟΥΚΑΣ:  

Έληξε  η  θητεία  των  προηγούμενων   και  ορίζουμε  τους  καινούργιους  

για  το  ΄18. Είναι  σχεδόν  οι  ίδιοι .  Ο  Χράπας  ο  Παντελής ,  ο  Καδής  ο  

Γιώργος  που  είναι  στο  Αμαξοστάσιο ,  ο  Γάτσιος  Αθανάσιος  από  την  

αντιπολίτευση .  

 Αναπληρωματικοί  είναι  ο  Χαρίτος  ο  Χρήστος ,  Δούκας  Γεώργιος  

και  Χρυσανθίδης  Βασίλειο  από  την  αντιπολίτευση .  

 Η  γραμματέας  είναι  η  ίδια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  ερωτήσεις ;  Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Δούκα  επαναλαμβάνετε  λίγο  τους  αναπληρωματικούς  για  να  

καταγραφούν ;   

Κος  ΔΟΥΚΑΣ:  

Αναπληρωματικοί  είναι  ο  Χαρίτος  ο  Χρήστος ,  Δούκας  Γεώργιος  και  

Χρυσανθίδης  Βασίλειος .   
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  118/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τέταρτο  θέμα .   

 

 

ΘΕΜΑ  4ο:  

Σύσταση  επιτροπής  για  την  προσωρινή  και  οριστική  παραλαβή   

του  έργου:  ¨Κατεδάφιση  ρυμοτομούμενων  κτισμάτων  στις  

 οδούς  Προύσσης  και  Πτολεμαίων¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γκότσης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 Σύσταση  Επιτροπής .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τα  ονόματα  τα  έχουμε ;    Με  κλήρωση  γίνεται ;  Με  ποια  διαδικασία  

γίνεται ;  Ενημερώστε  μας  λίγο .    

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Με  κλήρωση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Όχι ,  όχι .  Αυτό  είναι  ένα  κτίσμα  Πτολεμαίων  όπου  έχει  μια  περίφραξη  

μέσα  στον  δρόμο  και  το  άλλο  είναι  στην  Σιγής ,  στην  γέφυρα  της  Σιγής  

που  πηγαίνανε  τα  παιδιά  προτού  φτάσουν  στην  γωνία  ένα  σπίτι .  

Προύσσης  και  Πτολεμαίων .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  119/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πέμπτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  5ο:  

Έγκριση  της  αριθμ .  10/2018 απόφασης  του  Δ .Σ .  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .   

Δήμου  Σερρών  με  θέμα:  ¨Τροποποίηση  της  184/2017 απόφασης  

 περί  τροποποίησης  του  Ο .Ε .Υ . ¨ .  

Εισηγητής:  Ο  Πρόεδρος  του  ΟΠΑΚΠΑ  κ .  Χατζημαργαρίτης  Μ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χατζημαργαρίτη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  
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Πρόκειται  για  την  τροποποίηση  που  είχατε  εγκρίνει  ομόφωνα  τον  

περασμένο  Δεκέμβρη .  Πέρασε  από  το  Υπηρεσιακό  Συμβούλιο  αλλά  

στην  Αποκεντρωμένη  μας  ζητήθηκε  να  απαλείψουμε  έναν  όρο  ο  οποίος  

εκ  παραδρομής  μπήκε .  Έχει  και  αυτός  ομόφωνα  περάσει  από  το  

Διοικητικό  Συμβούλιο  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . ,  έχει  απαλειφθεί  και  έρχεται  

για  να  ξανά  περάσει  να  πάρει  τον  δρόμο  της ,  γιατί  περιλαμβάνει  μέσα  

και  την  ίδρυση  ενός  νέου  Βρεφικού  Τμήματος  και  μας  πιέζουν  και  τα  

χρονικά  περιθώρια  και  ευχαριστώ  πολύ ,  κύριε  Πρόεδρε ,   που  μας  

βοηθήσατε  στον  χρόνο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  ερωτήσεις ;   

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Μια  ερώτηση ,  κύριε  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κυρία  Μπιτζίδου .   

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Αυτή  η  τροποποίηση ,   η  προηγούμενη  πότε  είχε  υλοποιηθεί ;   Κύριε  

Χατζημαργαρίτη .   

Κος  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Αυτή  η  τροποποίηση  λέτε  ότι  έχει  ένα  αρκετό  χρονικό  διάστημα  που  

δεν  έχει  ολοκληρωθεί  και  ερχόμαστε  σήμερα  να  το  ολοκληρώσουμε .  Η  

προηγούμενη  τροποποίηση ,  δηλαδή   είναι  απόφαση  του  προηγούμενη  

Δεκεμβρίου που εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο;  Άρα το ΄17.  Η 

προηγούμενη  τροποποίηση  πότε  έγινε ;   

Κος  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  
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Νομίζω  το  ΄14.  

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Νομίζετε  ή  έτσι  είναι ;   

Κος  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Νομίζω .  Δεν  είμαι  σίγουρος .   

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Και  γιατί  αυτή  η  αλλαγή ;   

Κος  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Σας  είπα ,  για  την  δημιουργία  νέου  βρεφικού  τμήματος .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μόνο  αυτό .   

Κος  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Περιλαμβάνει  και  κάποιες  άλλες ,  θα  τις  συζητήσουμε  τώρα ;  Έχει  

περάσει .  Έχει  περάσει  και  από  το  υπηρεσιακό .   Εάν  έχετε  κάποια  άλλη  

ερώτηση ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις ;  Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;  Ψηφοφορία .  Ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  120/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έκτο  θέμα .   
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ΘΕΜΑ  6ο:  

Έγκριση  απασχόλησης  εποχικού  προσωπικού  επί  δίμηνο  

 για  την  αντιμετώπιση  κατεπειγουσών  αναγκών  του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μερετούδη  έχετε  τον  λόγο .    

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Ναι ,  κύριε  Πρόεδρε .  Θέλουμε  να  προβούμε  σε  δίμηνη  σύμβαση  με  

κοινωνικό  λειτουργό  λόγω  του  ότι  δεν  υπάρχει  αυτή  στην  στιγμή  στην  

υπηρεσία  Κοινωνικής  Πρόνοιας  του  Δήμου  Σερρών  κοινωνική  

λειτουργός .   

 Όπως  θα  έχετε  δει  και  στην  εισήγηση ,  τα  τελευταία  δυο ,  τρία  

χρόνια ,  προβαίναμε  σε  μίσθωση  κάθε  ενός  έτους  με  σύμβαση  μίσθωσης  

έργου .  Αυτή  την  στιγμή  δεν  μας  έχει  εγκριθεί  ακόμη  από  τον  Αύγουστο  

αυτό  και  γι '  αυτό  έχουν  αυξηθεί  οι  ανάγκες  του  τμήματος  Κοινωνικής  

Πρόνοιας  και  θέλουμε  για  δυο  μήνες  να  προσλάβουμε  έναν  κοινωνικό  

λειτουργό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  ερωτήσεις ;  Έχετε  τον  λόγο .  Έχετε  τον  λόγο  κυρία  Ιλανίδου .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Εγώ  θέλω  να  ρωτήσω ,  έχω  μάθει  ότι  στην  κοινωνική  υπηρεσία  ήρθε  

μια  κοπέλα  για  πρακτική  άσκηση .  Εάν  η  Κοινωνική  Υπηρεσία  του  

Δήμου  Σερρών  που  δεν  έχει  κοινωνική  λειτουργό  είναι  

ευαισθητοποιημένη  για  κοινωνική  άσκηση  να  κάνει  κάποια  κοπέλα ,  

κάποιος  φοιτητής  σε  Κοινωνική  Σχολή  και  ποιος  θα  εκπαιδεύσει  αυτή  
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την  κοινωνική  λειτουργό  την  στιγμή  που  δεν  υπάρχει  κοινωνικός  

λειτουργός ;  Το  δίμηνο  που  θα  πάρουμε  ή  το  κενό  που  δεν  υπάρχει  και  

κανένας  και  η  κοπέλα  από  ποιον  εκπαιδεύεται ;  Τι  εκπαίδευση  κάνει ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  να  απαντήσετε  κύριε  Αντιδήμαρχε ;   

Κος  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Δεν  υπάρχει  κοινωνική  λειτουργός  αυτή  την  στιγμή .  Κάνει  την  

πρακτική  της  η  κοπέλα  που  έχει  προσληφθεί .  Κάνει  επισκέψεις  για  να  

συντάξει  εκθέσεις .  Τώρα  η  υπηρεσία  εάν  μπορεί  να  εγκρίνει  την  

πρακτική  που  κάνει ,  αυτό  δεν  το  γνωρίζω  αυτή  την  στιγμή ,  θα  πρέπει  

να  το  δω  και  να  το  απαντήσω  στο  άλλο  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Δεν  νομίζω  ότι  έχει  δικαίωμα  μια  φοιτήτρια  να  κάνει  . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ας  περιοριστούμε  στο  θέμα  μας  σας  παρακαλώ  όμως .  Στο  θέμα  μας .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Κοινωνικές  εκθέσεις  μια  φοιτήτρια  δεν  μπορεί  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλο  είναι  το  θέμα  μας ,  είναι  διαφορετικό .   

Κος  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Μπορείτε  να… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  να  περιοριστούμε  στο  θέμα .  Επέτρεψα  μια  

ερώτηση  αλλά  μην  την  συνεχίσουμε  την  κουβέντα  αυτή .  Τοποθετήσεις  

υπάρχουν  κύριοι ;  Κύριε  Αντιδήμαρχε  παρακαλώ  λιγάκι .  Επί  της  

διαδικασίας  κύριοι .  Έχετε  τον  λόγο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Μια  ερώτηση .  Κρίνουμε  ότι  μετά  τους  δυο  μήνες  θα  μπορέσουμε  να  

την  καλύψουμε  έστω  και  με  σύμβαση  του  έτους  την  ή  θα  χρειαστούμε  

να  ξανά  έρθουμε  με  άλλο  δίμηνο ;   

Κος  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Πιστεύουμε  ότι  θα  μας  έρθει  η  έγκριση  για  να  κάνουμε  σύμβαση  έργου  

για  ένα  χρόνο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ελπίζουμε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  άλλες  ερωτήσεις ;  Τοποθετήσεις ;  Συμφωνούμε  κύριοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  121/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έβδομο  θέμα .   

 

 

ΘΕΜΑ  7ο:  

Αποδοχή  επιπλέον  χρηματοδότησης  για  την  υλοποίηση  της  πράξης  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  28 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2018 

65

 με  τίτλο:  ¨Κέντρο  Κοινότητας  Δήμου  Σερρών  με  παράρτημα  

ΡΟΜΑ¨ ,  

στο  πλαίσιο  του  Ε .Π .  Κεντρική  Μακεδονίας  2014-2020. 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μερετούδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   αφορά  αποδοχή  χρηματοδότησης  επιπλέον .  Είναι  για  

την  πρόσληψη  που  θα  γίνει  για  τον  διαμεσολαβητή .  Είναι  θέμα  το  

οποίο  έχει  ξανά  περάσει  και  συζητηθεί  αρκετά  στο  Δημοτικό  

Συμβούλιο .  Κάποια  ερώτηση  εάν  υπάρχει  πολύ  ευχαρίστως .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  ερωτήσεις ;  Ο  κ .  Φωτιάδης .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  εισηγητά  που  βρίσκεται  η  διαδικασία  της  προκήρυξης  για  την  

πλήρωση  των  θέσεων  ιδιαιτέρως  του  διαμεσολαβητή ;   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη  την  έχει  το  τμήμα  Προσωπικού  και  την  προωθεί .  

Γίνονται  όλες  οι  ανάλογες  ενέργειες .  Αυτή  την  στιγμή  εγώ  είχα  

πληροφόρηση  πριν  ένα  δεκαήμερο ,  είναι  στην  διαδικασία  εξέλιξης  η  

όλη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Βεβαίως .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Υπάρχουν  άλλες  ερωτήσεις ;  Τοποθετήσεις ;  Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  122/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όγδοο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  8ο:  

Έγκριση  διενέργειας  προμήθειας  ειδών  για  την  επισκευή   

απρόβλεπτων  βλαβών  των  μηχανογραφικών  συστημάτων  

 του  Δήμου  έτους  2018.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Με  ποιον  τρόπο  θα  γίνει  η  διαδικασία ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χαρίτο .    

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  
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Ο  τρόπος  εκτέλεσης  η  Οικονομική  Επιτροπή .  Θα  αποφασίσει  η  

Οικονομική  Επιτροπή .  

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Η  Οικονομική  Επιτροπή  θα  αποφασίσει ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Γράφει  πίσω .  Διάθεση  της  πίστωσης  και  ο  τρόπος  εκτέλεσης  

προμήθειας  θα  γίνει  από  την  Οικονομική  Επιτροπή .   

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Μάλιστα .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  άλλες  ερωτήσεις ;   Συμφωνούμε  κύριοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  123/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένατο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  9ο:  

Έγκριση  διενέργειας  δαπάνης  για  την  προμήθεια  -  βιβλιοδεσία  –  

επιδιόρθωση  βιβλίων  των  υπηρεσιών  του  Δήμου  Σερρών   

οικονομικού  έτους  2018 και  ορισμός  επιτροπής  παραλαβής .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δηλαδή  θα  ορίσουμε  επιτροπή  για  να  παραλάβει  τα  βιβλία ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χαρίτο .  Μέσα  στην  εισήγηση  είναι .   

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Αποφασίζει… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό  λεπτό ,  ο  κ .  Χαρίτος  έχει  τον  λόγο .   

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Η  Οικονομική ;  Για  ποιο  λόγο  το  κάνετε  αυτό ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Για  ποιο  λόγο  το  κάνουμε ;  Διότι  η  Οικονομική  Επιτροπή  είναι  

υπεύθυνη  για  την  διάθεση ,  γιατί  περνάνε ,  όπως  ξέρετε ,  δυο  φορές  

τώρα  περνάνε .  Δεν  είναι  όπως  πέρυσι ,  έχει  αλλάξει  ο  νόμος .  Περνάνε  

δυο  φορές  από  την  Οικονομική  Επιτροπή .  Η  μια  φορά  είναι  η  έγκριση  

της  διάθεσης ,  το  προϊόν  τους ,  τέλος  πάντων ,   το  λέω  χοντρά  και  το  

δεύτερο  είναι  η  πίστωση  που  τα  λεφτά  τα  βάζουμε  και  πληρώνουμε .  

Εκεί  στην  Οικονομική  Επιτροπή  λέμε  … 

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Άρα  την  ευθύνη  την  έχει  αποκλειστικά  η  Οικονομική  Επιτροπή  για  ότι  

γίνει .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  
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Σωστό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  124/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο .   

 

ΘΕΜΑ  10ο:  

Έγκριση  διενέργειας  προμήθειας  και  τοποθέτησης  δύο  μεταλλικών  

 στυλοβατών  γηπέδου  καλαθοσφαίρισης  (μπασκέτες)  με  τον  πίνακα  

 καλαθοσφαίρισης  (ταμπλό)  και  ενός  λυόμενου  συγκροτήματος  

πετοσφαίρισης  (βόλεϊ) .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γκότσης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ένα  έργο  βρίσκεται  σε  εξέλιξη  στο  18ο .  Δυο  μπασκέτες  με  προμήθεια ,  

2.900 το  ποσό .  Για  τα  παιδιά .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν  κατάλαβα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Από  που  τις  παίρνουμε ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ακόμα  δεν  ορίστηκε .    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επειδή  είπατε  τιμή .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Η  τιμή ,  ο  προϋπολογισμός .  Εμένα  μου  το  έφερε  υπηρεσιακός  

παράγοντας .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έχω  την  πληροφορία ,  κύριε  αντιδήμαρχε ,  ότι  δυο  μπασκέτες  θέλουν  

και  στις  εργατικές  κατοικίες  των  Σφαγείων .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  125/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ενδέκατο .   
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ΘΕΜΑ  11ο:  

Έγκριση  διενέργειας  παροχής  υπηρεσιών:  α)  συντήρησης  -  

υποστήριξης   

συστήματος  του  Κοινωνικού  Ολοκληρωμένου  Πληροφοριακού   

Συστήματος  του  Δήμου  Σερρών  έτους  2018,  β)  των  βελτιωμένων  

εκδόσεων  (releases) του  Δήμου  έτους  2018 και  γ)  για  δράσεις   

ευαισθητοποίησης  και  ενημέρωσης  Δ .Τ .Υ .  

Εισηγητής:  Οι  αντιδήμαρχοι  κ .κ .  Χαρίτος  Χ .  και  Γκότσης  Η .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χαρίτος  και  ο  κ .  Γκότσης .  Υπάρχουν  ερωτήσεις  κύριοι ;  Θέλετε  

εισήγηση ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εγώ  έχω  μια  ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  να  γίνει  εισήγηση  τότε .   

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Να  γίνει  εισήγηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  γίνει  εισήγηση  κυρία  Μπιτζίδου .    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια  ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  θα  προκύψει  γιατί  και  η  κυρία  Μπιτζίδου  θέλει  εισήγηση .  Κύριε  

Γκότση  να  ξεκινήσουμε  από  εσάς ;   
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Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν  έχω  κάποιο  πρόβλημα .  Εδώ  μπαίνουν  σε  έναν  κωδικό  γύρω  στις  

15.000 . .  η  υπηρεσία  για  διάφορα  στην  πόλη  που  θα  συμβούν .  Η  

τεχνική  υπηρεσία  για  διάφορα  θέματα ,  για  να  μπορέσει  να  

ανταπεξέλθει .   

Παραδείγματος  χάρη ,  το  Eco Festival ,  επιχείρηση  καθαριότητας  

… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χαρίτο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Το  πρώτο  αφορά  είναι   η  παροχή  υπηρεσιών ,  είναι  συντήρηση  και  

υποστήριξη  του  συστήματος  του  κοινωνικού  ολοκληρωμένη  

πληροφοριακού  συστήματος  του  Δήμου  Σερρών .  Είναι  αυτό  για  GPS 

που  έχουν  οι  γέροντες  και  τα  λοιπά .   

 Το  δεύτερο  το  θέμα  είναι  γενικώς  είναι  για  τα  releases,  είναι  για  

τα  προγράμματα  του  Δήμου ,  η  οποία  ανανεώνεται  κάθε  χρόνο .  Δηλαδή  

είναι  . . ,  η  οποία  μας  ανανεώνει  κάθε  χρόνο  τα  προγράμματα  για  

υποστήριξη  των  προγραμμάτων  που  έχουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Φωτιάδης  και  η  κυρία  Μπιτζίδου .   Κύριε  Φωτιάδη  έχετε  τον  λόγο .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι ,  για  το  πρώτο  θέμα  που  εισηγείστε ,  κύριε  εισηγητά ,  

εμείς  έχουμε  άποψη ,  την  έχουμε  διατυπώσει .  Θεωρούμε  ότι  τα  χρήματα  

τα  οποία  δαπανούμε  είναι  πάρα  πολλά  για  την  παροχή  και  βεβαίως  οι  

τελικοί  ωφελούμενοι ,  τι  να  σας  πω ,  καλύτερα  να  παίρναμε  έναν ,  πως  

λέγεται ,  κύριε  Μηλίδη ,  έναν  νοσοκόμο  να  είναι  δίπλα  συνεχώς .  Έναν  

αποκλειστικό .  Έτσι  πάνε  τα  ποσά .   
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 Το  όλο  πρόγραμμα  από  την  αρχή  εμείς  το  ελέγξαμε  και  είπαμε  

ότι  δεν  είναι  συμβατό  και  εν  τέλει  οι  ωφελούμενοι  είναι  λίγοι .   

 Το  δεύτερο .  Δεν  θα  κάνω  και  τοποθέτηση  κύριε  Πρόεδρε .   

 Η  δεύτερή  μου  επισήμανση  είναι  στο  άλλο  που  εισηγείστε ,  κύριε  

εισηγητά  και  εμμένω  στην  εξής  διατύπωση .  Προκειμένου  να  

προχωρήσουμε  λέτε  ότι  δεν  μπορεί  ο  Δήμος ,  οίκοθεν ,  εσωτερικά ,  να  

αναλάβει  την  εν  λόγω  συντήρηση  λόγω  ιδιαιτεροτήτων  στο  τι  

συνίστανται  αυτές  οι  ιδιαιτερότητες .  Γιατί  εμείς  δεν  φτάσαμε  ποτέ  να  

έχουμε  μια  δομή ,   οποία  στοιχειωδώς  να  υποστηρίζει  και  να  συντηρεί  

τέτοιου  είδους  μικρά  συστήματα  τα  οποία  είμαστε  τόσα  χρόνια  στην  

ηλεκτρονική  διακυβέρνηση .   

 Πολλά  χρήματα  δίνουμε .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Κοιτάξτε  αυτά  τα  χρήματα  είναι  ένα  πρόγραμμα  το  οποίο  

επαναλαμβάνει  και  το  γνωρίζετε  πολύ  καλά  αυτό ,  έχει  γίνει ,  δηλαδή  

στην  ουσία  υποστηρίζουν  το  λογισμικό .  Κάθε  χρόνο  τα  releases με  την  

Singular Logic.  Είναι  οι  ολοκληρωμένες  υπηρεσίες  συστημάτων  

πληροφορικής .  Βασικά  ανανεώνεται  κάθε  χρόνο  αυτό .   

Τώρα  εάν  όταν  έγινε  σύμβαση  καταλαβαίνετε  ότι  έγινε  μια  

σύμβαση ,  η  οποία  κάθε  χρόνο  υποστηρίζεται  από  αυτό .  Δυστυχώς  δεν  

μπορούμε  αυτή  την  στιγμή  θα  πρέπει  να  τελειώσει  η  σύμβαση ,  δεν  

γνωρίζω ,  αυτή  την  στιγμή  δεν  μπορώ  να  σας  απαντήσω  πότε  τελειώνει .  

Όταν  θα  τελειώσει  θα  πρέπει  να  ψάξουμε  να  βρούμε  ή  άλλη  εταιρεία  ή  

δεν  ξέρω ,  να  το  ξαναδούμε  το  θέμα ,  αλλά  για  το  θέμα  που  είπατε ,  για  

την  υποστήριξη ,  πιστεύω  ότι  τουλάχιστον  η  μηχανογράφηση  που  

έχουμε ,  ειδικά  στα  μικρά  τα  έργα ,  τα  βγάζει  πέρα .  Αλλά  εδώ  μιλάμε  

τώρα  για  μεγάλα  project .  Το  λέω  χοντρά  αλλά .   
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Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Χρησιμοποιούμε  λογισμικό  της  κατασκευής .  Για  το  δεύτερο  θέμα  

μιλάτε .  Είναι  της  Singular λογισμό ,  κατασκευής  της  Singular Logic 

και  η  εταιρεία  είναι  η  οικονομική  προσφορά  είναι  η  . .εταιρεία ,  η  οποία  

στην  ουσία  διαχειρίζεται  το  λογισμικό  αυτό  εδώ .   

 Τώρα  ακριβώς  ποια  σχέση  έχουν ,  δεν  το  γνωρίζω .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Υποστήριξη  συστήματος  κοινωνικού  ολοκληρωμένου  πληροφοριακού  

συστήματος .  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Για  το  πρώτο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Εντάξει ,  λάθος  το  έκανα  παιδιά .  Εγώ  σας  είπα  για  το  δεύτερο .  Έκανα  

λάθος ,  με  συγχωρείτε .  Για  το  πρώτο  έχετε  δίκαιο ,  είναι  η  Γνώμων .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν  να  προχωρήσουμε  κύριοι  συνάδελφοι .  Παρακαλώ  ο  κ .  

Δήμαρχος  έχει  τον  λόγο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να  συμπληρώσω  πάνω  σε  αυτά .  Κύριε  Αντιδήμαρχε  να  συμπληρώσω .  

Ξεχάσατε  να  πείτε  ότι  οι  εταιρείες  αυτές  βάσει  του  νόμου  διατηρούν  τα  

πνευματικά  τους  δικαιώματα  και  δεν  μπορούμε  να  πάμε  σε  άλλη  

εταιρεία .  Καταλάβατε ;  Αποκλειστικά .   
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Το  λέει  και  η  εισήγηση  εδώ .  Το  γεγονός  λέει ,  ότι  το  

προσφερόμενο  ποσό  δεν  υπερβαίνει  το  όριο  της  απευθείας  ανάθεσης  

αλλά  όχι  το  προσήκον  μέτρο  και  γίνεται  δεκτό  λόγω  της  

αποκλειστικότητας  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  και  προγραμμάτων ,  

δηλαδή  ότι  δεν  ανατίθεται  απευθείας  με  σκοπό  την  αποφυγή  

διενέργειας  διαγωνισμού ,  ως  δημιουργός  των  σχετικών  εφαρμογών  

λογισμικού  έχει  διατηρήσει  την  κυριότητα  του  πηγαίου  κώδικά  τους  

καθώς  και  τα  δικαιώματα  πνευματικής  ιδιοκτησίας  σε  αυτά ,  με  

συνέπεια  να  καθίσταται  η  μοναδική  που  μπορεί  νόμιμα  να  παρέχει  η  

ίδια  ή  μέσω  των  συνεργαζόμενων  με  αυτή  εταιρειών ,  για  όσο  χρονικό  

διάστημα  ο  οικείος  φορέας  χρησιμοποιεί  τα  δημιουργηθέντα  από  αυτή  

προγράμματα ,  αποκλειόμενης  ρητά  της  δυνατότητας  του  τελευταίου  να  

αναθέτει  την  παροχή  των  εν  λόγω  υπηρεσιών  σε  τρίτους .    

Είμαστε  υποχρεωμένοι  από  τον  νόμο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κύριε  Φωτιάδη .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Μετά  την  τοποθέτηση  του  κ .  Δήμαρχου ,  έτσι  για  την  διευκρίνηση ,  

καθόλου  δεν  είμαστε  υποχρεωμένοι  για  το  θέμα  της  υποστήριξης  του  

ολοκληρωμένου  συστήματος ,  αυτό  πως  το  είπατε  το  πρώτο ,  διότι  δεν  

μας  το  λέει  κανένας  νόμος ,  εμείς  δεχθήκαμε  την  πρόταση  που  μας  

έφερε  κάποτε  η  εταιρεία  και  μας  έβαλε  σε  μια  δέσμευση  κάθε  χρόνο  να  

τους  δίνουμε  αυτά  τα  χρήματα .  Αυτό  δεν  προκύπτει  από  πουθενά  παρά  

εμείς  οικειοθελώς  όταν  δεχθήκαμε  με  αυτούς  τους  όρους  να  πάρουμε  

αυτό  το  πρόγραμμα .  Αυτό  είναι  ξεκάθαρο .  Κανένας  νόμος  δεν  μας  

υποχρεώνει  να  δίνουμε  αυτό  το  ποσό .   
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 Και  δεν  μπορώ  να  καταλάβω ,  ανά  χρόνο  τι  αναπληρώνουν  αυτοί  

και  τι  ανατάσσουν  από  το  λογισμικό ;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το  κοινωνικό  ολοκληρωμένο  πρόγραμμα ,  είναι  ένα  πολύ  πετυχημένο  

πρόγραμμα ,  το  οποίο  εξασφάλισε  ο  Δήμος ,  βάσει  του  οποίου  

εξασφάλισε  ένα  ποσό  250.000 ευρώ  και  με  το  πρόγραμμα  αυτό  

παρέχονται  πάρα  πολύ  ωραίες  υπηρεσίες  σε  άτομα  με  ειδικές  ανάγκες ,  

σε  μοναχικά  άτομα ,  σε  άτομα  που  έχουν  διάφορες  ασθένειες .   

 Να  φέρω  ένα  παράδειγμα .  Ένας  άνθρωπος  που  πάσχει  από  

Αλτζχάιμερ ,  παραδείγματος  χάρη ,  του  βάζουν  ένα  βραχιολάκι  και  όταν  

απομακρυνθεί  από  το  σπίτι  του  και  τον  χάσουν ,  τον  εντοπίζουν  αμέσως  

μέσα  από  το  κομπιούτερ .   

 Επίσης  κάποιος  ο  οποίος  είναι  καρδιοπαθής  έχει  ένα  κουμπί  

επάνω  του  και  μόλις  αισθανθεί  αδιαθεσία  πατάει  το  κουμπί  και  αμέσως  

έρχονται  και  του  προσφέρουν  υπηρεσίες .   

 Βάσει  του  προγράμματος  αυτού  και  των  χρημάτων  που  πήραμε  

προφέρουμε  υπηρεσίες  στον  αντίστοιχο  αριθμό  δημοτών  που  λέει  το  

πρόγραμμα .  Μακάρι  το  πρόγραμμα  αυτό  να  επεκταθεί ,  να  ξανά  βγει  

και  να  προσφέρουμε  υπηρεσίες  και  σε  άλλους  πολίτες .  Είναι  ένα  πάρα  

πολύ  ωραίο  πρόγραμμα  και  είναι  από  τους  λίγους  δήμους ,  ο  Δήμος  

Σερρών  που  εντάχθηκε  σε  αυτό  το  πρόγραμμα .   

 Όσον  αφορά  η  εταιρεία  ακριβώς  το  ίδιο  ισχύει ,  δεν  χρειάζεται  να  

ξανά  διαβάσω ,  η  ίδια  παράγραφος  υπάρχει ,  το  ίδιο  ισχύει  και  γι '  αυτό  

την  εταιρεία .  Διατηρεί  τα  πνευματικά  της  δικαιώματα  και  είμαστε  

υποχρεωμένοι  να  συνάψουμε  σύμβαση  με  αυτή  την  εταιρεία .  Να  

συνεχίσουμε  την  σύμβαση .   
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Τα  ξέρει  η  κυρία  Καλώτα ,  βλέπω  κουνάει  το  κεφάλι  της  

καταφατικά ,  όπως  και  ο  κ .  Μηλίδης .  Είναι  γιατροί  και  τα  ξέρουν .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Έτσι  έχει  το  θέμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Μπιτζίδου  έχετε  τον  λόγο .   

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Εδώ ,  όπως  καλά  είπε  ο  κ .  Αντιδήμαρχος ,  ο  κ .  Γκότσης  ότι  εντάχθηκε  

πλέον  μέσα  στην  Τεχνική  Υπηρεσία  το  Eco Festival .  Επειδή  

αναλαμβάνετε  την  ευθύνη  πλέον ,  κ .  Γκότση ,  μιας  διοργάνωσης  μιας  

εκδήλωσης ,  γιατί  ουσιαστικά  αυτό  έχει  και  ύφος  πολιτιστικής  

εκδήλωσης  περιβαλλοντικού  χαρακτήρα ,  βλέπουμε  ότι  μπαίνουμε  στον  

Μάρτιο  και  από  ότι  πληροφορήθηκα  είναι  Μάιος  η  διοργάνωση ,  Μάιο  

θα  γίνει ,  τέλη  Μαΐου ,  τι  πρωτοβουλίες  αναλάβατε  για  να  μπορέσετε  να  

έχει  επιτυχία  το  Eco Festival ,  που  προγραμματίζετε  εσείς  προσωπικά  

και  τι  πρωτοτυπία  θα  εμφανιστεί  φέτος ,  εφόσον  έχει  αναλάβει  κάποιες  

πρωτοβουλίες  για  να  μπορεί  να  έχει  την  επιτυχία  των  παλαιοτέρων  

ετών ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  νομίζω  ότι  είναι  το  θέμα  μας  αυτό  κα  Μπιτζίδου .   

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Θα  θέλαμε  λίγο  τις  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  όχι ,  κύριε  Αντιδήμαρχε  δεν  είναι  αυτό  το  θέμα  μας .  Εντάξει ,  είναι  

ενδιαφέρον  αυτό  που  λέτε  αλλά  δεν  νομίζω  ότι  είναι  το  θέμα  μας .   
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Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Ναι ,  κύριε  Πρόεδρε ,   να  ρωτήσω .  Θα  φέρετε  δηλαδή  θέμα  την  

διοργάνωση  του  Eco Festival;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλο  θέμα  είναι  αυτό .   

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Όχι ,  εγώ  σας  ρωτάω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μα  μην  μου  κάνετε  τέτοια  ερώτηση  εμένα .  Δεν  αφορά  εμένα .   

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Ποιον  να  ρωτήσω ;  Εσείς  φέρνετε  τα  θέματα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι .  Εγώ  δεν  κάνω  την  επιλογή  των  θεμάτων .  Εγώ  αξιολογώ  τα  

θέματα…  

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Θέλουμε  πληροφόρηση  για  την  διοργάνωση  αυτή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ ,  δεν  το  θέμα  μας  όμως  αυτό .    

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Πείτε  ότι  δεν  μπορείτε  να  απαντήσετε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ  να  απαντήσω ;   

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Ευχαριστώ  πολύ .  Ο  κ .  Γκότσης  εάν  μπορεί  να  απαντήσει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μα  είστε  εκτός  θέματος  τώρα ,  μην  με  φέρνετε  σε  δύσκολη  θέση .   Σας  

παρακαλώ .   
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Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Είναι  η  πίστωση  και  τα  λεφτά  αυτά  πρέπει  να  αξιολογηθούν  και  να  

δούμε  τι  θα  κάνετε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  αλλά  δεν  είναι  το  θέμα  μας  αυτό .  Δεν  είναι  το  θέμα  μας .   

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Φυσικά  και  είναι  αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει ,  άποψή  σας  είναι .   

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Εάν  δεν  μπορείτε  να  απαντήσετε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μια  διευκρίνηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  όχι  δεν  θα  συζητηθεί .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μια  διευκρίνηση .   

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Εάν  δεν  μπορείτε  να  απαντήσετε… 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 Τα  λεφτά  αυτά  δεν  είναι  μόνο  για  το  Eco Festival ,  είναι  ένας  κωδικός  

που  μπαίνει ,  εάν  διαβάσατε  το  θέμα ,  γιατί  νομίζω  μετά  λέω  μερικά  

πράγματα  και  παρεξηγούμαι .  Eco Festival  επιχείρηση  Καθαρές  

Πινακίδες  Σήμανσης .   

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Δωρεάν  είναι  αυτό  κ .  Γκότση .  Οι  Καθαρές  Πινακίδες .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Αποβλήτων .  Ημερίδες  ευαισθητοποίησης  και  ενημέρωσης  σε  θέματα  

ενεργειακού .  Λοιπόν ,  για  όλες  αυτές  τις  δράσεις  του  ΄18, που  θα  κάνει  

η  Τεχνική  Υπηρεσία ,  έχει  αυτά  τα  λεφτά  στον  κωδικό  για  να  μπορέσει  

να  υλοποιήσει  όσες  μπορεί .   

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Πόσα  είναι  τα  λεφτά  ακριβώς ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

15 χιλιάρικα .   

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Θέλετε  να  κάνετε  Eco Festival  και  όλα  αυτά  με  15.000;  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Άντε  πάλι .  Τέλος  πάντων .  

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Ευχαριστώ  για  την  απάντηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ψηφοφορία  κύριοι  συνάδελφοι .  συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μοσχολιέ ;   

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  φτάσεις  είναι  σας ,  μην  βιάζεστε .   Κύριε  Μοσχολιέ  συμφωνείτε ;  

Ψηφοφορία  είναι ,  μισό  λεπτό ,  όχι  μην  διακόπτετε  την  ψηφοφορία .   

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ  κυρία  Μπιτζίδου .   

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Θα  ήθελα  την  απόφαση  με  e-mail .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  είναι  σωστό  και  δεν  επιτρέπεται  να  διακόπτετε  την  ψηφοφορία .  

Μπορείτε  να  κάνετε  το  σχόλιό  σας  αφού  ολοκληρωθεί .  Σας  παρακαλώ .   

Παρακαλώ  κύριοι .  Κύριε  Αναστασιάδη ;   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Επόμενος .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εμείς  δεν  ψηφίζουμε  από  το  θέμα  ένδεκα  την  πρώτη .  Το  Α .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  Α .   Ωραία .  Οι  υπόλοιποι .  Κυρία  Μπιτζίδου .   

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Το  θέμα  που  έχει  σχέση  με  την  πίστωση  αυτή… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  μικρόφωνό  σας  σας  παρακαλώ .   

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

16.000,  όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Το  Γ  λέτε .  Οι  υπόλοιποι ;  Ναι .   

 

Έγκριση  διενέργειας  παροχής  υπηρεσιών:  συντήρησης  – 

υποστήριξης  
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 συστήματος  του  Κοινωνικού  Ολοκληρωμένου  Πληροφοριακού  

 Συστήματος  του  Δήμου  Σερρών  έτους  2018 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  126/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  των  βελτιωμένων  εκδόσεων  (releases) του  Δήμου  έτους  

2018 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  127/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  για  δράσεις  ευαισθητοποίησης  και  ενημέρωσης  Δ .Τ .Υ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  128/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δωδέκατο  θέμα .   

 

 

ΘΕΜΑ  12ο:  

Έγκριση  διενέργειας  για  την  σύναψη  σύμβασης  – πλαισίου   

για  την  συντήρηση  του  δικτύου  οπτικών  ινών  του  Δήμου  Σερρών .  
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Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Αφορά  με  τον  Ο .Τ .Ε . ,  είναι  σύμβαση .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  129/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  τρίτο .   

 

 

ΘΕΜΑ  13ο:  

Καθορισμός  δικαιούχων  χρήσης  υπηρεσιών  κινητής   

τηλεφωνίας  για  την  κάλυψη  υπηρεσιακών  αναγκών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  130/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  τέταρτο .   

 

ΘΕΜΑ  14ο:  

Ορισμός  αμοιβής  εξωτερικού  δικηγόρου ,  κατόπιν   

της  υπ’  αριθμ .  39/2018 Α .Ο .Ε .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Εγώ  δεν  συμφωνώ ,  διαφωνώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  διαφωνεί  η  κυρία  Μπιτζίδου .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μια  ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  την  εισήγηση ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι .   Το  μικρόφωνό  σας ,  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Δεν  θα  μπορούσε  να  υπάρχει  παρουσία  από  τους  δικηγόρους  μας ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  μας  απαντήσει  ο  κύριος…. 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Έχουμε  και  άλλους  δυο ,  τέσσερις  δικηγόρους  έχουμε ,  γι '  αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Την  εισήγηση  κ .  Αντιδήμαρχε .  Να  ακουστεί  η  εισήγησή  σας  και  να  

απαντήσετε .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

 Η  εισήγηση   είναι  ότι  ζητούμε  για  τον  δικηγόρο  Σερρών  Δημήτριο  

Λαπατώνη  να  παραστεί .  Αφορά  βασικά  η  υπόθεση  αφορά  για  να  πω ,  

αφορά  το  Κεντρικό  Πάρκο  Σερρών .  Είναι  μια  υπόθεση  η  οποία  έχει  

ξεκινήσει  αρχές  του  ΄90.  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εγώ  ρώτησα  κάτι  συγκεκριμένο .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Την  εισήγηση  σας  παρακαλώ .  Ολοκληρώστε  την  εισήγηση ,  κύριε  

Αντιδήμαρχε  και  θα  απαντήσετε  και  στον  κ .  Φωτιάδη .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Το  θέμα  είναι  ότι  ο  δικηγόρος  ζητά  να  ψηφίσουμε  τα  λεφτά  που  

χρειάζεται  3.224.  Τώρα  για  το  θέμα  αυτό  το  οποίο  είπατε ,  κύριε  

Φωτιάδη  … 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τι  θα  κάνει ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Τι  θα  κάνει ;  Θα  παραστεί ,  είναι  διεκδικητική  η  αγωγή  και  η  ανταγωγή .  

Ζητούν  507.000 … 
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αφήστε  να  ολοκληρώσει .  Ολοκληρώστε ,  σας  παρακαλώ  την  εισήγησή  

σας  για  να  έχουμε  εικόνα  καλύτερη .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Διεκδικητική  αγωγή .  Τι  θα  κάνει ;   

 Διεκδικητική  αγωγή  πρώτον ,  κατά  του  Αλεξάνδρου  

Σιδηρόπουλου ,  Ελπίδα  Σιδηροπούλου ,  Αλεξία  Σιδηρόπουλου  και  

αφορά  το  απαλλοτριωθέν  οικόπεδό  τους  στο  Κεντρικό  Πάρκο  των  

Σερρών  με  αναγραφόμενη  αξία  στην  αγωγή  117.000,  καθώς  και  

ανταγωγή  που  ζητάνε  παραπάνω  των  αντιδίκων  εναντίον  του  Δήμου ,  τα  

οποία  ζητούν  509.067.   Θα  παραστεί  στην  δίκη  δηλαδή  σαν  

εκπρόσωπος  του  Δήμου .   

 Απλώς  επειδή  ο  συγκεκριμένος  δικηγόρος  είναι ,  έχει  ασχοληθεί  

με  τέτοια  θέματα ,  αυτός  είναι  και  ο  λόγος  ο  οποίος  επελέγη  για  να  

εκπροσωπήσει  τον  Δήμο .   

 Τώρα ,  από  εκεί  και  πέρα ,  από  τους  τέσσερις  δικηγόρους  μόνο  οι  

δυο ,  κύριε  Φωτιάδη ,  μπορούν  να  εκπροσωπήσουν  τον  Δήμο  στα  

δικαστήρια .  Μόνο  οι  δυο  μπορούν .  Μόνο  οι  δυο  δικηγόροι  μπορούν  να  

εκπροσωπήσουν  … 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Υπήρχε  ένα  πρόβλημα  όταν  ξεκίνησε ,  γιατί  αυτή  η  υπόθεση  είχε  

ξεκινήσει  πιο  μπροστά .  Η  κυρία  Τσιλίκα  είχε  πρόβλημα  γιατί  είχε  πάει  

στο  νοσοκομείο  και  από  εκεί  ξεκίνησε  η  όλη  διαδικασία .  Επειδή  είχε  
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χρόνια  αυτό  το  θέμα  και  αποφασίστηκε  να  βάλουμε  κάποιον  δικηγόρο ,  

ο  οποίος  να  είναι  εξειδικευμένος .  Αυτό  ήταν  το  όλο  θέμα .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Μπορώ  να  σας  φέρω ,  είχε  τόσο  φόρτο ,  δηλαδή  να  σκεφτείτε  ότι  

τουλάχιστον  αυτοί  που  είναι  στην  Οικονομική  Επιτροπή  ξέρουν  ότι  

τουλάχιστον  τον  επόμενο  μήνα  και  τους  επόμενους  μήνες  είναι  τόσα  

πολλά  τα  θέματα ,  είναι  πάρα  πολλά .  Δηλαδή  μόνο  τον  επόμενο  μήνα  

έχουν ,  τουλάχιστον ,  είκοσι  δικάσιμες ,  δεν  ξέρω  πως  λέγεται  αυτό ,  το  

ξέρουν  οι  δικηγόροι .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Οι  άλλοι  δεν  μπορούν ,  διότι  είναι  εκ  του  νόμου .  Δεν  μπορούν  από  τον  

νόμο .  Είναι  μόνο  αυτοί  που  είναι  μόνιμοι  υπάλληλοι .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Εδώ  παίρνουμε  δικηγόρο ,  εντάξει  είναι  οικονομικό  το  θέμα  και  αρκετά  

χρήματα  αλλά  και  η  δική  μας  η  ζωή  δεν  είναι  άνευ  αξίας .  Τις  

προάλλες ,  ενώ  είχε  οριστεί  από  την  Οικονομική  Επιτροπή  να  

εκπροσωπήσει  η  δικηγόρος  του  Δήμου ,  δεν  ήρθε  και  αναγκάστηκα  και  

πήρα  εξωτερικό  δικηγόρο  και  τον  πλήρωσα  από  την  τσέπη  μου .  Χώρια  

που  τρώμε  ποινές  χωρίς  λόγο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  άλλες  ερωτήσεις ;  Τοποθετήσεις ;  Ο  κ .  Τσαλίκογλου ;  Όχι ;  

Έχετε  καλυφθεί ;  Ωραία .  Συμφωνούμε  κύριοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Να  κάνω  μια  ερώτηση .  Μπορώ  κύριε  Πρόεδρε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  έχετε  τον  λόγο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σε  αυτές  τις  περιπτώσεις  τώρα  που  ανέφερε  ο  κ .  Μυστακίδης ,  αυτά  τα  

χρήματα  που  έχει  πληρώσει ,  δεν  μπορούμε  να  τα  περάσουμε  στην  

Οικονομική  Επιτροπή  για  να  αποζημιωθεί  για  την  δαπάνη  που  έχει  

κάνει  για  τον  δικηγόρο ,  μια  και  δεν  παρουσιάστηκε  η  ορισμένη  από  

την  Οικονομική  Επιτροπή  δικηγόρος ;  Μπορεί  να  μας  απαντήσει  

κάποιος ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ας  το  δει  ο  αρμόδιος  Αντιδήμαρχος .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ας  το  δει  ο  αρμόδιος  Αντιδήμαρχος .  Νομίζετε  ότι  μπορείτε  να  

απαντήσετε  αυτή  την  στιγμή ;   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  κάνουμε  διάλογο  κυρία  Ιλανίδου .  Κύριοι  συνάδελφοι  

συμφωνούμε ;   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  131/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Δέκατο  πέμπτο  θέμα .   

 

 

ΘΕΜΑ  15ο:  

Αναμορφώσεις   πιστώσεων  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  

 οικον .  έτους  2018 από  την  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  την  εισήγηση ;  Συμφωνείτε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικ .  έτους  2018 που  

αφορά  την   

Δημιουργία  ενίσχυσης  ΚΑΕ  εξόδων  για  δαπάνη  υπερωριακής  

απασχόλησης  τριών   

υπαλλήλων  διαφόρων  ειδικοτήτων  του  δήμου  Σερρών  (Αναμ .  20η  )  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  132/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  για  την  ενίσχυση  κωδικών  εσόδων  –εξόδων  κλπ  

(υποχρεωτική)  
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(Αναμ .  32η  )  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  133/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  που  αφορά  ενίσχυση  ΚΑΕ  οφειλών  εξόδων  ΠΟΕ  για  το  έτος  

2018 

(Αναμ .  35η  )  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  134/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  που  αφορά  ενίσχυση  ΚΑΕ  εξόδων  κρατήσεων  μισθοδοσίας  

(Αναμ .  38η  )  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  135/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  έκτο  θέμα .   
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ΘΕΜΑ  16ο:  

Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικ .  έτους  2018 και  ψήφιση  

πίστωσης  συνεχιζόμενων  υπηρεσιών  του  Τμ .  Αγροτικής  

 και  Κτηνοτροφικής  Παραγωγής  και  Αλιείας .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  136/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  έβδομο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  17ο:  

Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  της  Δ /νσης  Καθαριότητας  έτους  

2018.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας  Π .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χράπα ;  Θέλετε  εισήγηση  κύριοι  συνάδελφοι ;   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Ο  προϋπολογισμός  της  Καθαριότητας  είναι ,  πρέπει  να  περάσει  

Δημοτικό  Συμβούλιο  για  να  ξεκινήσουν  όλοι  οι  διαγωνισμοί ,  οι  οποίοι  

αναφέρονται  μέσα  στον  προϋπολογισμό  μας .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να  κάνω  μια  ερώτηση ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χράπα  ολοκληρώσατε ;   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Ναι ,  βεβαίως .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις .  Έχετε  τον  λόγο .  Θα  δώσω  στον  κ .  Φωτιάδη  τον  λόγο  και  

αμέσως  θα  πάρετε  εσείς .   Υπάρχουν  άλλες  ερωτήσεις ;  Κύριε  Φωτιάδη  

έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ο  κ .  Χράπας  νομίζω  ότι  είναι  οι  εισηγητής ,  έτσι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χράπας  είναι .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Χράπα  εδώ  στο  δεύτερο  φύλλο  εδώ  στην  ανάλυση  που  κάνετε  

ανά  κωδικό  και  βάζετε  τα  ποσά ,  βλέπουμε  ποσά  10.000 παροχή  

υπηρεσιών  για  το  σχέδιο  τάδε ,  10.000 ξανά  και  πίσω  βεβαίως  τα  

υπόλοιπα  είναι  ευκρινή ,  είναι  ανταλλακτικά  και  τα  λοιπά .   

 Τι  αφορούν  αυτά  τα  ποσά  και  δεν  θα  μπορούσαμε  να  τα  

αποφύγουμε ;  Δεν  μπορούμε ,  δηλαδή ,  οίκοθεν  να  κάνουμε  αυτή  την  
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οργάνωση  των  σημείων  και  εν  γένει  την  οργάνωση  που  χρειάζεται  για  

να  υλοποιήσουμε  το  σχέδιο ,  μιας  και  το  έχουμε  πληρωμένο  και  το  

έχουμε  εμπεδώσει ;   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Κοιτάξτε .  Ο  προϋπολογισμός  της  Καθαριότητας ,  γενικά  ο  

προϋπολογισμός  του  Δήμου  είναι  ένας  προϋπολογισμός ,  ο  οποίος  οι  

υπηρεσίες  μας  λένε  εδώ  σε  μας  που  σε  ποιους  κωδικούς  θα  μπουν  τα  

χρήματα  για  να  πληρωθεί  το  οικονομικό  έτος .   

 Λέει  ότι  προϋπολογίζουμε  να  χρειαστούμε  για  εκεί  τόσα  

χρήματα ,  για  εκεί  τόσα  χρήματα  και  για  εκεί  τόσα  χρήματα .  Αυτό  

συμβαίνει  αυτή  την  στιγμή  και  στην  Καθαριότητα .  Είναι  οι  ανάγκες  

της  υπηρεσίας ,  όπως  έχουν  προκύψει  τα  προηγούμενα  χρόνια  ακριβώς  

το  ίδιο  κάνουμε  και  ενισχύουμε  κάποιους  κωδικούς  οι  οποίοι  δεν  

φτάσανε  τα  χρήματα  στα  προηγούμενα  χρόνια .  αυτή  είναι  η  

πραγματικότητα .   

 Τώρα  εάν  θέλετε  κάτι  συγκεκριμένο  να  σας  απαντήσω  για  

κάποιον  συγκεκριμένο  κωδικό ,  βεβαίως  μπορώ .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τα  άλλα  είπαμε  ότι  είναι  ευανάγνωστα ,  δεν  έχουμε…. 

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Απλά  με  συγχωρείτε ,  κύριε  Φωτιάδη ,  δεν  έγινε  κατανοητή  εκατό  τοις  

εκατό  η  ερώτησή  σας  γιατί  έχει  φασαρία .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Για  δυο  εγγραφές  λέμε ,  δυο  κωδικούς ,  ο  ΚΑ20, πάλι  ΚΑ20, είναι  στην  

δεύτερη  σελίδα ,  σας  είπα  με  το  σημείο ,  με  την  αρίθμηση  6 και  με  την  

αρίθμηση  7 και  σας  είπα  ότι  αυτή  την  υπηρεσία  που  θα  μας  δώσει  ο  
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εξωτερικός  συνεργάτης ,  δεν  μπορούμε  να  την  κάνουμε  μόνοι  μας ,  να  

μην  πληρώνουμε  χρήματα ;  10.000; 10.000; 

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Αυτά  προϋπολογίζουμε  να  ξοδέψουμε  10 και  10 χιλιάρικα ,  όπως  λέει  

και  η  εισήγηση  εδώ  πέρα  που  είναι  δράσεις  προβολής  και  ενημέρωσης .  

Το  δεύτερο  είναι  η  υλοποίηση ,  δράσεις  υλοποίησης  του  τεχνικού  

σχεδίου .  Αυτά  προϋπολογίζουμε  να  τα  πληρώσουμε .  Εκτιμώ  ότι  δεν  θα  

χρειαστούν  τόσα  χρήματα  αλλά  πρέπει  να  έχουμε  στον  κωδικό  όμως  

χρήματα .  Όταν  θα  έρθουν  όλα  αυτά  θα  περάσουν  και  από  τις  Επιτροπές  

και  σε  διαγωνισμούς  και  εσείς  θα  το  γνωρίζετε ,  όταν  θα  υλοποιηθούν  

όλα  αυτά  θα  τα  μάθετε .  Κάποια  ποσά  θα  χρειαστούν ,  δεν  γνωρίζουμε  

ακριβώς  το  ύψος .  Γι '  αυτό  βάλαμε  11.000 ευρώ .   

 Να  σας  πω  και  κάτι ;  Φέτος  είναι  μια  καλή  χρονιά  για  την  

Καθαριότητα ,  επειδή  με  την  οικονομία  που  έχουμε  κάνει  τόσα  χρόνια  

έχουν  περισσέψει  αρκετά  χρήματα  και  θα  δείτε  ότι  οι  κωδικοί  μας  

είναι  ενισχυμένοι .  Ιδιαίτερα  στην  προμήθεια  και  κάδων  και  προμήθεια  

και  οχημάτων  έχουμε  μια  καλύτερη  οικονομική  κατάσταση  μέσα  στο  

΄18.  

 Σας  ανακοινώνω  κιόλας  στο  σώμα  ότι  προτιθέμεθα  στην  

υπηρεσία  μας  να  τοποθετήσουμε  τρεις  υπόγειους  συμπιεζόμενους  

κλάδους  στο  κέντρο  και  περιμετρικά  των  πεζοδρόμων  της  πόλης  μας .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  εισηγητά  δεν  είδα ,  εκτός  εάν  μου  διέφυγε  και  κάνω  λάθος ,  

υπάρχει  κωδικός  για  να  εισπράττουμε  χρήματα  από  την  δομή  των  

προσφύγων  για  την  παροχή  υπηρεσίας  που  έχουμε ;  Την  αποκομιδή ;  

Εισπράττουμε  από  την  δομή  εκεί  χρήματα ;  Γιατί  εμείς  κάνουμε  την  

αποκομιδή  και  γενικότερα  την  διαχείριση  των  απορριμμάτων .   
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Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Κοιτάξτε ,  μπορώ  να  σας  απαντήσω  αλλά  η  απάντηση  θα  φάει  λίγο  

χρόνο .  Δεν  ξέρω  εάν  έχουμε  τον  απαιτούμενο  χρόνο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όσο  γίνεται  πιο  σύντομος ,  κύριε  αντιδήμαρχε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μονολεκτικά  ναι  ή  όχι ;   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Μονολεκτικά  δεν  μπορεί  να  απαντηθεί  κύριε  Φωτιάδη .  31 Δεκεμβρίου  

έληξε  η  σύμβαση  που  είχε  η  δομή  με  την  ιδιωτική  εταιρεία  που  έκανε  

την  αποκομιδή .  Επειδή  υπήρχε  ένα  κενό  και  δεν  μπορούσαν  να  

πληρώσουν  εάν  δεν  κάνουν  νέα  σύμβαση ,  παρακάλεσαν  τον  Δήμο  

Σερρών  να  μπορέσουμε  να  τους  βοηθήσουμε ,  έτσι  ώστε ,  να  μην  έχουμε  

εικόνες  τύπου  Χίου .   

 Εμείς  πήγαμε  αμέσως  στο  κάμπ ,  συλλέγαμε  τα  απορρίμματα  

καθημερινά ,  αλλά  θα  έπρεπε  και  αυτοί  να  πληρώσουν  το  αντίτιμο  στον  

Δήμο  Σερρών  όπως  οφείλουν ,  όπως  όλοι  οι  δημότες  βάσει  του  νόμου .   

 Τους  κάλεσα  επανειλημμένα ,  έχουμε  έρθει  σε  συμφωνίες ,  κάναμε  

και  μια  σύσκεψη  με  τον  Δήμαρχο ,  εξηγήσαμε  τα  πλαίσια  του  νόμου  και  

πως  πρέπει  να  κινηθούν ,  ενημέρωσαν  την  Αθήνα ,  τα  κεντρικά  του  

Διεθνή  Οργανισμού  Μετανάστευσης ,  ο  οποίος  έχει  αναλάβει  αυτό  το  

κομμάτι  και  πριν  από  δέκα  μέρες  μου  απάντησαν  και  μου  είπαν  ότι  ναι ,  

συμφωνούμε ,  θα  ενταχθούμε  βάσει  του  νόμου  και  εμείς  στο  καμπ  να  

πληρώνουμε  τα  ανταποδοτικά  όπως  οφείλουμε .   

 Είναι  στην  διαδικασία  ένταξης  αυτή  την  στιγμή .  Αυτά  τα  

πράγματα  ξέρετε  ότι  δεν  μπορούν  να  γίνουν  αμέσως ,  χρειάζονται  τα  

τετραγωνικά  μέτρα ,  όπως  όλα  τα  σπίτια ,  όλα  τα  ακίνητα  
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ηλεκτροδοτούμενα  της  Ελλάδας ,  έτσι  και  αυτοί  βάσει  αυτού  του  νόμου  

που  οφείλουν ,  θα  μπουν  στα  τετραγωνικά  μέτρα  και  θα  τους  έρθει  

μέσα  στον  λογαριασμό  τα  ανταποδοτικά .   Απλά  είναι  στην  εξέλιξη  

αυτή  την  στιγμή ,  στην  διαδικασία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  τον  λόγο  κ .  Αναστασιάδη .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Χράπα  είπατε   πως  η  αναμόρφωση  γίνεται  για  να  αναβάθμιση  

των  υπηρεσιών  της  συγκεκριμένης  δομής  Καθαριότητας .  Μπορείτε ,  σας  

παρακαλώ  πολύ  να  γίνετε  λίγο  πιο  συγκεκριμένος ;  Ποια  είναι  η  

στόχευσης  όλης  αυτής  της  αναμόρφωσης  του  προϋπολογισμού ;   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Κοιτάξτε ,  αυτά  είναι  οικονομικά  κομμάτια  τα  οποία  καλά  είναι  να  τα  

απαντήσει  ένας  οικονομολόγος .  Αυτά  που  γνωρίζω  εγώ  με  απλά  

χωριάτικα  λόγια ,  θα  σας  πω  ότι  έχουμε  έναν  προϋπολογισμό ,  ο  οποίος  

για  να  εκτελεστεί  το  ΄18 θα  πρέπει  να  περάσει  Δημοτικό  Συμβούλιο .  

Αυτό  είναι .   

 Από  εκεί  και  μετά ,  η  ερώτησή  σας  λέει  ότι  για  ποιο  λόγο  το  

φέρνουμε .  Εάν  κατάλαβα  καλά .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι ,  όχι .  Ποιος  είναι  ο  στόχος  αναμόρφωσης  του  προϋπολογισμού  

ενόψει  της  αναβάθμισης  των  υπηρεσιών .  Αυτό  είναι .  Το  ερώτημα  μου  

νομίζω  ότι  είναι  απλό .  Δηλαδή  θα  αγοράσουμε  απορριμματοφόρα ;  Θα  

αγοράσουμε  κάδους ;  Γι '  αυτό  σας  είπα  λίγο  πιο  συγκεκριμένος  εάν  

μπορείτε  να  γίνετε .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  
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Λοιπόν ,  μέσα  το  ΄18 δεν  θα  σας  πω  τι  θα  κάνουμε ,  θα  σας  πω  τι  

διαφορετικά  πράγματα  θα  κάνουμε  από  τα  προηγούμενα  χρόνια ,  γιατί  

να  μην  σας  αναφέρω  τώρα  τα  πάγια ,  καύσιμα ,  μισθοδοσίες ,  Χ .Υ .Τ .Α .  

και  τα  λοιπά .  Αυτά  είναι  τα  πάγια  τα  έξοδα .   

 Το  εξτρά  που  θα  κάνουμε  εμείς  το  ΄18, αυτό  που  κάναμε  το  ΄17 

στον  προϋπολογισμό  είναι  ότι  αγοράσαμε  τέσσερα  νέα  

απορριμματοφόρα ,  τα  οποία ,  βέβαια ,  δεν  τα  έχουμε  προμηθευτεί  

ακόμη ,  είναι  στο  Ελεγκτικό  Συνέδριο  για  έγκριση .   

 Μέσα  στο  ΄18 ο  στόχος  μας  είναι  να  προμηθευτούμε  για  400.000 

περίπου  ευρώ  κάδους ,  καλαθάκια  και  υπόγειους  κάδους ,  κάδους  

απορριμμάτων  τρία  διαφορετικά  μεγέθη .  Υπόγειους ,  συμπιεζόμενους  

και  καλαθάκια ,  να  προμηθευτούμε  ένα  μηχάνημα  γερανοφόρο ,  το  οποίο  

με  καρότσα ,  το  οποίο  θα  συλλέγει  όλα  τα  ογκώδη  και  τα  κλαδιά  χωρίς  

εργάτη ,  χωρίς  εργάτη  το  ξανά  λέω  και  ένα  αυτοκίνητο ,  το  οποίο  θα  

αποσύρουμε  ένα  βενζινοκίνητο ,  το  οποίο  έχει  μεγάλη  κατανάλωση  και  

έχουμε  και  πρόβλημα  και  όριο  στα  καύσιμά  του ,  θα  το  

αντικαταστήσουμε  με  ένα  πετρελαιοκίνητο  φορτηγάκι .  Σε  γενικές  

γραμμές .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και  τρία  διπλοκάμπινα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  137/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  όγδοο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  18ο:  

Ψήφιση  πίστωσης  έτους  2018 για:  

α)  την  προμήθεια  ψύκτη  νερού  δικτύου  για  τις  ανάγκες  του  

Δημαρχείου ,  

β)  την  προμήθεια  διατακτικών  δεμάτων  αγάπης  τροφίμων  σε  

άπορους  

 δημότες  του  Δήμου  Σερρών ,  για  τις  εορτές  των  Χριστουγέννων  

έτους  2017 – Χριστουγέννων  και  Πάσχα  έτους  2018,  

γ)  την  προμήθεια  καινούριου  πετρελαιοκίνητου  ανυψωτικού  

περονοφόρου   

(CLARK), 

δ)  την  προμήθεια  επιστήλιων  μεταλλικών  αμμοδόχων  για  τις  

ανάγκες  

 του  τμήματος  κοιμητηρίων  του  Δήμου  Σερρών ,  

ε)  την  προμήθεια  αμόλυβδης  βενζίνης  για  τις  ανάγκες  του  Δήμου  

Σερρών ,  
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στ)  την  προμήθεια  εξοπλισμού  για  την  αναβάθμιση  και  εκ  νέου  

παραμετροποίηση  

 του  τηλεφωνικού  κέντρου  του  κεντρικού  κτηρίου  του  Δήμου  

Σερρών ,  

ζ)  την  παροχή  υπηρεσίας  ¨εργασίες  στα  δημοτικά  κοιμητήρια  του  

Καλλικρατικού  Δήμου  Σερρών  έτους  2017-2018¨ ,  

η)  την  παροχή  υπηρεσίας  συντήρησης  υποστήριξης  λογισμικού ,  του  

Κοινωνικού  Ολοκληρωμένου  Πληροφοριακού  Συστήματος  του  

Δήμου  Σερρών ,  

θ)  την  παροχή  υπηρεσίας  υποστήριξης  Ολοκληρωμένου  

Πληροφοριακού   

Συστήματος  του  Δήμου  Σερρών ,  

ι)  την  παραγωγή  διαφημιστικού  οπτικοακουστικού  υλικού  (video)  

τουριστικής  προβολής  του  Δήμου  Σερρών  και  

ια)  την  συντήρηση  κλιματιστικών  μονάδων  και  της  εγκατάστασης  

της  

 κεντρικής  θέρμανσης  του  κινηματοθεάτρου  ΑΣΤΕΡΙΑ  – προμήθεια  

 υλικών  για  την  συντήρηση  των  κλιματιστικών  του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χαρίτος  Χ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  να  τα  διαβάσω  αναλυτικά ;  Είναι  ένδεκα  πιστώσεις .  Έχουν  γίνει  

οι  προμήθειες .  Για  την  οικονομία  του  χρόνου  αναφέρομαι .  Συμφωνείτε ;  

Θέλετε  να  τα  αναφέρω ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είμαστε  στο  δέκα  οκτώ ;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτά  είναι  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχουν  γίνει  στο  ΄17  επτά  οι  προμήθειες   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  να  τα  διαβάσω .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτά  έχουν  περάσει  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη  κύριε ,  πρέπει  να  διαβάσω  τους  τίτλους .  Ζητήθηκε  να  

διαβαστούν  οι  τίτλοι .   

Ψήφιση  πίστωσης  έτους  2018 για :  

α)  την  προμήθεια  ψύκτη  νερού  δικτύου  για  τις  ανάγκες  του  

Δημαρχείου .  

β)  την  προμήθεια  διατακτικών  δεμάτων  αγάπης  τροφίμων  σε  

άπορους  δημότες  του  Δήμου  Σερρών ,  για  τις  εορτές  των  

Χριστουγέννων  έτους  2017 – Χριστουγέννων  και  Πάσχα  έτους  

2018.  

γ)  την  προμήθεια  καινούριου  πετρελαιοκίνητου  ανυψωτικού  

περονοφόρου  (CLARK). 

δ)  την  προμήθεια  επιστήλιων  μεταλλικών  αμμοδόχων  για  τις  

ανάγκες  του  τμήματος  κοιμητηρίων  του  Δήμου  Σερρών .  

ε)  την  προμήθεια  αμόλυβδης  βενζίνης  για  τις  ανάγκες  του  Δήμου  

Σερρών .  
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στ)  την  προμήθεια  εξοπλισμού  για  την  αναβάθμιση  και  εκ  νέου  

παραμετροποίηση  του  τηλεφωνικού  κέντρου  του  κεντρικού  

κτηρίου  του  Δήμου  Σερρών ,  

ζ)  την  παροχή  υπηρεσίας  ¨εργασίες  στα  δημοτικά  κοιμητήρια  του  

Καλλικρατικού  Δήμου  Σερρών  έτους  2017-2018¨ ,  

η)  την  παροχή  υπηρεσίας  συντήρησης  υποστήριξης  λογισμικού ,  

του  Κοινωνικού  Ολοκληρωμένου  Πληροφοριακού  Συστήματος  

του  Δήμου  Σερρών ,  

θ)  την  παροχή  υπηρεσίας  υποστήριξης  Ολοκληρωμένου  

Πληροφοριακού  Συστήματος  του  Δήμου  Σερρών ,  

ι)  την  παραγωγή  διαφημιστικού  οπτικοακουστικού  υλικού  (video) 

τουριστικής  προβολής  του  Δήμου  Σερρών  και  

ια)  την  συντήρηση  κλιματιστικών  μονάδων  και  της  εγκατάστασης  

της  κεντρικής  θέρμανσης  του  κινηματοθεάτρου  ΑΣΤΕΡΙΑ  -  

προμήθεια  υλικών  για  την  συντήρηση  των  κλιματιστικών  του  

Δήμου  Σερρών .  

 

 Κύριε  Αντιδήμαρχε  έχετε  να  προσθέστε  κάτι ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Απλώς  αυτά  έχουν  ψηφιστεί  το  ΄17 και  έρχονται  τώρα  για  

επικαιροποίηση  να  το  πω .  Τα  κονδύλια  μπαίνουν  στο  ΄18 για  να  

ξεκινήσει  η  διαδικασία  με  συβάσεις  και  τα  λοιπά  για  να  πληρωθούν  

και  να  κάνουν .  Αυτή  είναι  η  διαδικασία  αλλά  έχουν  περάσει  όλα  από  

το  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  πολλά  από  την  Οικονομική  Επιτροπή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  ερωτήσεις ;  Ορίστε  κύριε  Φωτιάδη .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τέλος  πάντων ,   κοιτάξτε  μήπως  είναι  και  διαφορετικό  το  θέμα  κ .  

Αντιδήμαρχε .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Θα  το  δω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  άλλες  ερωτήσεις ;  Τοποθετήσεις  υπάρχουν ;  Ορίστε  κύριε  

Φωτιάδη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Επισημαίνει  ότι  η  παροχή  υπηρεσίας  στα  κοιμητήρια  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  άλλες  παρατηρήσεις ;  Συμφωνούμε  οι  υπόλοιποι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

Ψήφιση  πίστωσης  έτους  2018 για:  την  προμήθεια  ψύκτη  νερού   

δικτύου  για  τις  ανάγκες  του  Δημαρχείου  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  138/2018 )  

…………………………  

 

Ψήφιση  πίστωσης  έτους  2018 για:  την  προμήθεια  διατακτικών  

δεμάτων   
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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 .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  139/2018 )  

…………………………  

 

Ψήφιση  πίστωσης  έτους  2018 για:  την  προμήθεια  καινούριου   

πετρελαιοκίνητου  ανυψωτικού  περονοφόρου  (CLARK) 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  140/2018 )  

…………………………  

 

 

Ψήφιση  πίστωσης  έτους  2018 για:  την  προμήθεια  επιστήλιων  

μεταλλικών  

 αμμοδόχων  για  τις  ανάγκες  του  τμήματος  κοιμητηρίων  του  Δήμου  

Σερρών  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  141/2018 )  

…………………………  
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Ψήφιση  πίστωσης  έτους  2018 για:  την  προμήθεια  αμόλυβδης  

 βενζίνης  για  τις  ανάγκες  του  Δήμου  Σερρών  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  142/2018 )  

…………………………  

 

Ψήφιση  πίστωσης  έτους  2018 για:  την  προμήθεια  εξοπλισμού  για  

 την  αναβάθμιση  και  εκ  νέου  παραμετροποίηση  του  τηλεφωνικού  

 κέντρου  του  κεντρικού  κτηρίου  του  Δήμου  Σερρών  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  143/2018 )  

…………………………  

 

Ψήφιση  πίστωσης  έτους  2018 για:  την  παροχή  υπηρεσίας  

συντήρησης  

 υποστήριξης  λογισμικού ,  του  Κοινωνικού  Ολοκληρωμένου  

 Πληροφοριακού  Συστήματος  του  Δήμου  Σερρών  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  144/2018 )  

…………………………  
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Ψήφιση  πίστωσης  έτους  2018 για:  την  παροχή  υπηρεσίας  ¨εργασίες  

στα  δημοτικά  κοιμητήρια  του  Καλλικρατικού  Δήμου  Σερρών  έτους  

2017-2018¨  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  1457/2018 )  

…………………………  

 

 

Ψήφιση  πίστωσης  έτους  2018 για:  την  παροχή  υπηρεσίας  

υποστήριξης  

 Ολοκληρωμένου  Πληροφοριακού  Συστήματος  του  Δήμου  Σερρών  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  146/2018 )  

…………………………  

 

Ψήφιση  πίστωσης  έτους  2018 για:  την  παραγωγή  διαφημιστικού  

 οπτικοακουστικού  υλικού  (video) τουριστικής  προβολής  του  Δήμου  

Σερρών  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  147/2018 )  
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…………………………  

 

Ψήφιση  πίστωσης  έτους  2018 για:  την  συντήρηση  κλιματιστικών  

μονάδων  και  της  εγκατάστασης  της  κεντρικής  θέρμανσης  του  

κινηματοθεάτρου  ΑΣΤΕΡΙΑ  -  προμήθεια  υλικών  για  την  συντήρηση  

των  κλιματιστικών   

ου  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  148/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  ένατο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  19ο:  

Έγκριση  ή  μη  παραχώρησης  τμήματος  της   

Πλατείας  Ελευθερίας  στην  SMM GROUP (ΖΕΝΙΘ) .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γρηγοριάδη  μπορείτε  να  μας  πείτε  περί  τίνος  πρόκειται ;  Και  

ποια  είναι  η  πρότασή  μας ;   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  
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Κύριε  Πρόεδρε ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  η  ΖΕΝΙΘ  είναι  το  

φυσικό  αέριο  Θεσσαλονίκης  –Θεσσαλίας ,  οι  οποίοι  κάνουν  μια  

περιοδεία  στις  πόλεις  της  κεντρικής  και  βόρειας  Ελλάδας  προκειμένου  

να  ενημερώσουν  το  κοινό  για  τα  οφέλη  της  σύνδεσης  και  

εξοικονόμησης  στο  δίκτυο  του  φυσικού  αερίου .   

 Μας  έχουν  κάνει  μια  αίτηση ,  θέλουν  να  τους  παραχωρήσουμε  

χώρο  στην  πλατεία  Ελευθερίας  για  να  έχουν  ένα  αυτοκινούμενο  όχημα ,  

ένα  έξυπνο  σπίτι ,  ένα  τροχόσπιτο ,  το  οποίο  έχει  συσκευές  μέσα  οι  

οποίες  χρησιμοποιούν  φυσικό  αέριο  και  θέλουν  να  δείξουν  στον  κόσμο  

τα  οφέλη .  

 Ζητάνε  από  εμάς  να  τους  παραχωρήσουμε  χώρο  στην  πλατεία  

Ελευθερίας  και  επειδή  υπάρχει  απόφαση  που  λέει  ότι  στην  πλατεία  

Ελευθερίας  δίνουμε  χώρο  μόνο  σε  πολιτικούς  οργανισμούς ,  σε  

Συλλόγους  και  τα  λοιπά ,  όχι  σε  ιδιώτες ,  υπάρχει  η  περίπτωση  της  

απόφασης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  και  το  φέρνω  στο  Δημοτικό  

Συμβούλιο ,  διότι  το  51% της  εταιρείας  αυτής  το  κατέχει  η  ΔΕΠΑ ,  που  

είναι  δημόσια  υπηρεσία .   

 Επειδή  εμπλέκεται  το  δημόσιο ,  προτείνουμε  να  τους  

χορηγήσουμε  χώρο  16 τετραγωνικών  στην  πλατεία  Ελευθερίας  για  μια  

μέρα ,  για  να  γίνει  αυτή  η  κίνηση ,  αυτή  η  ενημέρωση  των  πολιτών .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Δεν  καταλάβατε  γιατί  προτείνουμε  να  δώσουμε  τον  χώρο ;  Επειδή  λέμε  

ότι  σε  ιδιώτες  δεν  δίνουμε  εκτός  κάποιων  ειδικών  περιπτώσεων .  Εδώ  

εγώ  θεωρώ  ότι  η  ειδική  περίπτωση  είναι  διότι  το  51% το  κατέχει  το  
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δημόσιο  της  εταιρείας  αυτής ,  άρα  θα  μπορούσαμε  εμείς  με  απόφαση  

του  Δημοτικού  Συμβουλίου  να  παραχωρήσουμε  τον  χώρο .   

 Βέβαια  δεν  θα  παραχωρηθεί  δωρεάν  ο  χώρος .  Θα  εφαρμόσουμε  

την  τιμή  που  πληρώνει  ο  καθένας  σε  άλλες  πλατείες  που  τις  δίνουμε  σε  

ιδιώτες .  Η  οποία  τιμή  είναι ,  νομίζω ,  εάν  δεν  κάνω  λάθος ,  γύρω  στα  

230  ευρώ  για  μια  μέρα .  Δηλαδή  δεν  θα  τους  δώσουμε  δωρεάν  τον  

χώρο ,  αλλά  πρέπει  να  πάρει  απόφαση  το  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

 Εγώ ,  η  εισήγησή  μου  είναι  να  τους  παραχωρήσουμε  τον  χώρο .  

Είναι  κάτι  θετικό  και  μπορούμε  να  τους  τον  παραχωρήσουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  ερωτήσεις  κύριοι  συνάδελφοι ;  Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Διαφωνείτε ,  ναι .  Να  καταγραφεί .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ο  δημόσιος  χώρος  σε  καμία  περίπτωση  δεν  πρέπει  να  γίνεται  

αντικείμενο  εμπορευματοποίησης .  Από  ότι  ξέρω  η  εν  λόγω  εταιρεία  

έχει  σχετικό  κατάστημα  και  θα  μπορούσε  να  ενημερώσει .  Γιατί  δηλαδή  

θα  πρέπει  να  γίνει ;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  καταγράφεται .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Στην  πλατεία  Ελευθερίας ;  Και  στο  κάτω  –κάτω  της  γραφής  είναι  

κάποιος  Σύλλογος ;  Δεν  είναι .  Τι  σημαίνει  ότι  ανήκει  το  50% στο  

κράτος ;   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Ακούστε .  Ο  κανονισμός  που  υπάρχει  δίνει  την  δυνατότητα  σε  κάποιες  

περιπτώσεις  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  αποφασίζει  εάν  θα  δώσει  ή  όχι .  

Και  σε  ιδιώτη  ακόμα .  Έχει  το  δικαίωμα ,  παρότι  ο  κανονισμός  λέει  ότι  

δεν  το  δίνουμε  σε  ιδιώτες ,  δίνει  όμως  το  δικαίωμα  στο  Δημοτικό  

Συμβούλιο  να  αποφασίσει  εάν  θα  το  δώσει  εάν  θα  υπάρχουν  κάποιες  

ειδικές  περιπτώσεις .   

 Εγώ  θεώρησα  ότι  υπάρχει  ειδική  περίπτωση  και  επειδή  

εμπλέκεται  το  δημόσιο  γι '  αυτό  και  προτείνω  να  δοθεί  ο  χώρος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οι  υπόλοιποι  συμφωνούμε ,  κύριοι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   ούτε  και  εγώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μάλιστα ,  ωραία .  Να  καταγραφεί .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  149/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  20ο:  
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Έγκριση  διοικητικής  αποβολής  από  κατεχόμενη  δημοτική   

έκταση  του  κ .  Σπυριδωνίδη  Ιωάννη  στο  αγρόκτημα  Χριστός .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Γκότσης  Η .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Το  τοπικό  συμβούλιο  το  γνωρίζει ;  Έχει  την  ίδια  άποψη ;  Το  τοπικό  

συμβούλιο  του  Χριστού ;  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κοιτάξτε ,  δεν  νομίζω  ότι  χρειάζεται  γιατί  μετά  από  καταγγελία  και  

από  δικηγόρο  ενός  πολίτη ,  ο  οποίος  καταγγέλλει  δηλαδή ,  να  μην  πω  

και  το  όνομα  τώρα ,  εντάξει ,  πήγε  ο  Γιάννης  ο  Πασσιάς  … 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ρώτησα  κάτι ,  εάν  υπάρχει  απόφαση  του  τοπικού  συμβουλίου .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν  χρειάζεται  στην  προκειμένη  περίπτωση .    

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μίλησα  εγώ  και  με  τον  Γιάννη ,  ο  οποίος  είπε  ότι  θα  το  ρίξει  γιατί  

μπήκε  πρόστιμο  και  τα  λοιπά .  Είπε  ότι  θα  το  ρίξει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πάει  για  κατεδάφιση .   
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Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πάει  για  κατεδάφιση  γιατί  λέει  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παιδιά  μην  το  … 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  150/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  πρώτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  21ο:  

Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας:  α)  του  υπ’  αριθμ .  558  

αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Χριστός ,  β)  τμήματος  του  

οικοπέδου  

 62 του  Ο .Π .  16 του  οικισμού  Μετοχίου ,  γ)  τμήματος  του  υπ’  αριθμ .  

2971α   

αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Άνω  Βροντούς   και  δ)  τμήματος  

του  

¨Λάκκος  Μονόσπιτα¨ ,  (ανάριθμο) ,  του  αγροκτήματος  Επταμύλων .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και  ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χαρίτο  την  εισήγηση  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Λοιπόν ,  όσον  αφορά  το  πρώτο  θέμα ,  για  την  Κοινότητα  Χριστός ,  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εντάξει  αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακούστε  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Θα  είμαι  σε  λίγα  λόγια .  Για  το  558 αγροτεμάχιο  65 στρέμματα  

συμφωνεί ,  εγκρίνεται  ομόφωνα  από  την  Τοπική  Κοινότητα  Χριστός  

είναι  για  ενοικίαση ,  εκμίσθωση  για  τέσσερα  χρόνια ,  θα  έρθει  στην  

Οικονομική  Επιτροπή  η  οποία  θα  καταρτίσει  και  τους  όρους  της  

εκμίσθωσης .   

 Το  δεύτερο ,  είναι  για  πομποδέκτη .  Είναι  για  καφάο ,  είναι  στον  

οικισμό  Μετοχίου ,  είναι  στο  οικόπεδο  62,  είναι  και  αυτό  9 

τετραγωνικά .  Το  ζητάει  η  Cosmote για  μίσθωση  για  20 έτη .  Εάν  το  

εγκρίνουμε  θα  πάει  πάλι  στην  Οικονομική  Επιτροπή ,  η  οποία  θα  

καταρτίσει  τους  όρους .   

 Το  τρίτο  αφορά  εκμίσθωση  πάλι ,  είναι  στην  Βροντού ,  είναι  για ,  

στην  Άνω  Βροντού .  Συμφωνεί  για  την  εκμίσθωση  500 τετραγωνικών  

αυτό  είναι  για  εγκατάσταση  κεραίας .   Είναι  για  την  Cosmote και  
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ζητάει  μίσθωση  για  εννέα  έτη .  Πάλι  Οικονομική  Επιτροπή  και  τα  

λοιπά .   

 Πάμε  και  στο  τελευταίο ,  το  οποίο  είναι  για  τους  Επταμύλους .  

Είναι  στην  Κοινότητα  Λάκκος  Μονόσπιτα .  Δεν  ξέρω  που  βρίσκεται  

αυτό .  Ίσως  κάποιος .  Τέλος  πάντων ,   το  οποίο  η  Τοπική  Κοινότητα  δεν  

συμφώνησε  στο  συγκεκριμένο  θέμα  και  είναι  για  εγκατάσταση  κεραίας .  

500 τετραγωνικά ,  πάλι  από  την  Cosmote για  εννέα  έτη ,  πάλι  

Οικονομική  Επιτροπή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις .  Υπάρχουν  ερωτήσεις ;  Ο  κ .  Γιαννακίδης .  Ο  κ .  Καρύδας  και  

ο  κ .  Χασαπίδης  και  ο  κ .  Αναστασιάδης .   

 Κύριε  Γιαννακίδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Γνωρίζετε  γιατί  υπήρχε  αντίδραση  από  τους  κατοίκους ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μόνο  στο  τελευταίο .   Κύριε  Καρύδα .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Η  ερώτησή  μου  αφορά  το  Γ  και  το  Δ  που  έχουν  σχέση  με  την  κεραία .  

Μας  ζητούν  να  τους  παραχωρήσουμε  για  εκμίσθωση  τα  συγκεκριμένα  

τεμάχια  για  εγκατάσταση  κεραίας .  Ξέρουμε  ότι  οι  συγκεκριμένες  

κεραίες  εκπέμπουν  ακτινοβολία .  Ενδεχομένως  να  είναι  μακριά  από  

οικισμό .  Επειδή  όμως  σαν  Δήμος  οφείλουμε  να  υπερασπίσουμε  την  

δημόσια  υγεία ,  ξέρουμε  ότι  ενδεχόμενη ,  ας  πούμε  ότι  το  ψηφίζουμε ,  

ξέρουμε  ότι  ενδεχόμενη  τοποθέτηση  εκεί  πέρα  δεν  θα  είναι  βλαπτική ,  

με  βάση  την  ακτινοβολία  για  τους  κατοίκους  γύρω-γύρω  εάν  υπάρχουν  
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ποιμνιοστάσια ,  οτιδήποτε  άλλο ;  Δεν  ξέρω  εάν  υπάρχει  δρόμος  που  

πηγαινοέρχονται  αυτοκίνητα ;  Το  γνωρίζουμε  αυτό  εκ  των  προτέρων  

για  να  είμαστε  σίγουροι  ότι  εάν  τυχόν  το  ψηφίσουμε  δεν  θα  υπάρχει  

επίπτωση ;   

 Κάπου  λέει  για  περιβαλλοντικές  επιπτώσεις .  Αυτό  είναι  ένα  αλλά  

δεν  λέω  αυτό ,  λέω  για  τους  ανθρώπους .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Εγώ  για  να  σας  πω  την  αλήθεια  κάποιος  ειδικός ,  κάποιος  μηχανολόγος  

να  έχει  πάει  εκεί  και  να  το  δει  δεν  το  νομίζω .  Απλώς  επειδή  είναι  

απομονωμένες ,  απομακρυσμένες  περιοχές ,  οι  συγκεκριμένες ,  από  ότι  

μου  είπαν  στον  Πρόδρομο  είναι  η  μια  και  η  άλλη  είναι  απομακρυσμένη  

και  ποιος  ήταν  ο  λόγος  που  δεν  ψήφισαν  οι  Επτάμουλοι ,  οπωσδήποτε  

επικαλεστήκανε  αυτά  που  λέτε  εσείς ,  αλλά  από  εκεί  και  πέρα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να  διαβάσουμε  την  απόφαση  της  Τοπικής  Κοινότητας  Επταμύλων .  Τα  

εξηγούν .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Υπάρχει ,  υπάρχει .   

 Αποφασίζει  ομόφωνα ,  απορρίπτει  το  αίτημα  της  εταιρεία  

Cosmote,  η  οποία  ζητάει  να  εκμισθώσει  έκταση  500 τετραγωνικών  

μέτρων  με  δημοπρασία  στην  περιοχή  λόφου  Καγιά ,  της  τοπικής  μας  

Κοινότητας ,  όπως  αυτή  εμφανίζεται .  Δεν  λέει  για  ποιο  λόγο .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  28 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2018 

115

Άρα  στο  πάρκο  κεραιών  είναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πάνω  εκεί ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Διάβασε  Πρόεδρε ,  εδώ  τα  λέει ,  εξηγεί  εδώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στην  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  λέει  ότι  επειδή  στην  περιοχή  μας  ήδη  

υπάρχουν  και  άλλες  εταιρείες ,  οι  οποίες  έχουν  εγκαταστήσει  αυθαίρετα  

σταθμούς ,  κεραίες ,  τα  οποία  όλα  είναι  καρκινογόνα  και  επιβλαβή  για  

την  υγεία  των  κατοίκων  μας ,  γι '  αυτό  απορρίπτουμε  το  αίτημα  της  

παραπάνω  εταιρείας  και  κάλεσε  το  συμβούλιο  να  αποφασίσει  σχετικά .    

 Το  Τοπικό  Συμβούλιο  αφού  άκουσε  την  εισήγηση  του  Προέδρου ,  

που  την  βρίσκει  σωστή  και  εύλογη ,  είδε  και  τις  σχετικές  διατάξεις  των  

άρθρων  83 και  84 του  Ν3852/2010 και  αποφασίζει  ομόφωνα :  

Απορρίπτει  το  αίτημα  της  εταιρείας  Cosmote,  το  οποίο  ζητάει  να  

εκμισθωθεί  έκταση  500 τετραγωνικών  μέτρων  με  δημοπρασία  στην  

περιοχή  του  λόφου  Καγιά  της  Τοπικής  μας  Κοινότητας ,  όπως  αυτή  

εμφανίζεται  στα  συνημμένα  τοπογραφικά  διαγράμματα  των  πολιτικών  

μηχανικών  Αναστασίου  και  τα  λοιπά ,  για  τους  λόγους  που  αναφέρονται  

στο  σκεπτικό  της  απόφασης  αυτής .   

 Η  απόφαση  πήρε  αριθμό  1/18.   

 Αυτό  είναι  το  σκεπτικό .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ότι  είναι  επιβαρυμένη .   Βεβαίως  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  
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Εγώ  επειδή  συζήτησα  με  τις  υπηρεσίες ,  μου  έδωσαν  την  εντύπωση  ότι  

αυτές  οι  δυο  κεραίες  ήδη  είναι  εγκατεστημένες .  Στην  Βροντού  είδα  και  

το  τοπογραφικό ,  απέχει  περίπου  2 χιλιόμετρα  από  τον  οικισμό .  Αυτό  

είδα  στο  τοπογραφικό  εγώ .   

 Υπάρχει  η  κεραία  εκεί ;  Ήθελα  να  ερωτήσω  τον  Πρόεδρο  του  

ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . ,  επειδή  είναι  ο  οικισμός ,  υπάρχει  ήδη  η  κεραία  

εγκατεστημένη ;  Στην  Βροντού .  Της  Cosmote.  Υπάρχει  ήδη  η  κεραία  

και  στην .  Η  πληροφορία  η  δική  μου  είναι  ότι  είναι  και  στον  λόφο  

Καγιά ,  πως  το  λέμε ,  στο  πάρκο  κεραιών .  Υπάρχει  η  κεραία .   Δηλαδή  

δυο  αυθαίρετες  ενέργειες  ενός  ημικρατικού  φορέα  θα  τις  

νομιμοποιήσουμε  εμείς  έτσι ;   

 Η  δική  μου  η  θέση ,  μια  και  πήρα  και  τον  λόγο  να  τοποθετηθώ  

κιόλας ,  η  δική  μου  η  θέση  είναι  να  πάμε  σε  διοικητική  αποβολή ,  να  

επιβάλλουμε  το  πρόστιμο  κανονικά  και  να  ξανά  συζητήσουμε  εάν  τους  

δώσουμε  την  αδειοδότηση .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εδώ  το  θέμα  λέει  ότι  για  έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας .  Αυτό  

είναι .  

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Όχι ,  δεν  είναι  αυτό .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Δεν  είναι  πλήρες ,  γιατί  εάν  είναι  η  κεραία  ήδη  εγκατεστημένη  εκεί  

Δήμαρχε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  αναφέρει  κάτι  τέτοιο  κ .  Χρυσανθίδη .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  
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Για  κεραίες  είναι .  Να  μην  κρυβόμαστε  πίσω  από  το  δάκτυλο ,  για  

κεραίες  είναι .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Καινούργια  κεραία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακούστε  λιγάκι .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Εγώ  ρώτησα  τον  Πρόεδρο  και  μου  λέει  ότι  ήδη  υπάρχει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακούστε  λιγάκι .  Εδώ  μιλάμε  με  τα  στοιχεία  που  έχουμε  στα  χέρια  μας .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Καινούργια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  η  απόφαση  του  Τοπικό  Συμβούλιο  είναι  ξεκάθαρη ,  ότι  στο  θέμα  

εκμίσθωσης  δημοτικής  έκτασης  του  αγροκτήματος  Άνω  Βροντούς  με  το  

σχετικό  έγγραφο  και  τα  λοιπά ,  συμφωνούμε  για  την  εκμίσθωση  της  

έκτασης  των  500 τετραγωνικών  μέτρων  με  την  υπ '  αριθμό  2971 

αγροτεμάχιο  του  αγροκτήματος  Άνω  Βροντούς  στην  ιδιωτική  εταιρεία  

Cosmote έναντι  του  ποσού  των  3.500 ετησίως .  Αυτή  είναι  η  απόφαση .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Πρόεδρε ,  εάν  μου  επιτρέπετε  και  άλλη  φορά  αυτές  οι  εταιρείες  έχουν  

αυθαιρετήσει  και  ήρθαν  μετά  ετεροχρονισμένα ,  μετά  από  χρόνο  να  

πάρουν  την  άδεια  από  εμάς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χρυσανθίδη  έχετε  δίκαιο  αλλά  δεν  είναι  το  θέμα  μας  αυτό .  

Έχουμε  ένα  συγκεκριμένο  θέμα .  Τώρα  πως  γινόταν  ή  πως  γίνεται  ή  πως  

θα  γίνει ,  αυτό  δεν  είναι  το  θέμα  μας  αυτή  την  στιγμή .   
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Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Δηλαδή  μου  λέτε  ότι  δεν  υπάρχουν  αυτές  οι  κεραίες ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  έχουμε  κάποια  ένδειξη  εδώ  ότι  υπάρχει .  Υπάρχει  μια  ξεκάθαρη  

τοποθέτηση  από  το  Τοπικό  Συμβούλιο .  

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Εάν  υπάρχουν  αυτή  την  στιγμή  οι  κεραίες ,  είναι  διαφορετικό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  αναφέρει  κάτι  τέτοιο  το  θέμα  μας .  Μιλάει  για  την  εκμίσθωση  του  

συγκεκριμένου  χώρου .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Η  συζήτηση  που  έκανα  με  το  Προσόδων  είναι  αυτή  εδώ ,  ότι  

εγκατάσταση  κεραίας  και  εκμίσθωση  του  χώρου .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άρα  δεν  είναι  εγκατεστημένες .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

 Εγώ  αυτή  την  στιγμή  δεν  μπορώ  να  σας  απαντήσω  ότι  είναι ,  υπάρχει  ή  

δεν  υπάρχει .  Αυτό  όμως  μπορώ  να  το  διευκρινίσω  και  να  σας  

ενημερώσω .  Παραπάνω  δεν  μπορώ  να  πω  τίποτα .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Εγώ  αυτή  την  πληροφόρηση  από  τις  υπηρεσίες  την  πήρα .  Ότι  ήδη  είναι  

εγκατεστημένες  οι  κεραίες .  Αλλά  δεν  θυμάμαι  από  ποια  υπηρεσία  για  

να  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χασαπίδη  εντάξει ,  έχετε  δίκαιο  αλλά  δεν  αναφέρει  κάτι  και  η  

εισήγηση  να  πούμε  ότι  θα  συζητήσουμε  το  θέμα  αυτό .  Κύριε  Καρύδα  

ζητήσατε  τον  λόγο ;   
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Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις  κ .  Αναστασιάδη .  Το  μικρόφωνο  ανοίξτε ,  σας  παρακαλώ .  

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όταν  κατατέθηκε  η  αίτηση ,  υποθέτω  λογικά  ότι  θα  έπρεπε  να  

κατατεθεί  και  η  μελέτη  περιβαλλοντικών  όρων .  Υφίσταται ;  Υπάρχει  

αυτή ;  Την  είδαν  οι  δικοί  μας  οι  μηχανικοί  οι  υπεύθυνοι ,  έτσι  ώστε ,  να  

είμαστε  σε  θέση  και  να  στηρίξουμε  τους  δημότες  και  να  αποφασίσουμε  

και  αναλόγως ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άλλοι  τα  βλέπουν ,  άλλοι .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πιθανόν  να  κάνω  λάθος  Πρόεδρε ,  δεν .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Οι  υπηρεσίες ,  το  γνωρίζετε  καλύτερα  ότι  η  υπηρεσία  Προστασίας  του  

Περιβάλλοντος  συνεργάζεται  μαζί  με  την  κυρία  Τζανίδου ,  που  είναι  

για  τις  τοποθεσίες  και  τα  λοιπά  και  αυτοί  στέλνουν  στο  Προσόδων  και  

λένε  ότι  ζητάμε  εγκατάσταση  κεραίας  και  τα  λοιπά .   

 Υποθέτω  ότι  όλα  αυτά  βρίσκονται  σε  κάποιο  φάκελο  μέσα .  Εγώ  

αυτή  την  στιγμή  έχω  από  το  Προσόδων ,  γιατί  το  Προσόδων  έρχεται  και  

μου  λέει  ότι  ξέρεις ,  θα  πρέπει  να  το  εκμισθώσουμε  για  να  πάρουμε  

αυτά  τα  λεφτά  ή  όχι ,  να  τα  δούμε  μετά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μια  τοποθέτηση  από  τον  κ .  Δήμαρχο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Κύριε  Αναστασιάδη  η  απάντηση  στην  ερώτησή  σας  υπάρχει  στην  

εισήγηση .  Λέει  εδώ  ότι  το  τμήμα  Διαχείρισης  Ακίνητης  Περιουσίας  

μας  έχει  διαβιβάσει  όλες  τις  απαντήσεις  των  συναρμόδιων  υπηρεσιών  

από  τις  οποίες  υποχρεούμαστε  να  έχουμε  την  έγκρισή  τους  για  την  

ανωτέρω  εκμίσθωση .    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω  ότι  είναι  ξεκάθαρο .  Τοποθετήσεις ;  Υπάρχουν  τοποθετήσεις ;  

Ορίστε  κ .  Καρύδα  και  ο  κ .  Γιαννακίδης .   Και  ο  κ .  Παπαβασιλείου  εάν  

χρειαστεί .  Έχετε  τον  λόγο ,  εντάξει  ο  κ .  Γιαννακίδης .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Όλοι  γνωρίζουμε  με  ποιον  τρόπο  λειτουργούν  αυτές  οι  εταιρείες .  

Τουλάχιστον  για  το  θέμα  Δ ,  που  η  Τοπική  Κοινότητα  έχει  αποφανθεί  

αρνητικά ,  νομίζω  εμείς  δεν  μπορούμε  να  πάμε  αντίθετα .  Θα  πρέπει  να  

στηρίξουμε  την  απόφαση  της  Τοπικής  Κοινότητας .  Προφανώς  η  

περιοχή  εκείνη  είναι  επιβαρυμένη ,  τίθεται  ένα  σοβαρό  θέμα ,  θέμα  

υγείας ,  οπότε  θα  πρέπει  να  το  λάβουμε  σοβαρά  υπόψη  και  να  μην  το  

ψηφίσουμε .  

 Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Καρύδα .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Μετά  από  την  τελευταία  διευκρίνηση  που  έκανε  ο  κ .  Δήμαρχος ,  

ενδεχομένως  όλα  αυτά  που  λέει  μέσα  να  έχουν  κατατεθεί  σε  έναν  

φάκελο ,  ο  οποίος  να  υπάρχει  στην  υπηρεσία  και  ο  οποίος  να  

αποδεικνύει  ότι  όντως  δεν  υπάρχει  επιβάρυνση  για  τους  ανθρώπους .   

 Επειδή  όμως  νομίζω  ότι  το  θέμα  είναι  αρκετά  σοβαρό ,  όσον  

αφορά  την  δημόσια  υγεία  και  επειδή  δεν  ξέρω  εάν  αυτό  ισχύει  ή  όχι  σε  
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ποιο  βαθμό  και  τα  λοιπά ,  νομίζω  ότι  θα  ήταν  πιο  σωστό  να  υπήρχε  μια  

πιο  σαφής  στην  εισήγηση  τοποθέτηση  ότι  υπάρχει  αυτό  και  αυτό  με  

ημερομηνία ,  αυτό  το  πιστοποιητικό  και  διάφορα  τέτοια ,  που  λέει  ότι  

δεν  υπάρχει  κανένα  πρόβλημα .   

 Αυτό  δεν  υπάρχει .  Είναι  υπό  την  αίρεση  ότι  εάν  υπάρχει ,  θα  

υπάρχει  στις  υπηρεσίες .   

 Με  αυτό  το  σκεπτικό  εγώ  στον  παρόντα  χρόνο  δεν  μπορών  να  το  

ψηφίσω  το  Γ  και  το  Δ .  Θα  επιδιώξω  να  ενημερωθώ  αλλά  στην  παρούσα  

φάση  με  την  πληροφόρηση  που  έρχεται  μέσα  από  την  εισήγηση  που  

νομίζω  ότι  η  εισήγηση  είναι  η  αρμόδια  να  μας  διαφωτίσει ,  θα  ψηφίσω  

όχι  για  το  Γ  και  το  Δ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Δήμαρχος .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Καρύδα  νομίζω  . .  

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Είναι  ξεκάθαρο .  Τώρα ,  εκεί  που  ίσως ,  δεν  ξέρω  και  εγώ  προσωπικά ,  ο  

καθένας  ότι  θέλει  να  κάνει ,  ίσως  για  τους  Επταμύλους  μήπως  θα  

έπρεπε  να  σεβαστούμε  την  απόφαση  του  Τοπικού  Συμβουλίου ;   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

. .και  στο  ένα  θέμα  και  στο  άλλο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Στα  άλλα  αφού  οι  υπηρεσίες  έχουν  φέρει  όλες  τις  απαραίτητες  

απαντήσεις ,  δεν  υπάρχει  πρόβλημα .  Τώρα  για  τους  Επταμύλους  θέλω  

να  σας  πω  το  εξής :  επειδή  δεν  ήσασταν  στα  Δημοτικά  Συμβούλια  τα  
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παλαιά ,  απλώς  θέλω  μια  ενημέρωση  έτσι  να  σας  κάνω ,  είχε  

δημιουργηθεί  μεγάλο  θέμα  τότε  που  ήταν  Δήμαρχος  ο  κ .  Μητλιάγκας ,  

για  τον  λόφο  Καγιά .   Είχαν  ξεσηκωθεί  και  οι  κάτοικοι  και  τα  λοιπά  

και  είχαμε  αναθέσει  στο  Πανεπιστήμιο  Θεσσαλονίκης  να  κάνουμε  μια  

μελέτη  για  να  δουν  εάν  υπάρχει  κίνδυνος  για  την  δημόσια  υγεία  από  

τις  κεραίες  εκείνες .   

 Τελικά  από  την  μελέτη  που  έκανε  το  Πανεπιστήμιο  

Θεσσαλονίκης ,  εάν  ενθυμούμαι  καλά ,  προέκυπτε  ότι  δεν  υπάρχει  θέμα  

υγείας .  Οι  κάτοικοι  όμως ,  δεν  ξέρω ,  δικαιολογημένα ,  αδικαιολόγητα ,  

δεν  θέλω  να  πάρω  θέση  πάνω  σε  αυτό  το  θέμα ,  έχουν  τις  ανησυχίες  

τους .   

 Τώρα  το  Τοπικό  Συμβούλιο  εξέφρασε  μια  γνώμη ,  εγώ  θα  έλεγα  

ίσως  γι '  αυτό  το  θέμα  των  Επταμύλων  να  το  αποσύρουμε  και  να  το  

ξαναδούμε .  Να  καλέσουμε  και  τον  Πρόεδρο ,  κ .  Αντιδήμαρχε ,  να  το  

συζητήσετε  και  να  δούμε  τι  θα  μας  πουν .   

 Ας  το  ξαναφέρουμε  το  θέμα .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε  πρόβλημα  δεν  έχω  και  όπως  είπατε  το  αποσύρουμε  το  

τελευταίο  το  θέμα .  Φυσικά  γράφει  στην  τελευταία  σειρά ,  άμα  γυρίσετε ,  

θα  δείτε  στην  εισήγηση  ότι  έχει  εγκεκριμένους  περιβαλλοντολογικούς  

όρους .  Δηλαδή  έχει  κατατεθεί  αυτό  που  σας  είπα ,  δηλαδή  η  διαδικασία  

από  τα  γραφεία  περνάει  πρώτα  αυτοί  που  ασχολούνται  με  το  

περιβάλλον ,  έχουν  βάλει  την  σφραγίδα ,  έχει  πάει  μπροστά  ο  πολιτικός  

μηχανικός  για  την  έκταση  και  μετά  έρχεται  σε  μας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  ψηφοφορία  κύριοι  συνάδελφοι .  Συγνώμη .  Τι  θέλετε ,  

τοποθέτηση ;   
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Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Μια  παρατήρηση  μόνο  σε  αυτό  που  είπε  ο  κ .  Δήμαρχος .  Ξέρουμε  όλοι  

ότι  το  επιστημονικό  προσωπικό  δεν  λειτουργεί  πάντα  ερήμην  

συμφερόντων .  Δηλαδή  ότι  ήρθαν  κάποιοι  από  τα  πανεπιστήμια ,  ας  

πούμε  και  εγγυήθηκαν  ότι  απειλείται  η  υγεία  των  πολιτών ,  σε  αυτό  ας  

είμαστε  και  λίγο  επιφυλακτικοί .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Συγνώμη  και  εγώ  μια  μικρή  δευτερολογία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Να  κάνω  έτσι  μια  αντιπαράθεση  με  τον  κ .  Δήμαρχο .  Όταν  ο  κ .  

Μητλιάγκας  ήταν  Δήμαρχος ,  δεν  υπήρχε  κινητή  τηλεφωνία .  Το  ΄90 

τόσο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Για  τις  κεραίες .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Ναι .  Εκεί  πέρα  όμως  μετά  έχουν  τοποθετηθεί  και  κινητής  τηλεφωνίας  

που  επηρεάζουν  επίσης .  Εάν  δεν  κάνω  λάθος .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Καρύδα ,  εάν  δεν  πληρούνται  οι  περιβαλλοντικοί  όροι  δεν  θα  

εγκριθεί  από  την  Αποκεντρωμένη .  Και  όπως  λέει  και  η  εισήγηση  

πληρούνται  οι  περιβαλλοντικοί  όροι .  Όμως  για  να  σεβαστούμε  την  

γνώμη  της  Τοπικής  Κοινότητας  αυτό  ας  το  ξανά  συζητήσουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ψηφοφορία  κύριοι .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  
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Ψηφίζω  το  Α ,  Β ,  Γ  και  καταψηφίζω  το  Δ .  Δεν  συμφωνώ  με  την  

τοποθέτηση  κεραίας  στο  αγρόκτημα  Επταμύλων .  Προς  το  παρόν  αυτό .  

Όταν  θα  το  ξαναφέρουμε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Η  πρόταση  είναι  ότι  το  αποσύρουμε  και  το  ξανά  φέρνουμε ,  αφού  

κάνουμε  συζήτηση  με  το  Τοπικό  Συμβούλιο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μέχρι  το  Γ  ψηφίζουμε  δηλαδή .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ψηφίζουμε  το  Α ,  Β ,  Γ .  

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Συμφωνώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  κ .  Παπαβασιλείου ;   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Το  Δ  αποσύρεται .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα  ξανά  έρθει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μέχρι  το  Γ  και  εγώ  συμφωνώ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ψηφίζω  το  άλλο  παρών ,  γιατί  έτσι  όπως  τοποθετήθηκα  θα  πρέπει  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  ίδιο ;  Κύριε  Καρύδα ;   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

 Το  Δ… τα  άλλα  ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε  Γιαννακίδη ;   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Όχι  στο  Γ ,  να  αποσυρθεί  το  Δ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Συμφωνούμε  με  την  . .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  Δ .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Η  άποψή  μας  είναι  ότι  αυτά  θα  πρέπει  να  έχουν… διότι  αυτή  

διαχειρίζεται  την  γη .  Εδώ  μιλούμε  για  εκμίσθωση  γης .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ναι  διότι  απαιτεί  την  συναίνεση  της  Τοπικής  Κοινότητας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οι  υπόλοιποι  συμφωνούν ;   

 

Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας:  του  υπ’  αριθμ .  558  

αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Χριστός  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  151/2018 )  

…………………………  

 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  28 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2018 

126

Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας:  τμήματος  του  οικοπέδου  

 62 του  Ο .Π .  16 του  οικισμού  Μετοχίου  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  152/2018 )  

…………………………  

 

Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας:  τμήματος  του   

υπ’  αριθμ .  2971α  αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Άνω  Βροντούς  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  153/2018 )  

…………………………  

 

Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας:  τμήματος   

του  ¨Λάκκος  Μονόσπιτα¨ ,  (ανάριθμο) ,  του  αγροκτήματος   

Επταμύλων .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χαρίτος  Χ .  

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ  

 (ΠΡΑΚΤ .  1/3/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Εικοστό  δεύτερο .   

 

 

ΘΕΜΑ  22ο:  

Έγκριση  μείωσης  μισθώματος  για  εδαφική  έκταση   

στη  θέση  ¨ΝΤΡΕΝΕΣ¨  του  αγροκτήματος  Ορεινής  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χαρίτος  Χ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε ;  Θέλετε  την  εισήγηση  κύριοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στο  ποσοστό  σύμφωνα  με  την  εισήγηση .  20% συμφωνούμε ;  Ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  154/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  τρίτο .   

 

 

ΘΕΜΑ  23ο:  
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Έγκριση  παραχώρησης  κατά  χρήση  μίας  αίθουσας  και  ενός  

 γραφείου  του  σχολικού  κτηρίου  Αγ .  Ελένης  στον  Πολιτιστικό   

Σύλλογο  Αγ .  Ελένης .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια  ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επειδή ,  κύριε  Αντιδήμαρχε ,  ήδη  με  έχουν  ενοχλήσει  και  σε  εσάς ,  κ .  

Μερετούδη ,  θα  έρθουν  σε  λίγο ,  έχοντας  την  βεβαιότητα  ότι  θα  περάσει  

αυτό  το  θέμα ,  εκεί  το  Δημοτικό  Σχολείο  χρήζει  κάποιες  από  τις  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  επιχρίσματα ,  βαφές  και  ήδη  θα  έρθει  το  αίτημα  από  

εβδομάδα  στην  ΕΣΕΠΕ ,  δεν  ξέρω  κατά  πόσο  είμαστε  έτοιμοι  να  

αναλάβουμε  αυτή  την  δαπάνη .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θα  το  δούμε .  Ανενεργό  είναι  όμως .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι ,  είναι  ανενεργό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  στην  εισήγηση  του  θέματος ;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η  ΕΣΕΠΕ ,  κύριε  Πρόεδρε ,   είναι  για  τα  ανενεργά .  Για  τα  ενεργά  είναι  

του  Δήμου .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα  το  δούμε .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  155/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  τέταρτο .   

 

 

ΘΕΜΑ  24ο:  

Καθορισμός  τιμών  μονάδος  για  προσκυρώσεις  και  αποζημιώσεις  

 των  ιδιωτών  προς  τον  Δήμο  και  αντιστρόφως  στην  πόλη  των  

 Σερρών  για  το  έτος  2018.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  τον  λόγο .   
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Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι ,  έχουμε  μια  ένσταση  …  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θα  απαντήσω .  Καταρχήν  οι  τιμές  αυτές ,  ο  κατάλογος  αυτός  είναι  ο  

ίδιος  που  τον  ψηφίσαμε  εμείς ,  εμείς  το  ΄16, ΄17 και  παραμένει  το  ΄18. 

Εμείς  τον  ψηφίσαμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πάντως  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  ομόφωνα  το  ψήφισε .  Πρώτον .   

 Δεύτερον .   Κάθε  φορά  περνάει  και  από  την  Ποιότητα  Ζωής .  

Δηλαδή  πέρασε  από  όλα  τα  αρμόδια  θεσμοθετημένα  όργανα  και  έφτασε  

εδώ .  Τώρα  εάν  θεωρείτε  εσείς  ότι  τις  αποφάσεις  που  πήραμε  το  ΄16, 

΄17 και  τώρα  που  καλούμαστε  να  πάρουμε  απόφαση ,  πήραμε  λάθος  

απόφαση ,  δεν  ξέρω  τώρα  και  ο  Δήμαρχος  είναι  εδώ  να  το  δούμε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Με  εισήγηση  της  υπηρεσίας  είναι .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

…και  τις  ανακαλέσαμε .  Ήταν  πάνω  σε  λάθος  νόμους .  Να  μην  ξανά  

κάνουμε  το  ίδιο .  . .  εδώ  είναι  το  λάθος  και  επί  σειρά  ετών  

συσσωρεύτηκε  … 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Από  ότι  συζήτησα  εγώ  με  την  προϊστάμενη  του  τμήματος ,  μου  λέει  ότι  

όλα  είναι  εντάξει ,  δεν  υπάρχει  λάθος .  λοιπόν ,  θα  το  αφήσουμε  έτσι  … 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εμείς  για  την  οικονομία… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Σας  παρακαλώ  να  το  ολοκληρώνουμε .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εμείς  δεν  θα  ψηφίσουμε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Υπάρχουν  άλλες  ερωτήσεις ;  Τοποθετήσεις ;  Να  καταγραφεί  η  

τοποθέτηση  του  κ .  Φωτιάδη .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  156/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  πέμπτο .   

 

ΘΕΜΑ  25ο:  

Έγκριση  αποζημίωσης  λόγω  προσκύρωσης  δημοτικής  έκτασης   

στην  ιδιοκτησία  με  αρ .  κτηματογράφησης  1611005. 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;  Θέλετε  την  εισήγηση ;  Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  157/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  έκτο .   

 

ΘΕΜΑ  26ο:  

Έγκριση  πρακτικών  επίλυσης  δια  συμβιβασμού  φορολογικών  

 διαφορών  και  αμφισβητήσεων  του  άρθρου  32 του  Ν .  1080/1980. 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

Έγκριση  5ου /2017 πρακτικού  επιτροπής  επίλυσης  δια  

 συμβιβασμού  φορολογικών  διαφορών  

και  αμφισβητήσεων  του  άρθρου  32 του  Ν .  1080/1980  

σχετικά  με  την  προσφυγή  της  εταιρείας  

ΚΑΦΕ  ΑΝΤΙΚΑ  Τσακίρογλου  Φώτιος  του  Πέτρου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  158/2018 )  

…………………………  
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Ομοίως  6ου /2017  πρακτικού  της  εταιρείας  PARTIZAN 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  159/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  7ου /2017  πρακτικού  σχετικά  με  την   προσφυγή   

της  εταιρείας  ΡΑΚΑΔΙΚ  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  160/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  8ου /2017 πρακτικού  σχετικά  με  την  προσφυγή   

του  κ .  Κάντιου  Αγγέλου  του  Στεφάνου  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  161/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  9ου /2017 πρακτικού  σχετικά  με  την  προσφυγή  

 της  εταιρείας  ΕΣΤΙΑΣΗ  ΑΕ  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  162/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  10ου /2017 πρακτικού  σχετικά  με  την  προσφυγή  της   

εταιρείας  ΕΣΤΙΑΣΗ  ΑΕ  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  163/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  11ου /2017 πρακτικού  σχετικά  με  την  προσφυγή   

της  εταιρείας  BARAZZ 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  164/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  12ου /2017 πρακτικού  σχετικά  με  την  προσφυγή   

της  εταιρείας  ΑΡΩΜΑ  ΠΛΑΤΕΙΑΣ  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  165/2018 )  
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…………………………  

 

Ομοίως  13ου /2017 πρακτικού  σχετικά  με  την  προσφυγή   

της  εταιρείας  ΑΓΙΑ  ΣΟΦΙΑ  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  166/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  έβδομο .   

 

ΘΕΜΑ  27ο:  

Κατηγοριοποίηση  κλειστών  αθλητικών  εγκαταστάσεων  –  

γυμναστηρίων  σχολικών  συγκροτημάτων  Δευτεροβάθμιας   

Εκπαίδευσης  του  Δήμου  Σερρών  σύμφωνα  με  τον  Ν .  4479/2017. 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Γκότσης  Η .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  167/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  όγδοο .   

 

ΘΕΜΑ  28ο:  

Έγκριση  τροποποίησης  τεχνικού  προγράμματος   

Δήμου  Σερρών  έτους  2018.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  την  εισήγηση ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μια  ερώτηση  να  κάνουμε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Που  είμαστε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στο  τεχνικό  πρόγραμμα ,  στην  τροποποίηση .  Ορίστε  κύριε  Φωτιάδη .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Έχουμε  τροποποίηση  για  ποιο  λόγο ;  Πολύ  νωρίς  δεν  είναι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όπως  γνωρίζετε  το  τεχνικό  πρόγραμμα  πέρασε  Οκτώβριο ,  εάν  δεν  

απατώμαι ,  σύμφωνα  με  τα  στοιχεία  μέχρι  31 Ιουλίου  του  ΄17. 31 
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Δεκεμβρίου  που  έχουμε  όλες  πλέον  της  εκπτώσεις  από  τα  έργα  που  

έγιναν  το  ΄17, κάνουμε  την  τροποποίηση  και  ενισχύουμε  κωδικούς  και  

βάζουμε  επιπλέον ,  κύριε  Φωτιάδη ,  … 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κατάλαβα .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εντάξει ,  ΟΚ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  άλλες  ερωτήσεις ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  168/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  ένατο .   

 

 

ΘΕΜΑ  29ο:  

Έγκριση  τοποθέτησης  κιγκλιδωμάτων  επί  του  πεζοδρομίου  

 στην  οδό  Μεραρχίας  153 (2ο  ΕΠΑΛ  Σερρών) .  
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Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  169/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  30ο:  

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών .  

Εισηγητές:  Οι  αντιδήμαρχοι  κ .κ .  Δούκας  Γ . ,  Χαρίτος  Χ . ,   

Μερετούδης  Γκότσης  Η .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε .  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών  τεχνικής  

υποστήριξης  
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 στο  πλαίσιο  υλοποίησης  της  δομής  παροχής  βασικών  αγαθών  

παροχής   

συσσιτίου ,  κοινωνικό  φαρμακείο  Δήμου  Σερρών .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  170/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  εργασίες  χωματουργικών  μηχανημάτων  (καθαρισμός  κοίτης   

υδατορεμάτων  ανάντι  γεφυρών  από  αυτοφυή  βλάστηση  και  φερτά  

υλικά  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  171/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  για  την  υπηρεσία  ιατρού  εργασίας  και  τεχνικού  ασφαλείας   

για  το  χρονικό  διάστημα  14-11-2017 έως  13-1-2018 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  172/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  του  3ου  Λογαριασμού  της  παροχής  υπηρεσίας  Παροχή   

γευμάτων  σίτισης  μαθητών  Μουσικού  Σχολείου  (Γυμνάσιο  –Λύκειο)   

του  Δήμου  Σερρών  σχολικού  έτους  2017-2018 
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  173/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  του  21ου  Λογαριασμού  της  παροχής  υπηρεσίας  Συντήρηση   

κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου  Δημοτική  Ενότητα  Καπετάν  

Μητρούση   

του  Δήμου  Σερρών  για  τα  έτη  2015-2017 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  174/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  του  22ου  Λογαριασμού  της  ως  άνω  υπηρεσίας  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  175/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  του  21ου  Λογαριασμού  της  παροχής  υπηρεσίας  Συντήρηση  

 κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου  Δημοτική  Ενότητα  Λευκώνα  και  

των   

Τ .Κ .  Ορεινής  και  Άνω  Βροντούς  του  Δήμου  Σερρών  για  τα  έτη  

2015-2017 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  176/2018 )  
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…………………………  

 

Ομοίως  του  22ου  Λογαριασμού  της  ως  άνω  υπηρεσίας .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  177/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  πρώτο .   

 

ΘΕΜΑ  31ο:  

Έγκριση  αυτοδίκαιης  παραλαβής  προμηθειών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πρόεδρε  μισό  λεπτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  άκουσα .  Το  μικρόφωνό  σας ,  τι  θέλετε ;  Θέλετε  εισήγηση ;   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ερώτηση  και  ανάλογα  θα  γίνει  και  η  εισήγηση .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 Σε  ποιο  θέμα ;   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Στο  τριάντα  ένα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό  λεπτό ,  μην  βιάζεσαι  κ .  Αντιδήμαρχε .   Σε  βλέπω  επιθετικό .  Άσε  

να  ολοκληρώσει  ο  συνάδελφος .  Ορίστε  κ .  Αναστασιάδη ,  έχετε  τον  

λόγο .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ερώτηση .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Σε  ποιο  θέμα  είμαστε ;   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Στο  τριάντα  ένα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  πρώτο .  Έχετε  τον  λόγο  κ .  Αναστασιάδη .   Στο  Πρόεδρο  

απευθύνεστε .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  αντιδήμαρχε ,  με  βάση  αυτά  τα  οποία  γνωρίζουν ,  υποθέτω ,  οι  

πάντες ,  για  να  έρθει  αυτοδίκαιη  παραλαβή  προμηθειών ,  σημαίνει  ότι  οι  

Επιτροπές ,  οι  οποίες  προβλέπονται  από  τον  νόμο ,  από  το  4412 ή  δεν  

λειτούργησαν  ή  ολιγώρησαν .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι  από  τα  δυο  συμβαίνει ;   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Τι  από  τα  δυο  συνέβη ;  Και  εάν ,  το  εάν  δεν  λειτούργησαν  οφείλεται  σε ,  

θα  έλεγα ,  δυσκολία ,  συγκρότησης  ή  τέλος  πάντων ,   σε  ολιγωρία ;  Τι  

από  τα  δυο ;  Γιατί  φτάνουμε  σε  αυτό  το  σημείο ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  τον  λόγο  κ .  Αντιδήμαρχε .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Δεν  ξέρω ,  στα  προηγούμενα  δυο  δημοτικά  συμβούλια  εάν  ήσασταν… 

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ήμουν .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Άμα  θυμάστε  είχαμε  βγάλει  την  αυτοδίκαιη  Επιτροπή ,  σύμφωνα  με  τον  

νόμο ,   όπως  προβλέπεται ,  διότι  δεν  έγιναν  οι  παραλαβές  του  ΄17 από  

τα  συγκεκριμένα  αυτά  σαράντα  οκτώ  αντικείμενα ,  σε  αυτά  που  

έγραφαν  στο  χαρτί .   

Για  ποιο  λόγο  δεν  έγιναν ;  Υπήρχε  ένα  πρόβλημα  με  τα  καύσιμα ,  

το  οποίο  διαιωνίστηκε  μέχρι  τελευταία  στιγμή  επειδή  ήταν  μακριά ,  

επειδή ,  επειδή .  Η  Επιτροπή  υπήρχε  κάποια  διαφωνία  ως  προς  την  

ενημέρωση  της  Επιτροπής .  Δηλαδή  κανονικά  γράφει  πέντε  μέρες  πιο  

μπροστά  και  τα  λοιπά  και  τα  λοιπά ,  πράγμα  το  οποίο  είναι  πάρα  πολύ  

δύσκολο  όμως   … 

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Γνωστό  είναι  αυτό ,  γι '  αυτό  σας  έκανε  το  ερώτημα .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Το  γνωρίζετε  καλύτερα ,  με  αποτέλεσμα  η  Επιτροπή  στύλωσε  τα  πόδια  

και  λέει  ότι  όχι ,  εμείς  έπρεπε  να  μας  ειδοποιήσετε  και  πέντε  μέρες  πιο  

μπροστά  και  τα  λοιπά  και  τα  λοιπά  και  αυτός  ήταν  και  ο  λόγος  που  

αυτά  δεν  παρελήφθησαν  από  την  Επιτροπή .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  28 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2018 

144

 Το  ένα  μέλος  τα  έχει  παραλάβει ,  ας  το  πούμε ,  οι  υπόλοιποι  … 

και  γι '  αυτό  τον  λόγο  ήταν  που  συστήσαμε  την  Επιτροπή  και  Επιτροπή  

ζήτησε ,  κάποια  στιγμή ,  επειδή  ειδικά  για  τα  καύσιμα  για  να  έχουμε ,  

κάθε  μέρα  κανονικά  θα  πρέπει  να  είναι  εκεί ,  με  αποτέλεσμα  ζήτησε  και  

επειδή  είχαν  φόρτο  εργασίας  με  τις  πράξεις  εφαρμογής ,  αυτό  που  

ρωτήσατε  …και  θα  το  απαντήσουμε ,  αυτός  ήταν  και  ο  λόγος  που  

βάλαμε  καινούργια  Επιτροπή  το  να  παραλάβει  αυτά  και  βάλαμε  και  

καινούργια  Επιτροπή .   

 Αυτό  είναι .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Σωστό  και  δίκαιο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  τοποθετήσεις ;   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ναι ,  Πρόεδρε .  Κύριε  Αντιδήμαρχε  επειδή ,  όπως  είπα  και  προηγούμενα ,  

υποθέτω  πως  όλοι  μας  γνωρίζουμε  μερικούς  κανόνες  λειτουργίας  της  

διοίκησης ,  εδώ  είναι  σαφές  αυτό  το  οποίο  προβλέπεται .  Η  Επιτροπή  θα  

πρέπει  να  είναι  εκεί  με  την  φυσική  της  παρουσία .   Ένα  είναι  αυτό .   

 Το  δεύτερο ,  ότι  θα  πρέπει  να  γίνεται  και  η  καταμέτρηση  των  

υλικών  τα  οποία  παραλαμβάνονται .   

 Το  τρίτο ,  το  οποίο  ίσως  είναι  και  το  πιο  βασικό ,  ιδιαίτερα  για  τα  

καύσιμα  θα  πρέπει  να  υπάρχει  μια  απόλυτη  συνάφεια  ανάμεσα  στα  

δελτία  παραλαβής  και  στις  εντολές .   

Μήπως  θα  έπρεπε ,  επειδή  έχω  ακούσει  διάφορα ,  υποθέτω  πως  και  

εσείς  τα  ακούσατε ,  εδώ  οπωσδήποτε  βάζει  σε  σκέψεις  και  δίνει  το  

περιθώριο  στον  κάθε  ένα  να  λέει  ότι  νομίζει  πως  είναι  το  σωστό .   
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Πιστεύω  ότι  και  να  μην  υπάρχει  ίχνος  αλήθειας ,  από  αυτά  τα  

οποία  ακούγονται ,  επειδή  ακριβώς  υπάρχει  αυτή  η  άρνηση  και  επειδή  

νομίζω  πως  επιβάλλεται  κάποτε  οι  Επιτροπές  να  λειτουργήσουν ,  για  να  

διαφυλαχθούμε  και  εμείς  ως  σώμα  και  ως  Δήμος ,  εγώ  προσωπικά  αυτή  

την  αυτοδίκαια  παραλαβή  αδυνατώ  να  την  ψηφίσω ,  γιατί  συνειρμικά  

μου  έρχονται  θυμίσεις ,  βιωματικές  γνώσεις  από  το  παρελθόν ,  οι  οποίες  

λειτούργησαν  καταλυτικά  και  μάλιστα  σε  τέτοιο  βαθμό  που  μερικοί  

ακόμα  τρέχουν .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Ειδικά  με  τα  καύσιμα ,  το  γνωρίζετε  ειδικά  τώρα  με  τα  όσα  μπαίνουν  

και  όσα  βγαίνουν  καταμετριούνται  ηλεκτρονικά ,  είναι  πολύ  δύσκολο… 

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Συγνώμη ,  δεν  αναφέρομαι  στα  καύσιμα .  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Επειδή  είπατε  για  τα  καύσιμα .  Πάμε  στα  υπόλοιπα .   

Επειδή  είχα  υπόψη  αυτό  που  λέτε ,  εγώ  την  αποθήκη  την  έκλεισα  

και  έγινε  καταμέτρηση  του  τι  υπήρχε  μέσα  και  τι  δεν  υπήρχε .  Για  να  

είμαστε  ειλικρινείς  αυτό  μπορείτε  να  το  ρωτήσετε  στην  αποθήκη ,  ο  

οποιοσδήποτε  και  έγινε  καταμέτρηση ,  σας  το  λέω  ειλικρινά  τι  υπήρχε  

μέσα .  Ένα  –ένα .  Όλα  αυτά  τα  αντικείμενα .   

 Γιατί  μερικές  φορές  έχουμε  τάσεις ,  ειδικά  τώρα  να  σας  πω  αυτή  

την  στιγμή  δεν  υπάρχουν  για  γραφική  ύλη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Παπαβασιλείου  ζήτησε  τον  λόγο .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ο  κ .  Αναστασιάδης  Ηλίας  μάλλον  θα  αναφέρεται  στην  εποχή  του  

Καποδιστριακού  Δήμου  και  από  εκεί  βγάζει  συμπεράσματα .   Του  
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Καποδιστριακού  Δήμου  Σκουτάρεως ,  όχι  του  Καποδίστρια .  Του  

Καποδιστριακού  Δήμου .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Διετέλεσε  Πρόεδρος .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Έχει  μνήμες  άσχημες  από  εκεί .  Κύριε  Αναστασιάδη  γι '  αυτό .  

Δικαιολογημένα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  κύριοι  να  προχωρήσουμε .  Συμφωνούμε ;  Ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κύριος ;  Επιφυλάξεις .  Ωραία .  Να  καταγραφεί .  Οι  υπόλοιποι  

συμφωνούμε  κύριοι ;   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  178/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 

 

ΘΕΜΑ  32ο:  

Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής   
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των  έργων:α)  Συμπληρωματικά  έργα  αναπλάσεων  στις  οδούς   

των  βιοκλιματικών  αναβαθμίσεων  και  β)  Κατασκευή   

κυκλικών  κόμβων  & βελτίωση  προσβασιμότητας  έτους  2015.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ας  είναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ,  παρακαλώ ,  διευκρινίσεις  είναι  κύριοι .  Κύριοι  σας  

παρακαλώ .   Κύριε  Γκότση  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Οι  βιοκλιματικές  που  έγιναν  ο  εργολάβος  για  να  κάνει  τα  πεζοδρόμια  

και  τα  λοιπά ,  έσκαψε  και  χάλασε  τα  φρεάτια ,  τις  υδρορροές  τα  πάντα ,  

τα  οποία  όμως  αυτά  δεν  είναι  επιλέξιμα  και  έπρεπε  να  τα  κάνει .  Τα  

δώσαμε  μια  ανάθεση  σε  αυτόν  για  να  γίνουν .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το  πρώτο .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι  το  επίμαχο  σημείο  με  τον  εργολάβο ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι ,  όχι ,  δεν  έχει  καμία  σχέση  αυτό .  Αυτά  κανονικά  πληρώνονται ,  

είναι  οι  υδρορροές ,  φρεάτια  και  τα  λοιπά ,  τα  οποία  για  να  κάνει  τα  

πεζοδρόμια  θα  πρέπει  να  τα  χαλάσει .  Και  έπρεπε  να  τα  αποκαταστήσει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τώρα  δεν  είναι  το  θέμα  μας  αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  άλλες  ερωτήσεις ;  Ψηφοφορία .  Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι  στο  Β .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στο  β  όχι  ο  κύριος… 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το  β  είναι  κυκλικοί  κόμβοι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει ,  τα  διαβάζει ,  τα  ξέρει  ο  κύριος .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είχαμε  τοποθετηθεί  τότε .   

 

Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής   

του  έργου  Συμπληρωματικά  έργα  αναπλάσεων  στις  οδούς   
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των  βιοκλιματικών  αναβαθμίσεων  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  179/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  του  έργου:  Κατασκευή  κυκλικών  κόμβων   

& βελτίωση  προσβασιμότητας  έτους  2015.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  180/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  τρίτο  θέμα .   

 

 

ΘΕΜΑ  33ο:  

Πρόταση  διαχείρισης  νομίμως  υφιστάμενων  θέσεων  

 στάθμευσης  στην  πόλη  των  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Συμφωνούμε ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εδώ  πρέπει  κάτι  να  πω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  τον  λόγο  εάν  θέλετε  κάτι  να  πείτε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Υπάρχουν  δυο  θέματα .  Για  το  ένα  παίρνει  θέση  η  υπηρεσία  μας ,  για  το  

δεύτερο  θα  σας  πω ,  γιατί  λέει  ότι  παρακαλούμε  να  αποφασίσετε  επ’   

αυτών ,  άρα  λοιπόν  εμείς  πρέπει  να  αποφασίσουμε .  Αφορά  την  Λέσχη  

Αξιωματικών .  Τώρα  που  γίνεται  ο  πεζόδρομος  έφυγαν  δυο  από  εκεί  

από  μπροστά  και  ζητάνε  με  έγγραφό  τους  δυο  θέσεις  δίπλα  στην  

Φλουριά  απέναντι  από  τον  παιδικό  σταθμό .   

 Ήδη  υπάρχει  χώρος  εκεί  διότι  παρκάρουν  διάφοροι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Φλουριά .  Απέναντι .  Υπάρχουν  δυο  θέσεις  και  παρκάρουν  διάφοροι  και  

οι  άνθρωποι  για  τις  ανάγκες ,  γιατί  θα  απαγορεύεται  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν  είναι  για  τους  απόστρατους .  Δεν  είναι  για  τους  απόστρατους .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακούστε  προσεκτικά  την  εισήγηση .  Σας  παρακαλώ  λιγάκι .  Δεν  

ολοκλήρωσε .  Ξεκαθαρίστε  κ .  Αντιδήμαρχε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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 Με  την  πεζοδρόμηση  θα  απαγορεύεται  η  στάθμευση  εκεί  και  τα  λοιπά  

και  δίνουμε  δυο  θέσεις  και  για  έναν  που  θα  έρθει ,  έναν  φιλοξενούμενο  

και  για  ανάγκες  που  έχει ,  παραδείγματος  χάρη ,  να  κατεβάσουν ,  

προμήθειες  και  τα  λοιπά .  Νομίζω  ότι  είναι  λογικό .  Θα  το  συζητάμε  

κιόλας ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  να  συμπληρώσετε  κάτι  άλλο ,  κύριε  Γκότση ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Απλό  είναι  το  θέμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι ;  συμφωνούμε  ομόφωνα ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Εγώ  θέλω  με  την  ευκαιρία  του  θέματος  να  θέσω  ένα  γενικότερο  θέμα ,  

το  έχει  θέσει  ο  κ .  Παπαβασιλείου  παλαιότερα ,  να  δούμε  γενικά  για  

τους  χώρους  στάθμευσης ,  για  τις  μόνιμες  θέσεις ,  τις  ειδικές  θέσεις ,  

τέλος  πάντων ,   γιατί  έχω  την  εντύπωση  ότι  έχει  γίνει  μια  κατάχρηση  

στην  πόλη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει .  Βέβαια  είναι  εκτός  θέματος ,  αυτό  μπορεί  να  συζητηθεί  κάποια  

άλλη  στιγμή .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Να  έχουν  θέσεις  αυτοί  που  πρέπει  να  έχουν  οπωσδήποτε .   

Κος  ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ:  

Ή  κάτι  να  κάνουν  με  τις  οικοδομές  που  έχουν  πολλές  εισόδους .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Εντάξει ,  ας  περιοριστούμε ,  σας  παρακαλώ  στο  θέμα  μας  κύριοι .   

Κος  ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ:  

Με  αυτό  κάτι  πρέπει  να  κάνουμε .   Έχουν  γύρω  –γύρω   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Έχει  δίκαιο  ο  κ .  Μοσχολιός .  Κύριε  Πρόεδρε ,   το  έθεσα  υπό  μορφή  

ερωτήσεως ,  αλλά  ως  γενικότερο  προβληματισμό .  Έχει  παραγίνει  το  

θέμα  αυτό ,  πρέπει  να  το  δούμε .   

 

Διαχείριση  νομίμως  υφιστάμενων  θέσεων  στάθμευσης  στην  πόλη  

των  Σερρών  με  βάση  την  αρ .  13/2018 απόφαση  της  Επιτροπής   

Ποιότητας  Ζωής  (διαφ .  Φεβρουαρίου)  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  181/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  σύμφωνα  με  την  αρ .  15/2018 απόφαση  της  Επιτροπής  

 Ποιότητας  Ζωής  (ΛΑΦ)  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  182/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Τριακοστό  τέταρτο .   

 

ΘΕΜΑ  34ο:  

Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  κ .  Δημάρχου ,   

για  το  μήνα  Μάρτιο .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Έγκριση  μετακίνησης  του  Δημάρχου  από  5 έως  και  6 Μαρτίου  2918 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  183/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επόμενο .   

 

ΘΕΜΑ  35ο:  

Επέκταση  -  συμπλήρωση  δικτύου  Φ .Ο .Π .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Συμφωνούμε ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  184/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποιο  κ .  Χασαπίδη ;   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση  μια  ερώτηση  από  τον  κ .  Χασαπίδη  για  το  ΦΟΠ .  

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Τι  αφορά ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι  δεν  τελειώσαμε  ακόμη .  Σας  παρακαλώ .  Λίγη  

υπομονή .  Λεπτά .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Τι  αφορά ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τι  αφορά  το  τριάντα  πέντε  θέμα .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το  τριάντα  πέντε  θέμα  είναι  σύμφωνα  με  τις  αιτήσεις  που  κάνουν  για  

έναν  στύλο  και  τα  λοιπά  και  παίρνουμε  με  την  σειρά  από  πίσω  προς  τα  

εμπρός  και  ικανοποιούμε  όλες  τις  συνοικίες ,  τα  χωριά  και  τα  λοιπά .   
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Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να  τα  διαβάσουμε ;  Κάτω  Καμήλα… 

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι ,  διάφορα  χωριά .  Αφού  σας  είπα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Δρίγκα  συγνώμη .  Παρακαλώ  κύριοι  συνάδελφοι .  έχετε  τον  λόγο  

κ .  Δρίγκα .   

Κα  ΔΡΙΓΚΑ:  

Για  το  34 τι  θέμα  έχουμε  με  το  ΣτΕ ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  το  τριάντα  τέσσερα ,  έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας .   

Κα  ΔΡΙΓΚΑ:  

Τι  έχουμε ,  κύριε  Δήμαρχε  με  το  ΣτΕ ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι  ακούστε  λιγάκι  σας  παρακαλώ .  Το  μικρόφωνό  σας .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Στις  6 Μαρτίου  εκδικάζεται  στο  ΣτΕ  το  θέμα  των  καταστηματαρχών  

της  Μεραρχίας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  τέλος  της  συνεδρίασης .  Καλό  βράδυ .   

 

 

ΛΗΞΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
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………………………… 

……………… 

 

 

 

Αφού  εξαντλήθηκαν  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης ,  

λύθηκε  η  συνεδρίαση ,  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  

υπογράφηκε .  

 

 

116-2018: Αντικατάσταση  και  ορισμός  νέων  μελών  του  Δ /κού  

Συμβουλίου  του  Ν .Π .  με  την  επωνυμία  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  

Εισηγητής :  Ο  Πρόεδρος  του  ΟΠΑΚΠΑ  κ .  Χατζημαργαρίτης  

Μ .  

 

117-2018: Ορισμός  νέου  μέλους  στο  Δ /κό  Συμβούλιο  της  ΔΕΥΑ  

Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

118-2018: Ορισμός  Δημ .  Συμβούλων  για  την  επιτροπή  καταστροφής  

άχρηστου  υλικού ,  της  παρ .  6 του  άρθρου  199 του  Ν .  

3463/2006 για  το  έτος  2018.  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  

Δούκας  Γ .  
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119-2018: Σύσταση  επιτροπής  για  την  προσωρινή  και  οριστική  

παραλαβή  του  έργου :  ¨Κατεδάφιση  ρυμοτομούμενων  

κτισμάτων  στις  οδούς  Προύσσης  και  Πτολεμαίων¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

120-2018: Έγκριση  της  αριθμ .  10/2018 απόφασης  του  .Σ .  του  

Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  Δήμου  Σερρών  με  θέμα :  ¨Τροποποίηση  της  

184/2017 απόφασης  περί  τροποποίησης  του  Ο .Ε .Υ . ¨ .  

Εισηγητής :  Ο  Πρόεδρος  του  ΟΠΑΚΠΑ  κ .  Χατζημαργαρίτης  

Μ .  

  

121-2018: Έγκριση  απασχόλησης  εποχικού  προσωπικού  επί  δίμηνο  για  

την  

 αντιμετώπιση  κατεπειγουσών  αναγκών  του  Δήμου  Σερρών .  

 Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης    

 

122-2018: Αποδοχή  επιπλέον  χρηματοδότησης  για  την  υλοποίηση  της  

πράξης  με  

 τίτλο :  ¨Κέντρο  Κοινότητας  Δήμου  Σερρών  με  παράρτημα  

ΡΟΜΑ¨ ,  στο  

 πλαίσιο  του  Ε .Π .  Κεντρική  Μακεδονίας  2014-2020. 

 Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης   

 

123-2018: Έγκριση  διενέργειας  προμήθειας  ειδών  για  την  επισκευή  

απρόβλεπτων  

 βλαβών  των  μηχανογραφικών  συστημάτων  του  Δήμου  έτους  

2018.  
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 Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

124-2018: Έγκριση  διενέργειας  δαπάνης  για  την  προμήθεια  -  

βιβλιοδεσία  -  

 επιδιόρθωση  βιβλίων  των  υπηρεσιών  του  Δήμου  Σερρών  

οικονομικού  

 έτους  2018 και  ορισμός  επιτροπής  παραλαβής .  

 Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

125-2018: Έγκριση  διενέργειας  προμήθειας  και  τοποθέτησης  δύο  

μεταλλικών  στυλοβατών  γηπέδου  καλαθοσφαίρισης  

(μπασκέτες)  με  τον  πίνακα  καλαθοσφαίρισης  (ταμπλό)  και  

ενός  λυόμενου  συγκροτήματος  πετοσφαίρισης  (βόλεϊ) .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

126-2018: Έγκριση  διενέργειας  παροχής  υπηρεσιών :  συντήρησης  -  

υποστήριξης  συστήματος  του  Κοινωνικού  Ολοκληρωμένου  

Πληροφοριακού  Συστήματος  του  Δήμου  Σερρών  έτους  2018 

 

127-2018: Ομοίως  των  βελτιωμένων  εκδόσεων  (releases)  του  Δήμου  

έτους  2018  

 

128-2018: Ομοίως  για  δράσεις  ευαισθητοποίησης  και  ενημέρωσης  

Δ .Τ .Υ .  

 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  28 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2018 

159

129-2018: Έγκριση  διενέργειας  για  την  σύναψη  σύμβασης  – πλαισίου  

για  την  συντήρηση  του  δικτύου  οπτικών  ινών  του  Δήμου  

Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

130-2018: Καθορισμός  δικαιούχων  χρήσης  υπηρεσιών  κινητής  

τηλεφωνίας  για  την  κάλυψη  υπηρεσιακών  αναγκών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

131-2018: Ορισμός  αμοιβής  εξωτερικού  δικηγόρου ,  κατόπιν  της  υπ’  

αριθμ .  

39/2018 Α .Ο .Ε .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χαρίτος  Χ .  

 

132-2018: Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικ .  έτους  

2018 που  αφορά  την  δημιουργία  ενίσχυσης  ΚΑΕ  εξόδων  για  

δαπάνη  υπερωριακής  απασχόλησης  τριών  υπαλλήλων  

διαφόρων  ειδικοτήτων  του  δήμου  Σερρών  (Αναμ .  20η  )  

 

133-2018: Ομοίως  για  την  ενίσχυση  κωδικών  εσόδων  –εξόδων  κλπ  

(υποχρεωτική)   

(Αναμ .  32η  )  

 

134-2018: Ομοίως  που  αφορά  ενίσχυση  ΚΑΕ  οφειλών  εξόδων  ΠΟΕ  για  

το  έτος  2018 (Αναμ .  35η  )  
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135-2018: Ομοίως  που  αφορά  ενίσχυση  ΚΑΕ  εξόδων  κρατήσεων  

μισθοδοσίας   

(Αναμ .  38η  )  

 

136-2018: Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικ .  έτους  2018 και  ψήφιση  

πίστωσης  συνεχιζόμενων  υπηρεσιών  του  Τμ .  Αγροτικής  και  

Κτηνοτροφικής  Παραγωγής  και  Αλιείας .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

137-2018: Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  της  Δ /νσης  Καθαριότητας  

έτους  2018.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας  Π .  

 

138-2018: Ψήφιση  πίστωσης  έτους  2018 για :  την  προμήθεια  ψύκτη  

νερού  δικτύου  για  τις  ανάγκες  του  Δημαρχείου  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χαρίτος  Χ .  

 

139-2018: Ψήφιση  πίστωσης  έτους  2018 για :  την  προμήθεια  

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 .  

 

140-2018: Ψήφιση  πίστωσης  έτους  2018 για :  την  προμήθεια  

καινούριου  πετρελαιοκίνητου  ανυψωτικού  περονοφόρου  

(CLARK) 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χαρίτος  Χ .  
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141-2018: Ψήφιση  πίστωσης  έτους  2018 για :  την  προμήθεια  

επιστήλιων  μεταλλικών  αμμοδόχων  για  τις  ανάγκες  του  

τμήματος  κοιμητηρίων  του  Δήμου  Σερρών  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χαρίτος  Χ .  

 

142-2018: Ψήφιση  πίστωσης  έτους  2018 για :  την  προμήθεια  

αμόλυβδης  βενζίνης  για  τις  ανάγκες  του  Δήμου  Σερρών  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χαρίτος  Χ .  

 

143-2018: Ψήφιση  πίστωσης  έτους  2018 για :  την  προμήθεια  

εξοπλισμού  για  την  αναβάθμιση  και  εκ  νέου  

παραμετροποίηση  του  τηλεφωνικού  κέντρου  του  κεντρικού  

κτηρίου  του  Δήμου  Σερρών  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χαρίτος  Χ .  

 

144-2018: Ψήφιση  πίστωσης  έτους  2018 για :  την  παροχή  υπηρεσίας  

συντήρησης  υποστήριξης  λογισμικού ,  του  Κοινωνικού  

Ολοκληρωμένου  Πληροφοριακού  Συστήματος  του  Δήμου  

Σερρών  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χαρίτος  Χ .  

 

145-2018: Ψήφιση  πίστωσης  έτους  2018 για :  την  παροχή  υπηρεσίας  

¨εργασίες  στα  δημοτικά  κοιμητήρια  του  Καλλικρατικού  

Δήμου  Σερρών  έτους  2017-2018¨  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χαρίτος  Χ .  
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146-2018: Ψήφιση  πίστωσης  έτους  2018 για :  την  παροχή  υπηρεσίας  

υποστήριξης  Ολοκληρωμένου  Πληροφοριακού  Συστήματος  

του  Δήμου  Σερρών  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χαρίτος  Χ .  

 

147-2018: Ψήφιση  πίστωσης  έτους  2018 για :  την  παραγωγή  

διαφημιστικού  οπτικοακουστικού  υλικού  (video) 

τουριστικής  προβολής  του  Δήμου  Σερρών   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χαρίτος  Χ .  

 

148-2018: Ψήφιση  πίστωσης  έτους  2018 για :  την  συντήρηση  

κλιματιστικών  μονάδων  και  της  εγκατάστασης  της  

κεντρικής  θέρμανσης  του  κινηματοθεάτρου  ΑΣΤΕΡΙΑ  -  

προμήθεια  υλικών  για  την  συντήρηση  των  κλιματιστικών  

του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χαρίτος  Χ .  

 

149-2018: Έγκριση  ή  μη  παραχώρησης  τμήματος  της  Πλατείας  

Ελευθερίας  στην  

SMM GROUP (ΖΕΝΙΘ) .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Γρηγοριάδης  Χ .  

  

150-2018: Έγκριση  διοικητικής  αποβολής  από  κατεχόμενη  δημοτική  

έκταση  του  

κ .  Σπυριδωνίδη  Ιωάννη  στο  αγρόκτημα  Χριστός .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Γκότσης  Η .  
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151-2018: Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας :  του  υπ’  αριθμ .  558 

αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Χριστός  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χαρίτος  Χ .  

 

152-2018: Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας :  τμήματος  του  

οικοπέδου  62 του  Ο .Π .  16 του  οικισμού  Μετοχίου   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χαρίτος  Χ .  

 

153-2018: Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας :  τμήματος  του  υπ’  

αριθμ .  2971α  αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Άνω  

Βροντούς    

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΑΚΤ:  Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας :  τμήματος  του  

¨Λάκκος  Μονόσπιτα¨ ,  1/3/2018  (ανάριθμο) ,  του  αγροκτήματος  

Επταμύλων .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χαρίτος  Χ .  

 

154-2018: Έγκριση  μείωσης  μισθώματος  για  εδαφική  έκταση  στη  θέση  

¨ΝΤΡΕΝΕΣ¨  του  αγροκτήματος  Ορεινής  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χαρίτος  Χ .  

 

155-2018: Έγκριση  παραχώρησης  κατά  χρήση  μίας  αίθουσας  και  ενός  

γραφείου  του  σχολικού  κτηρίου  Αγ .  Ελένης  στον  

Πολιτιστικό  Σύλλογο  Αγ .  Ελένης .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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156-2018:  Καθορισμός  τιμών  μονάδος  για  προσκυρώσεις  και  

αποζημιώσεις  των  ιδιωτών  προς  τον  Δήμο  και  αντιστρόφως  

στην  πόλη  των  Σερρών  για  το  έτος  2018.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

157-2018: Έγκριση  αποζημίωσης  λόγω  προσκύρωσης  δημοτικής  

έκτασης  στην  ιδιοκτησία  με  αρ .  κτηματογράφησης  1611005. 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

158-2018: Έγκριση  5ο υ /2017 πρακτικού  επιτροπής  επίλυσης  δια  

συμβιβασμού  φορολογικών  διαφορών  και  αμφισβητήσεων  

του  άρθρου  32 του  Ν .  1080/1980 σχετικά  με  την  προσφυγή  

της  εταιρείας  ΚΑΦΕ  ΑΝΤΙΚΑ  Τσακίρογλου  Φώτιος  του  

Πέτρου .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος .  

 

159-2018: Ομοίως  6ο υ /2017  πρακτικού  της  εταιρείας  PARTIZAN 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  

 

160-2018: Ομοίως  7ο υ /2017  πρακτικού  σχετικά  με  την   προσφυγή  της  

εταιρείας  ΡΑΚΑΔΙΚ  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  

 

161-2018: Ομοίως  8ο υ /2017 πρακτικού  σχετικά  με  την  προσφυγή  του  

κ .  Κάντιου  Αγγέλου  του  Στεφάνου  
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Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  

 

162-2018: Ομοίως  9ο υ /2017 πρακτικού  σχετικά  με  την  προσφυγή  της  

εταιρείας  ΕΣΤΙΑΣΗ  ΑΕ  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  

 

163-2018: Ομοίως  10ο υ /2017 πρακτικού  σχετικά  με  την  προσφυγή  της  

εταιρείας  ΕΣΤΙΑΣΗ  ΑΕ  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος   

 

164-2018: Ομοίως  11ο υ /2017 πρακτικού  σχετικά  με  την  προσφυγή  της  

εταιρείας  BARAZZ 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  

 

165-2018: Ομοίως  12ο υ /2017 πρακτικού  σχετικά  με  την  προσφυγή  της  

εταιρείας  ΑΡΩΜΑ  ΠΛΑΤΕΙΑΣ  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  

 

166-2018: Ομοίως  13ο υ /2017 πρακτικού  σχετικά  με  την  προσφυγή  της  

εταιρείας  ΑΓΙΑ  ΣΟΦΙΑ   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  

 

167-2018: Κατηγοριοποίηση  κλειστών  αθλητικών  εγκαταστάσεων  – 

γυμναστηρίων  σχολικών  συγκροτημάτων  Δευτεροβάθμιας  

Εκπαίδευσης  του  Δήμου  Σερρών  σύμφωνα  με  τον  Ν .  

4479/2017. 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  28 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2018 

166

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Γκότσης  Η .  

 

168-2018: Έγκριση  τροποποίησης  τεχνικού  προγράμματος  Δήμου  

Σερρών  έτους  2018.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Γκότσης  Η .  

 

169-2018: Έγκριση  τοποθέτησης  κιγκλιδωμάτων  επί  του  πεζοδρομίου  

στην  οδό  Μεραρχίας  153 (2ο  ΕΠΑΛ  Σερρών) .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

170-2018: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών  τεχνικής  

υποστήριξης  στο  πλαίσιο  υλοποίησης  της  δομής  παροχής  

βασικών  αγαθών  παροχής  συσσιτίου ,  κοινωνικό  φαρμακείο  

Δήμου  Σερρών .  

 

171-2018: Ομοίως  εργασίες  χωματουργικών  μηχανημάτων  

(καθαρισμός  κοίτης  υδατορεμάτων  ανάντι  γεφυρών  από  

αυτοφυή  βλάστηση  και  φερτά  υλικά  

 

172-2018: Ομοίως  για  την  υπηρεσία  ιατρού  εργασίας  και  τεχνικού  

ασφαλείας  για  το  χρονικό  διάστημα  14-11-2017 έως  13-1-

2018 

 

173-2018: Ομοίως  του  3ο υ  Λογαριασμού  της  παροχής  υπηρεσίας  

Παροχή  γευμάτων  σίτισης  μαθητών  Μουσικού  Σχολείου  
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(Γυμνάσιο  –Λύκειο)  του  Δήμου  Σερρών  σχολικού  έτους  

2017-2018 

 

174-2018: Ομοίως  του  21ο υ  Λογαριασμού  της  παροχής  υπηρεσίας  

Συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου  Δημοτική  

Ενότητα  Καπετάν  Μητρούση  του  Δήμου  Σερρών  για  τα  έτη  

2015-2017 

 

175-2018: Ομοίως  του  22ο υ  Λογαριασμού  της  ως  άνω  υπηρεσίας  

 

176-2018: Ομοίως  του  21ο υ  Λογαριασμού  της  παροχής  υπηρεσίας  

Συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου  Δημοτική  

Ενότητα  Λευκώνα  και  των  Τ .Κ .  Ορεινής  και  Άνω  Βροντούς  

του  Δήμου  Σερρών  για  τα  έτη  2015-2017 

 

177-2018: Ομοίως  του  22ο υ  Λογαριασμού  της  ως  άνω  υπηρεσίας .   

 

178-2018: Έγκριση  αυτοδίκαιης  παραλαβής  προμηθειών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

179-2018: Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  

παραλαβής  του  έργου  Συμπληρωματικά  έργα  αναπλάσεων  

στις  οδούς  των  βιοκλιματικών  αναβαθμίσεων   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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180-2018: Ομοίως  του  έργου :  Κατασκευή  κυκλικών  κόμβων  & 

βελτίωση  προσβασιμότητας  έτους  2015.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

181-2018: Διαχείριση  νομίμως  υφιστάμενων  θέσεων  στάθμευσης  στην  

πόλη  των  Σερρών  με  βάση  την  αρ .  13/2018 απόφαση  της  

Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  (διαφ .  Φεβρουαρίου)   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

182-2018: Ομοίως  σύμφωνα  με  την  αρ .  15/2018 απόφαση  της  

Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  (ΛΑΦ)  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

183-2018: Έγκριση  μετακίνησης  του  Δημάρχου  από  5 έως  και  6 

Μαρτίου  2918 

 

184-2018: Επέκταση  -  συμπλήρωση  δικτύου  Φ .Ο .Π .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

185-2018: Έγκριση  απασχόλησης  εποχιακού  προσωπικού  επί  δίμηνο  

για  τον  καθαρισμό  τσιμενταυλάκων  στην  Τοπική  Κοινότητα  

Λευκώνα  και  Χριστός  και  Τοπική  Κοινότητα  Καλών  

Δένδρων   

 

………………………………… 

……………………… 
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• Οι  Δημ .  Σύμβουλοι  κ .κ . :  

 

-  Γαλάνης  Στέργιος ,  προσήλθε  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  του  

17ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης  και  αποχώρησε  κατά  τη  διάρκεια  

συζήτησης  του  19ου .  

 

-  Γάτσιος  Αθανάσιος ,  αποχώρησε  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  του  

5ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

-  Γρηγοριάδης  Παναγιώτης  και  Μπιτζίδου  Σοφία ,  αποχώρησαν  

μετά  την  ολοκλήρωση  συζήτησης  του  17ου  θέματος  της  ημερήσιας  

διάταξης .  

 

-  Μυστακίδης  Παύλος ,  αποχώρησε  μετά  την  ολοκλήρωση  

συζήτησης  του  18ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης  και  επανήλθε  

κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  του  31ου .  

 

-  Κυρτάσογλου  Δημήτριος  και  Φωτιάδης  Στέφανος ,  αποχώρησαν  

μετά  την  ολοκλήρωση  συζήτησης  του  30ου  θέματος  της  ημερήσιας  

διάταξης .  

 

 

……………………… 

…………….. 
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Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΠΕΤΡΟΣ  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .   Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .  

 

 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ   ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

 

 

 

ΤΑ  ΜΕΛΗ  

 

 

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ .Σ . )………………. 

 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ  -ΑΡΒΑΝΙΤΗ  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ    ………………. 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ΗΛΙΑΣ       ………………. 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ       ………………. 

 

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ       ………………. 
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ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ  ΣΟΥΛΤΑΝΑ      ………………. 

 

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ………………. 

 

ΓΚΟΤΣΗΣ  ΗΛΙΑΣ        ………………. 

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     ………………. 

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ      ………………. 

 

ΔΟΥΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ       ………………. 

 

ΔΡΙΓΚΑ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ       ………………. 

 

ΘΕΟΧΑΡΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ       ………………. 

 

ΙΛΑΝΙΔΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ       ………………. 

 

ΚΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ        ………………. 

 

ΚΑΛΩΤΑ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ      ………………. 

 

ΚΑΡΥΔΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ      ………………. 

 

ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ………………. 
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ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ  ΑΒΡΑΑΜ       ………………. 

  

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ………………. 

 

ΜΗΛΙΔΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ       ………………. 

 

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ  ΖΩΓΡΑΦΟΣ      ………………. 

 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ-ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ  ΣΟΦΙΑ    ………………. 

 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ       ………………. 

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     ………………. 

 

ΤΕΡΖΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ       ………………. 

 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ       ………………. 

 

ΧΑΡΙΤΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ       ………………. 

 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     ………………. 

 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ   ……………….  

 

ΧΡΑΠΑΣ  ΠΑΝΤΕΛΗΣ       ………………. 

 


