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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 5/2018 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

 

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 21η του μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ του έτους 

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

Σερρών, ύστερα από την αριθμ. 5/15-03-2018 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 ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΓΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗ  

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  
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ΙΛΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  

ΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ  

ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

ΧΑΡΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  

ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ  

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ  

ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

ΚΑΛΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΚΑΡΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ-ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ  

 

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 21 Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και 

ώρα 19:00΄, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Σύσταση επιτροπών για την προσωρινή και οριστική παραλαβή των έργων: 

α) Επέκταση πλακοσκεπούς οχετού στον οικισμό Αγίου Ιωάννη, 

β) Κατασκευή πεζοδρομίων και βελτίωση Δημοτικών οδών .Κ. Λευκώνα και 

γ) Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Σερρών έτους 2015. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός νέων μελών εκπροσώπων εργαζομένων στο Δ/κό Συμβούλιο της 

ΔΕΥΑ Σερρών. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ  3ο: Συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας σχολικών κτηρίων. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης Δήμου Σερρών για το έτος 2018. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

  

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

αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π. 

 

ΘΕΜΑ  6ο: Έγκριση συμμετοχής στο ¨Πρόγραμμα Αδελφοποιήσεων του 

Συμφώνου των Δημάρχων για Πόλεις και Περιφέρειες¨. 
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Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Καρπουχτσής Κ. 

 

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Σερρών με τίτλο: ¨Ανάπτυξη 

εφαρμογών ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων¨, στο πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

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

 

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Σερρών με τίτλο: ¨Προμήθεια 

τεσσάρων (4) ηλεκτροκίνητων 100% τετράκυκλων οχημάτων¨, στο πλαίσιο 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

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

 

ΘΕΜΑ  9ο: Έγκριση της αριθμ. 44/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. 

Δήμου Σερρών με θέμα: ¨Τροποποίηση του άρθρου 2 του Ο.Ε.Υ 

Ν.Π.Δ.Δ.. ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Σερρών” 

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ. Χατζημαργαρίτης Μ. 

 

ΘΕΜΑ 10ο:  Έγκριση παροχής πληρεξουσιότητας στο Δήμαρχο Σερρών για υπογραφή 

συμβολαιογραφικής πράξης. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 11ο:  Έγκριση συνδρομής /άδειας χρήσης υπηρεσίας δικτύου URANUS της TREE 

COMPANY CO ΑΒΕΕ για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 12ο:  Έγκριση διενέργειας προμήθειας λαμπτήρων, ηλεκτρολογικού υλικού, 

φωτιστικών σωμάτων και εορταστικού φωτισμού έτους 2018 για το Δήμο 

Σερρών. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 13ο:   Έγκριση διενέργειας παροχής υπηρεσιών: 

α) ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων πολιτών και ψηφιακής πόλης 

του Δήμου Σερρών, έτους 2018, 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

β) συντήρησης των κλιματιστικών μονάδων των κτηρίων του Δήμου Σερρών 

και της κεντρικής θέρμανσης του κινηματοθεάτρου ΑΣΤΕΡΙΑ. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 
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ΘΕΜΑ 14ο:   Ψήφιση πιστώσεων: 

α) για την υπηρεσία ταχυμεταφορών, για τη μεταφορά επιστολών και 

μικροδεμάτων των υπηρεσιών του Δήμου Σερρών, για το έτος 2018 και  

β) για προμήθεια απορριμματοφόρων και διπλοκάμπινου ημιφορτηγού και 

ημιφορτηγού τύπου PICK UP, για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών. 

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 για παροχές υπηρεσιών, προμήθειες κτλ, της 

Δ.Τ.Υ. για το έτος 2018. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η 

 

ΘΕΜΑ 17ο:   Έγκριση  απαλλαγής  μέρους  οφειλής  δαπάνης  ταφής,  των  κ.κ. 

Φυδανίδου Πασχαλίας και Παζδέκα Ελένης. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 18ο:  Έγκριση εκμίσθωσης διά δημοπρασίας τμημάτων του υπ΄ αρ. 2726 

αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Σερρών. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 19ο:  Έγκριση ανανέωσης της δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση ισόγειου 

καταστήματος (Νο 27) του Δημαρχείου Σερρών. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 20ο:  Έγκριση έκδοσης πρωτοκόλλου αποζημίωσης λόγω αυθαίρετης χρήσης 

δημοτικής έκτασης τμημάτων των 1739, 1722γ και 2045 αγροτεμαχίων του 

αγροκτήματος Σερρών. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 21ο:   Έγκριση έκδοσης αδειών παραγωγών πωλητών. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ. 

 

ΘΕΜΑ 22ο:   Έγκριση διαγραφής επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ. 
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ΘΕΜΑ 23ο:  Έγκριση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: ¨Κατασκευή πράσινου σημείου 

διαχείρισης απορριμμάτων Δήμου Σερρών¨. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 24ο:   Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου: ¨Επισκευές – συντηρήσεις 

– ηλεκτροδοτήσεις Η/Μ εγκαταστάσεων κοινόχρηστων χώρων ετών 2018-

2019¨. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 25ο:   Έγκριση αυτοδίκαιης παραλαβής προμηθειών. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Χαρίτος Χ. 

  

ΘΕΜΑ 26ο:   Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών. 

Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Χαρίτος Χ, Μερετούδης., Χράπας Π., 

Γρηγοριάδης Χ. 

 

ΘΕΜΑ 27ο:  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

¨Παρεμβάσεις σε δημοτικά κτήρια και κοινόχρηστους χώρους στην Τ.Κ. 

Μητρουσίου¨. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 28ο:  Έγκριση χρονικής παράτασης της με αρ. 4647/27-10-2017 σύμβασης για την 

παραγωγή διαφημιστικού οπτικοακουστικού υλικού (video) τουριστικής 

προβολής του Δήμου Σερρών, για επιπλέον δύο (2) μήνες.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 29ο:  Έγκριση 2ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: ¨Επέκταση δικτύου 

πεζόδρομων πόλης Σερρών έτους 2017¨. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση είσπραξης αχρεωστήτως καταβληθέντων χρημάτων από Προνοιακό 

Επίδομα. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης  

 

ΘΕΜΑ 31ο:   Έγκριση διαγραφής οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 
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ΘΕΜΑ 32ο:  Έγκριση διαγραφής οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους και επιστροφή 

χρηματικών ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 33ο:  Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου, για το μήνα Μάρτιο 

2018. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 34ο:  Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου, για τους 

μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο 2018 και του Δημοτικού Συμβούλου κ. 

Μυστακίδη Παύλου για το μήνα Δεκέμβριο 2017. 

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 35ο:  Έγκριση καταβολής εξόδων μετάβασης μέλους τη ομάδας του δικτύου 

¨Μilitary Assets as Public Spaces (MAPS) – Στρατιωτικές περιοχές ως 

Δημόσιοι Χώροι, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 

εδαφικής συνεργασίας URBACT III¨. 

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

 

ΘΕΜΑ 36ο:  Έγκριση καταβολής εξόδων μετάβασης στην Ιρλανδία των συμμετεχόντων του 

Δήμου Σερρών στο δικτύο ¨Μilitary Assets as Public Spaces (MAPS) – 

Στρατιωτικές περιοχές ως Δημόσιοι Χώροι, που χρηματοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας URBACT III¨. 

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

  

ΘΕΜΑ 37ο:  Έγκριση καταβολής εξόδων μετάβασης στην Ιρλανδία των μελών της ομάδας 

του δικτύου ¨Μilitary Assets as Public Spaces (MAPS) – Στρατιωτικές 

περιοχές ως Δημόσιοι Χώροι, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

Πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας URBACT III¨. 

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

 

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

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

 

 

ΘΕΜΑ 1Ο : Έγκριση μεταβίβασης μισθωτικής σχέσης των υπ' αριθμών 6 και 

7καταστημάτων του Δημοτικού Μεγάρου 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

 

 

……………………… 

…………….. 
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5Η    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  καθίστε  στις  θέσεις  σας ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  να  ξεκινήσει  η  

συνεδρίαση .  Να  δώσω  τον  λόγο  στον  κ .  Δήμαρχο .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κυρίες  και  κύριοι  σύμβουλοι  μια  πρόταση  θα  ήθελα  

να  κάνω  στο  σώμα  άμα  συμφωνεί ,  στο  επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  

φέρουμε  θέμα  για  να  επωμιστεί  ο  Δήμος  τα  έξοδα  κηδείας  του  πρώην  

συναδέλφου  μας ,  του  Κάλλιου  του  Κωνσταντίνου .  Εάν  συμφωνείτε  να  

το  φέρουμε  θέμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  κάποιες  ανακοινώσεις ,  κάποιες  ερωτήσεις  ή  τοποθετήσεις ;  Ο  

Πρόεδρος  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  έχετε  τον  λόγο  και  ο  Πρόεδρος  της  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  ο  κ .  Τερζής .    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . :  

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

να  σας  ενημερώσω  για  την  δυσάρεστη  εξέλιξη  που  είχαμε  όσον  αφορά  

τις  μετρήσεις  στα  χωριά .  Όπως  είχαμε  πει  πήραμε  μια  απόφαση  

ομόφωνα  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  λόγω  έλλειψης  

προσωπικού  την  μέτρηση  στα  χωριά  να  την  δώσουμε  σε  εξωτερικό  

συνεργάτη .   
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 Αυτή  μας  η  απόφαση  απορρίφθηκε  από  την  Αποκεντρωμένη  με  το  

σκεπτικό  αυτή  την  δουλειά  μπορούμε  να  την  κάνουμε  με  

συμβασιούχους .   

 Για  ποιο  λόγο  δεν  προχωρήσαμε  σε  αυτή  την  διαδικασία  με  τους  

συμβασιούχους ;  Γιατί  πρώτον  είναι  κάτι  το  οποίο  καθυστερεί ,  η  

πρόσληψη  δηλαδή  των  συμβασιούχων .  Δεύτερον ,  κοστίζει  περισσότερο  

από  αυτό  που  επιχειρήσαμε  να  κάνουμε .  Τρίτον ,  κανείς   δεν  μας  

εγγυάται  ότι  με  την  λήξη  της  σύμβασής  τους  θα  ανανεωθεί  άμεσα ,  

ούτως  ώστε ,  να  υπάρχει  μια  ομαλή  συνέχεια  στην  μέτρηση  των  

υδρομέτρων  των  χωριών .   

 Θέλω  να  πω  ότι  έχουμε  κάνει  ένσταση ,  προσφυγή  κατά  της  

απόφασης .  Περιμένουμε  να  εξεταστεί .  Συγχρόνως  όμως  δεν  το  

αφήσαμε  έτσι ,  εξετάζουμε  να  βρούμε  κάποιον  άλλο  τρόπο  σε  

περίπτωση  που  απορριφθεί  και  η  προσφυγή  που  κάναμε ,  γιατί  

θεωρούμε  ότι  είναι  κάτι  δίκαιο ,  κάτι  που  έπρεπε  να  έχει  γίνει  από  τα  

προηγούμενα  χρόνια  αυτό  το  πράγμα  και  μάλιστα  θα  πω  ότι  έπρεπε  να  

γίνει  πακέτο  όταν  ψηφίσαμε  την  τιμολογιακή  πολιτική .   

 Βέβαια  η  τότε  διοίκηση  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ,  ο  κ .  Χασαπίδης  ήταν  

αρνητικός  σε  κάτι  τέτοιο  και  μάλιστα  θα  πω  ότι  ήταν  ένας  από  τους  

λόγους  που  διαφώνησα  τότε  με  την  τιμολογιακή  πολιτική .  Ένας  από  

τους  λόγους .   

 Και  ένα  δεύτερο  που  ήθελα  να  ενημερώσω  για  πολλοστή  φορά ,  

όσον  αφορά  τα  προβλήματα  που  βρέθηκαν  στα  υδρόμετρα  των  χωριών .   

 Μετά  από  επανελέγχους  που  κάναμε  είναι  λίγο  πάνω  από  τα  

εκατό  τα  υδρόμετρα  που  εντοπίστηκαν  ότι  είχαν  κάποιο  πρόβλημα .  

Λέγοντας  πρόβλημα  είτε  χαλασμένο  το  υδρόμετρο  είτε  υπήρχε  κάποια  

διαρροή .   
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Αυτά  όλα  θα  μπορούσαμε  να  τα  προλάβομε ,  εάν  η  μέτρηση  

γινόταν  στους  τέσσερις  μήνες  και  δεν  θα  πήγαινε  στο  τέλος  του  

δωδεκαμήνου  ο  λογαριασμός  με  την  αυξημένη  κατανάλωση  όπως  

ειρωνικά  είπε  αυτός  που  ευθύνεται  γι '  αυτή  την  κατάσταση ,  κατά  την  

γνώμη ,  φαίνεται  σαν  να  είναι  κατανάλωση  πλυντηρίου  αυτοκινήτων .   

Σας  ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Τερζή  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Πρόεδρε  επί  προσωπικού .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  τοποθετηθεί  ο  κ .  Τερζής  και  θα  μας  πείτε  το  προσωπικό  σας .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε .  Παίρνω  τον  λόγο  τώρα  στην  έναρξη  της  

συνεδρίασης ,  διότι  θα  ήθελα  να  σας  αναφέρω  ότι  πιθανόν  πολύ  

σύντομα  στο  άμεσο  μέλλον  να  έχουμε  ένα  σοβαρότατο  πρόβλημα  με  

την  δομή  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  που  αφορά  το  Βοήθεια  στο  Σπίτι .   

 Είναι  εδώ  στην  αίθουσα  και  η  εκπρόσωπος  των  εργαζομένων ,  η  

κυρία  Μαριάνθη  Κηπουρού .  Το  πρόβλημα  που  έγκειται ;   

 Το  πρόγραμμα  αυτό  από  το  ΄11 και  μετά  έχει  φύγει  πλέον  από  τα  

συγχρηματοδοτούμενα  ευρωπαϊκά  προγράμματα  και  πλέον  από  

εθνικούς  πόρους  και  μόνο ,  από  το  ΄12 και  μετά  ενισχύεται .  

 Έχουμε  διάφορες  κατά  έτη  συμφωνίες  με  τα  συναρμόδια  

υπουργεία ,  ώστε  αυτό  το  πρόγραμμα  να  συνεχιστεί .   

 Από  τον  Δεκέμβριο  και  μετά  λοιπόν  δεν  έχει  υπογραφεί  η  

προγραμματική  σύμβαση ,  με  αποτέλεσμα  Ιανουάριο ,  Φεβρουάριο  και  
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Μάρτιο  του  ΄18 δεν  έχουμε  λάβει  ούτε  ευρώ  που  αφορά  την  

χρηματοδότηση  και  την  συνέχιση  της  υλοποίησης  του  προγράμματος .   

 Να  ενημερώσω  ότι  είναι  32 άτομα ,  τα  οποία  προσφέρουν  τις  

υπηρεσίες  τους  σε  περισσότερους  από  600 ωφελούμενους .   

 Εμείς  ως  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  και  ως  Διοικητικό  Συμβούλιο  βέβαια  και  τον  

Ιανουάριο  και  τον  Φεβρουάριο  και  τον  Μάρτιο  από  το  αποθεματικό  της  

υπηρεσίας  φροντίζουμε   ώστε  οι  υπάλληλοι ,  στους  υπαλλήλους  να  

καταβάλλεται   ο  μισθός  τους .  

 Όμως  επειδή  και  στην  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  πλέον  κάποια  στιγμή  θα  

τελειώσουν  τα  αποθεματικά  μας ,  νομίζω  ότι  μετά  βίας  θα  καταφέρουμε  

και  τον  Απρίλιο  να  πληρώσουμε  τους  υπαλλήλους  αυτούς .   

 Ήδη  υπάρχει  μια  εμπλοκή  εάν  έναν ,  τουλάχιστον ,  επίτροπο  εδώ  

στην  Βόρειο  Ελλάδα  που  δεν  υπογράφει  ακόμα  και  αυτά  τα  εντάλματα  

των  πληρωμών .   

 Ο  Πρόεδρος  της  ΚΕΔΕ ,  ο  κ .  Πατούδης  πρότεινε  σε  όλους  τους  να  

διανεμηθούν  φυλλάδια  για  συγκέντρωση  υπογραφών  ως  πρώτη  μορφή  

διαμαρτυρίας  πλέον  της  ενημέρωσης  που  έχει  γίνει  από  τον  ίδιο  στα  

συναρμόδια  υπουργεία .   

 Γι '  αυτό  και  η  κυρία  Μαριάνθη  Κηπουρού  ήδη  έχει  πάρει  τις  

υπογραφές  πολλών  μελών  από  εδώ  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

 Θέλω  να  πιστεύω  ότι  σύντομα  τα  συναρμόδια  υπουργεία  θα  

υπογράψουν  την  προγραμματική  για  την  συνέχιση  αυτού  του  

προγράμματος  που  είναι  πάρα  πολύ  ωφέλιμο  και  στον  πρώην  Δήμο  

Σκουτάρεως  και  Προβατά  και  Λευκώνα  και  φυσικά  στις  Σέρρες  σας  

είπα  πλέον  των  600 ατόμων  δέχονται  την  ωφέλεια  του  προγράμματος  

αυτού .   
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 Θέλω  να  πιστεύω  ότι  δεν  θα  ζήσουμε  ημέρες  του  ΄13, όπου  

μαύρες  σημαίες  ήταν  κάτω  από  το  κτήριο  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . .  

 Απλά  σας  ενημερώνω  η  κυρία  Μαριάνθη  Κηπουρού  

επανειλημμένως  έχει  κατέβει  στην  Αθήνα ,  έχει  συναντηθεί  εκεί  με  

τους  συναρμοδίους ,  εάν  θέλετε  να  την  ρωτήσετε  κάτι  να  σας  

ενημερώσει  είναι  εδώ  η  ίδια .  Νομίζω ,  Μαριάνθη ,  έχω  πει  το  ζουμί  της  

υπόθεσης ,  εμείς  ως  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  πάντως  μπορούμε  μετά  βίας  και  τον  

Απρίλιο  να  καλύψουμε  την  μισθοδοσία  τους  και  φυσικά  και  όλες  τις  

εργοδοτικές  εισφορές  για  να  μην  έχουμε  και  πρόστιμα  συν  τοις  άλλοις .   

 Απλά  κρούουμε  τον  κώδωνα  του  κινδύνου  που  πιθανόν  θα  μας  

έρθει  στο  άμεσο  μέλλον .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θέλω  να  συμπληρώσω .  Πρέπει  να  πω  και  κάτι  άλλο  προς  τον  Πρόεδρο ,  

ότι  εδώ  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  αναλαμβάνει  μια  

ευθύνη  η  οποία  είναι  και  μεγάλη ,  γιατί  μπορούν  αυτές  οι  πληρωμές  να  

χαρακτηριστούν  ανοίκειες  πληρωμές .  Γιατί  δεν  υπάρχει  νομικό  

πλαίσιο .  Παρόλα  αυτά  όμως  εμείς  το  αποφασίζουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παράκληση  όμως ,  μην  γίνεται  διάλογος .  Οι  τοποθετήσεις  

ακουστήκανε .  Κύριε  Χασαπίδη  ζητήσατε  επί  προσωπικού ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  έχει  να  απαντήσει .  Τι  ερωτήσεις ;  Από  ποιον ,  από  εσάς ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Θέλετε  να  ρωτήσετε ;  Ωραία .  Το  μικρόφωνό  σας  κ .  Μηλίδη .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Άκουσα  τι  είπε  ο  πρόεδρος  της  ΚΕΔΕ  ο  κ .  Πατούλης ,  εσάς  σαν  όργανο  

που  πήγατε  κάτω ,  τι  κλίμα  αποκομίσατε  από  τους  αρμόδιους  

υπουργούς ;  Ότι  είναι  στην  βούληση  να  το  συνεχίσει  ή  δεν  είναι  στην  

βούληση  των  κοινών  υπουργών ;  Τι  κλίμα  έχετε  από  το  Β /θμιο  όργανό  

σας ,  ενδεχομένως ;   

Κα  ΚΗΠΟΥΡΟΥ:  

Στην  βούληση  είναι  γι '  αυτό  και  σας  είπα  πριν  ότι  από  το  καλοκαίρι  

του  ΄17 έχει  ψηφιστεί  νόμος  και  έχει  δοθεί  για  την  συγκεκριμένη  δομή  

διετής  παράταση  μέχρι  τέλος  του  ΄19.   

 Το  πρόβλημα  που  αντιμετωπίζουμε  αυτή  την  στιγμή  είναι  η  

έγκριση  της  προγραμματικής  σύμβασης  από  το  Ελεγκτικό  Συνέδριο .  

Καθυστέρησε  πάρα  πολύ  να  πάει .  Είναι  βέβαια  ίσως  η  δικαιολογία  που  

ακούμε  ότι  είναι  μια  καινούργια  διαδικασία ,  γιατί  τα  χρήματα  είναι  

διπλάσια  από  τις  προηγούμενες  χρονιές ,  πήγαν  να  περάσουν  σε  σύνολο  

την  διετή  παράταση  και  ότι  εκεί  έγκειται  η  δυσκολία .   

 Το  ζήτημα  είναι  ότι  τελειώνει  ο  Μάρτης ,  προγραμματική  δεν  

έχουν ,  χρήματα  δεν  έχουμε ,  η  αποπληρωμή  του  ΄17 δεν  έχει  έρθει ,  δεν  

είναι  μόνο  τα  καινούργια  χρήματα  και  το  πρόγραμμα  για  μια  ακόμη  

φορά  κινδυνεύει .   

 Αλλά  πέρα  από  αυτό ,  επειδή  με  ρωτήσατε  για  την  βούληση ,  εγώ  

θα  σας  πω  ότι  είναι ,  ίσως ,  η  κατάλληλη  στιγμή  να  κάνει  πράξη  η  

συγκεκριμένη  κυβέρνηση  τις  άπειρες  δεσμεύσεις  της  και  να  δώσει  μια  

οριστική  λύση  για  το  πρόγραμμα ,  η  οποία  δεν  είναι  η  διετής  παράταση  

αλλά  η  μόνιμη  λύση  απέναντι  σε  αυτούς  τους  εργαζόμενους .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   
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Κάποιος  του  Ελεγκτικού  δεν  υπογράφει .  Υπάρχουν  δηλαδή  κρούσματα  

τέτοια .  Ένας  επίτροπος .  Αυτό  είναι  ένα  μεγάλο  πρόβλημα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  άλλες  ερωτήσεις  γι '  αυτό  το  θέμα  το  συγκεκριμένο ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προηγείται  ο  κ .  Χασαπίδης  και  θα  σας  δώσω  τον  λόγο .  Κύριε  

Χασαπίδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  κύριε  Δήμαρχε ,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  όταν  πήρε  τον  

λόγο  ο  Πρόεδρος  της   Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  είχα  την  αίσθηση  ότι  θα  περιέγραφε  

την  αδυναμία  την  θεσμική  για  τον  λόγο  ότι  δεν  μπορούμε  να  κάνουμε  

μετρήσεις  στα  χωριά  για  τέσσερις  φορές ,  όπως  γίνεται  στην  πόλη ,  

τρεις  φορές ,  όπως  γίνεται  και  στην  πόλη .   

 Αλλά  την  αδυναμία  την  υπηρεσιακή  ή  και  την  προσωπική  του  

προσπάθησε  να  την  μεταθέσει  και  μάλιστα  με  έναν  τρόπο  όχι  και  πολύ  

κόσμιο .  Και  μάλιστα  ισχυρίστηκε  ψευδώς  ότι  δεν  ψήφισε  την  

τιμολογιακή  πολιτική  γιατί  δεν  μπορούσαμε  να  κάνουμε  καταμετρήσεις  

τρεις  φορές  στα  χωριά .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ένας  από  τους  λόγους .  

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Σας  παρακαλώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνεχίστε  κ .  Χασαπίδη .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  
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Όσο  για  την  τελευταία  δήλωση  που  έκανα  στα  εγκαίνια ,  εάν  δεν  την  

κατάλαβε ,  να  την  επαναλάβω ,  την  οποία  παρεξήγησε  και  είχε  την  

αίσθηση  τοι  ειρωνεύτηκα .  Δεν  ειρωνεύτηκα  κανέναν .  Σε  ερώτηση  του  

δημοσιογράφου  ότι  είναι  δυνατόν  να  πληρώνουν  πέντε  δίμηνα  από  50 

ευρώ  και  να  τους  έρχεται  εκκαθαριστικό  300,  ίσα  – ίσα  που  εγώ  

στήριξα  την  επιχείρηση  και  είπα  ότι  εάν  δεν  είναι  πλυντήριο  

αυτοκινήτου ,  γιατί  τέτοια  ποσά  μόνο  από  πλυντήρια  αυτοκινήτου  

μπορούμε  να  έχουμε  τέτοιες  καταναλώσεις ,  σίγουρα  έχει  γίνει  λάθος .  

σίγουρα  έχει  γίνει  λάθος .    

 Εγώ  δεν  είπα  ότι  αυτές  είναι  οι  πραγματικές  τιμές .  Όσο  για  το  

τιμολόγιο ,  κύριε  Πρόεδρε ,   ιδού  η  Ρόδος ,  ιδού  και  το  πήδημα .  Εάν  

διαφωνείτε  αναθεωρήστε  την .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  όχι  διάλογο ,  όχι  κύριε  Πρόεδρε ,   σας  παρακαλώ .  Κύριε  

Αντώνη  Αναστασιάδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε  σε  σας  απευθύνομαι .  Έχουμε  πει  από  την  πράξη  

εφαρμογής  Άγιος  Αθανάσιος ,  έχουμε  δεσμεύσει  τεράστιες  εκτάσεις  

ιδιοκτητών .  Παρακαλώ  θερμά ,  έχετε  δεσμεύσει  από  την  πράξη  

εφαρμογής  οικόπεδα ,  για  τράπεζα  γης  για  τον  Δήμο .  Παρακαλώ  να  

κάνουμε  ένα  δάνειο ,  γιατί  διαφορετικά  δεν  θα  πληρώσετε  ποτέ  αυτούς  

τους  ανθρώπους ,  να  το  φέρουμε  μέσα  στο  συμβούλιο ,  κύριε  Πρόεδρε .  

Να  το  φέρουμε  μέσα  στο  συμβούλιο  σε  παρακαλώ ,  είναι  ντροπή  αυτό  

το  πράγμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω  ότι  το  είχατε  θέσει  και  στο  προηγούμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  

κ .  Αναστασιάδη .  
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Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   εμείς  κάνουμε  κατάσχεση  από  τους  πολίτες… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αλλά  το  είχαμε  προτείνει  και  στο  προηγούμενο .  Δεν  γίνεται  άμεσα  

αυτό .  Δεν  μπορεί  να  γίνει  άμεσα  κ .  Αναστασιάδη .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Πως  δεν  μπορεί  να  γίνει ;  Ο  κ .  Δήμαρχος… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεσμεύτηκε  ότι  θα  το  διερευνήσει  το  θέμα .  Κύριε  Δήμαρχε  θέλετε  να  

απαντήσετε ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ο  Δήμος  έχει  την  ικανότητα  να  κάνει  δάνειο  και  ένα  εκατομμύριο  

ακόμη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  να  απαντήσετε  κύριε  Δήμαρχε ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  είπαμε  ότι  συμφωνούμε  με  αυτή  την  πρότασή  σας  

και  διερευνούμε  κατά  πόσο  μπορεί  να  υλοποιηθεί .  Ο  αντιδήμαρχος  ήδη  

το  διερευνά  και  θα  σας  απαντήσει .  Θα  σας  πει  και  περισσότερα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  ερωτήσεις ;  Κάποιες  τοποθετήσεις  κύριοι  συνάδελφοι ;   

 Θα  ήθελα  να  απευθύνω  προς  το  σώμα  ένα  θέμα  κατεπείγον  που  

αφορά   

 

 

Θέμα  1ο  :  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης  
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Έγκριση  μεταβίβασης  μισθωτικής  σχέσης  των  

 υπ '  αριθμών   6 και  7  καταστημάτων  του  Δημοτικού  

Μεγάρου  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε ,  κύριε  Χαρίτο  έχετε  την  καλοσύνη  να  μας  πείτε  τι  

ακριβώς  είναι  και  να  πάρουμε  την  έγκριση  του  σώματος  εάν  συμφωνεί .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Το  θέμα  αφορά  την  μισθωτική  σχέση ,  είναι  για  το  κατάστημα  κάτω  από  

το  Δημοτικό  Μέγαρο  του  κ .  Χαλκίδη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Δεν  χρειάζεται .  Θα  δούμε  εάν  θα  προχωρήσουμε  στην  

εισήγηση ;  Συμφωνείτε  να  το  φέρουμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Για  ποιο  λόγο  ήρθε  κατεπείγον  την  στιγμή  που  διαβάζουμε  τα  έγγραφα ,  

εκεί  η  αίτηση  του  ενδιαφερομένου  είναι  από  28 του  μηνός .  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

19 του  μηνός  ήρθε  η  γνωμοδότηση  στα  χέρια  μας  και  γι '  αυτό  την  

προχωρήσαμε .   

Κα  ΤΣΙΝΙΚΑ:  

Η  αίτησή  του  είναι  παλαιότερη  αλλά  επειδή  είχα  την  αίτηση  

ακυρώσεως  και  γνωμοδότησα  λίγο  αργά ,  ήμουνα  Αθήνα  και  ήθελα  να  

είμαι  συνεπής  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Θα  τα  πούμε  στην  πορεία  κυρία  Τσινίκα .  Συμφωνούμε  κύριοι  

συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Όπως  είπα  προηγουμένως ,  αφορά  το  κατάστημα  το  οποίο  βρίσκεται  

ακριβώς  από  κάτω  από  το  Δημαρχείο .  Είναι  του  κ .  Χαλκίδη  

Παναγιώτη ,   ο  οποίος  έχει  συνάψει  σύμβαση  με  την  εταιρεία  Σέρρες  

Φάσιον ,  η  οποία  είναι  μια  σύμβαση  50 και  50%, από  ότι  διάβασα  μέσα  

σε  αυτά  που  μας  έστειλε  η  δικηγόρος  του  Δήμου  και  ζητάει  τώρα ,  αυτό  

το  οποίο  ζητάει  είναι ,  θα  πρέπει  ο  παλαιός  χρηματικός  κατάλογος ,  ο  

οποίος  υπήρχε  από  τον  Δήμο ,  να  διαγραφεί ,  να  σχηματιστεί  

καινούργιος  κατάλογος  μέσα  σε  εύλογο  χρονικό  διάστημα ,  με  χρεώστη  

την  νέα  εταιρεία  και  το  ενοίκιο  να  είναι  προσαυξημένο  κατά  20%. 

 Δηλαδή  να  γίνει  καινούργια  σύμβαση  για  το  κατάστημα  του  κ .  

Χαλκίδη  από  κάτω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  δώσω  τον  λόγο  στην  κυρία  Τσινίκα  να  μας  διαφωτίσει  περισσότερο  

στο  θέμα .  Έχετε  τον  λόγο  κυρία  Τσινίκα .   

Κα  ΤΣΙΝΙΚΑ:  

Αυτό  το  κατάστημα  το  λειτουργούσε  σαν  ατομικός  επιχειρηματίας  ο  κ .  

Χαλκίδης .  Η  παραχώρηση  της  χρήσης  του  μίσθιου  επιτρέπεται  σε  δυο  

περιπτώσεις .  Όταν  αποβιώσει  ο  ατομικός  επιχειρηματίας  που  το  

δικαιούνται ,  δικαιούνται  την  παραχώρηση  της  χρήσεως  οι  κληρονόμοι  

του  και  μόνο  όταν  γίνει  προσωπική  εταιρεία  με  ποσοστό  συμμετοχής  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  21ΗΣ  ΜΑΡΤΙΟΥ  2018 

22

του  εκμισθωτή  35% και  άνω  και  με  αναπροσαρμογή  του  μισθώματος  σε  

ποσοστό  20% επί  του  καταβαλλομένου .   

 Εν  προκειμένω  πληρούνται  οι  προϋποθέσεις  και  το  αίτημά  του  

είναι  νόμιμο  και  πρέπει  να  ικανοποιηθεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .  Υπάρχουν  ερωτήσεις  κύριοι  συνάδελφοι ;  Ο  κ .  

Μηλίδης .  Κύριε  Αναστασιάδη  και  εσείς  ζητήσατε  τον  λόγο ;   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Κυρία  Τσινίκα  είπατε  ότι  υπάρχουν  όλα  τα  νόμιμα  δικαιολογητικά ,  

επομένως  δεν  έχουμε  κανέναν  λόγο  να  μην  εγκρίνουμε  μια  τέτοια  

μίσθωση ,  αφού  γίνεται  εταιρεία .   

 Το  ερώτημά  μου  είναι ,  το  ενοίκιο ,  από  ότι  είδα  είναι  αρκετά  

υψηλό ,  νομίζω  … 

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

2.199,44.  

Κα  ΤΣΙΝΙΚΑ:  

Ναι ,  ξέρω  ότι  είναι  πολύ  υψηλό  το  ενοίκιο  και  ήδη  είχαμε  από  το  

δικαστήριο  μια  απόφαση  για  τον  Τουφεξή ,  που  την  κατέβασε  το  

δικαστήριο  πάρα  πολύ  χαμηλά ,  γιατί  τα  συγκριτικά  στοιχεία  ήδη  

γίνονται  αγωγές  αναπροσαρμογών  προς  τα  κάτω  δηλαδή .  

 Εδώ  στο  Κολωνάκι  βγαίνουν  αποφάσεις  του  Αρείου  Πάγου  με  

50%. Εγώ  όφειλα  να  το  βάλω ,  επειδή  το  ορίζει  ο  νόμος  στην  
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περίπτωση  της  παραχώρησης  της  χρήσης .  Από  εκεί  και  πέρα ,  είναι  

θέμα  δικό  σας  τι  θα  αποφασίσετε .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Ακριβώς  αυτό  ήταν  το  ερώτημά  μου .   

Κα  ΤΣΙΝΙΚΑ:  

Είναι  πάρα  πολύ  υψηλό .  Εγώ  έβαλα  τον  νόμο  όπως  το  ορίζει  η  

διάταξη ,  είναι  το  άρθρο  11 του  ΠΔ34/95 περί  εμπορικών  μισθώσεων .  

Ξέρω  ότι  ότι   είναι  υψηλό ,  σήμερα  το  πληροφορήθηκα…. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  όμως  να  περιοριστούμε  στο  θέμα ,  σας  παρακαλώ ,  μην  

ξεφύγουμε  από  το  θέμα .  Δεν  είναι  το  θέμα  μας… 

Κα  ΤΣΙΝΙΚΑ:  

Όχι ,  απλά  απαντάω  στον  κ .  Μηλίδη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σύντομα  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Όχι ,  δεν  ξεφεύγουμε ,  κύριε  Πρόεδρε ,  δεν  ξεφεύγουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  θέμα  μας  είναι  διαφορετικό .  Δεν  είναι  το  τίμημα  του  ενοικίου .  Το  

θέμα  είναι  πολύ  διαφορετικό .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Ναι  αλλά  οι  δυο  προτάσεις  είναι  ότι  προτείνουμε  αυτό  και  αύξηση  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακριβώς  αλλά  δεν  υπάρχει  κανένα  αίτημα  από  την  πλευρά  των  

ενδιαφερομένων  για  μείωση… 

Κα  ΤΣΙΝΙΚΑ:  

Πιθανά  να  το  κάνουν  εκ  των  υστέρων .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλο  θέμα  είναι  αυτό  κ .  Τσινίκα ,  αυτό  είναι  διαφορετικό  θέμα .   

Κα  ΤΣΙΝΙΚΑ:  

Ναι ,  ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γι '  αυτό  θα  σας  παρακαλούσα  να  περιοριστούμε  στο  θέμα  μας .   

Κα  ΤΣΙΝΙΚΑ:  

Εγώ  αντιπαρέθεσα  την  διάταξη  του  νόμου  που  το  ορίζει .  Από  εκεί  και  

πέρα ,  νομίζω  ότι  πρέπει  να  επανέλθουν  γιατί  πάει  στα  ύψη  και  είμαστε  

έξω  από  κάθε  πραγματικότητα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  οι  ενδιαφερόμενοι  ζητήσουν  κάτι  τέτοιο  θα  ξανά  έρθει  θέμα  στο  

Δημοτικό  Συμβούλιο .   

Κα  ΤΣΙΝΙΚΑ:  

Ναι ,  γιατί  πλέον  τα  δικαστήρια  τα  κατεβάζουν… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  άλλες  ερωτήσεις ,  κ .  Μηλίδη ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κα  ΤΣΙΝΙΚΑ:  

Βέβαια .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  Ηλία  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Θα  ήθελα  να  ρωτήσω  την  κυρία  Τσινίκα… 

Κα  ΤΣΙΝΙΚΑ:  

Παρακαλώ .  
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Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν  θα  αναφερθώ  στο  άρθρο  11 και  τα  λοιπά ,  έτσι  όπως  τα  λέτε  εσείς .  

Λίγο  κάτω  μας  γνωστοποίησε  τα  στοιχεία  της  εταιρείας  χωρίς  νέο  

αριθμό  φορολογικού  μητρώου  και  δεν  έχει  εγγραφεί  στο  φορολογικό… 

Κα  ΤΣΙΝΙΚΑ:  

Αυτά…. 

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μισό  λεπτό  γιατί  σας  το  λέω  αυτό  το  πράγμα ;  Ζητάμε  εμείς  τώρα  να  

εκμισθώσουμε  αυτό  το  δικό  μας  το  κτήμα  προς  μια  εταιρεία .  Δεν  θα  

έπρεπε  να  ξέρουμε  ποια  είναι  η  εταιρεία  και  εάν  αυτή  έχει  γραφεί  στο  

Γενικό  Μητρώο ;   

Κα  ΤΣΙΝΙΚΑ:  

Κοιτάξτε  να  δείτε ,  μέσα  σε  έναν   μήνα  από  την  απόφαση  που  θα  

πάρετε  είναι  οι  υποχρεωμένοι  να  σας  φέρουν  μια  ιδιωτική  σύμβαση ,  

ένα  ιδιωτικό  συμφωνητικό  που  θα  φαίνεται  το  . .  και  το  νέο  τους  το  

ΑΦΜ .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μάλιστα .  Ωραία .  Εντάξει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  τοποθετήσεις ;  Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  247/2018 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  μου  επιτρέψετε  να  καλωσορίσω  τον  Διευθυντή ,  τον  κ .  Σιαμάγκα  

Δημήτρη ,  τον  Διευθυντή   του  18ου  Δημοτικού  Σχολείου  και  τους  

μαθητές  του  18ου  Δημοτικού  Σχολείου ,  οι  οποίοι  μας  κάνουν  την  τιμή  

να  παρευρίσκονται  και  να  παρακολουθήσουν  την  διαδικασία  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου  καθώς  και  τους  εκπαιδευτικούς  δασκάλους  και  

από  τον  Σύλλογο  Γονέων  που  συνοδεύουν  τα  παιδιά .   

 Σας  καλωσορίζουμε  λοιπόν  και  είμαστε  στην  διάθεσή  σας  εάν  

χρειαστεί  στην  πορεία  και  κάποια  ερώτηση ,  κύριε  Διευθυντά  είμαστε  

στην  διάθεσή  σας .   

 Ευχαριστούμε  πολύ .   

 Προχωρούμε  στα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης .  Πρώτο  θέμα ,  

κύριοι  συνάδελφοι  είναι :  

 

 

ΘΕΜΑ  1ο:  

Σύσταση  επιτροπών  για  την  προσωρινή  και  οριστική  παραλαβή  των  

έργων:  

α)  Επέκταση  πλακοσκεπούς  οχετού  στον  οικισμό  Αγίου  Ιωάννη ,  

β)  Κατασκευή  πεζοδρομίων  και  βελτίωση  Δημοτικών  οδών  Δ .Κ .  

Λευκώνα  

 και  

γ)  Συντήρηση  οδικού  δικτύου  Δήμου  Σερρών  έτους  2015.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ο  κ .  Γκότσης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Σύσταση  επιτροπών  είναι ,  δεν  έχω  να  πω  τίποτα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  ερωτήσεις ,  κύριοι  συνάδελφοι ;  Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

Σύσταση  επιτροπών  για  την  προσωρινή  και  οριστική  παραλαβή  του  

έργου:   

Επέκταση  πλακοσκεπούς  οχετού  στον  οικισμό  Αγίου  Ιωάννη  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  187/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  του  έργου:  Κατασκευή  πεζοδρομίων  και  βελτίωση  

Δημοτικών  οδών  Δ .Κ .  Λευκώνα  Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  

Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  188/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  του  έργου:  Συντήρηση  οδικού  δικτύου  Δήμου  Σερρών  έτους  

2015.  
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Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  189/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεύτερο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  2ο:  

Ορισμός  νέων  μελών  εκπροσώπων  εργαζομένων  

στο  Δ /κό  Συμβούλιο  της  ΔΕΥΑ  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χαρίτος  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Ο  εκπρόσωπος  των  εργαζομένων  είναι  για  το  Δ .Σ .  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ,   

Παπαδόπουλος  Γεώργιος  προτείνεται  για  εκπρόσωπος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χαρίτο ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Είπα  ότι  ο  Παπαδόπουλος  Γεώργιος  έχει  εκλεγεί  για  εκπρόσωπος  των  

εργαζομένων  στο  ΔΣ  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  190/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τρίτο  θέμα .   

 

 

ΘΕΜΑ   3ο:  

Συγκρότηση  επιτροπής  καταλληλότητας  σχολικών  κτηρίων .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χαρίτος  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Παρακαλούμε  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  ορίσει  ένα  τακτικό  και  ένα  

αναπληρωματικό  μέλος .  Είναι  για  την  Επιτροπή  Καταλληλόλητας  

Σχολικών  Κτηρίων .  Σε  αυτή  περιλαμβάνονται ,  είναι  οι  Διευθυντής  

Α /θμιας  και  Β /θμιας  Εκπαίδευσης ,  απλώς  είναι  για  την  ενημέρωση ,  

ένας  πολιτικός  μηχανικός  ή  αρχιτέκτονας  τοπογράφος ,  ένας  

εκπρόσωπος  του  οικείου  Δήμου  ή  κοινότητας  με  τον  αναπληρωτή ,  ένας  

εκπρόσωπος  υγειονομικής  υπηρεσίας  και  ένας  εκπρόσωπος  της  οικείας  

δημόσιας  οικονομικής  υπηρεσίας .   
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 Από  τον  Δήμο  προτείνονται  ο  κ .  Μερετούδης  και  ο  κ .  

Τσαλίκογλου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;  Ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  191/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τέταρτο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  4ο:  

Έγκριση  πρόσληψης  υδρονομέων  άρδευσης  Δήμου  Σερρών  

 για  το  έτος  2018.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  αντιδήμαρχος  ο  κ .  Χαρίτος  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Στις  19/1/2018 μετά  από  πρόσκληση  του  κ .  Δημάρχου  κλήθηκαν  να  

υποβάλλουν  αιτήσεις  όσοι  ενδιαφέρονται  για  τις  θέσεις  υδρονομέων .  
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 Συνολικά  κατατέθηκαν  δώδεκα  αιτήσεις  για  τον  Λευκώνα ,  

τέσσερις   αιτήσεις  για  το  Μητρούσι ,  δυο  αιτήσεις  υδρονομέων  για  την  

Άνω  Βροντού  και  δυο  για  την  Ορεινή .   

 Η  πρόσληψη  θα  είναι  δυο  θέσεις  για  τον  Λευκώνα ,  η  μια  θα  είναι  

για  άρδευση  αγροτεμαχίων  και  η  άλλη  είναι  για  τους  κήπους .  Οι  δυο  

θα  είναι  για  το  Μητρούσι ,  η  μια  για  την  Άνω  Βροντού  και  η  μια  για  

την  Ορεινή .   

 Όσον  αφορά  τον  Λευκώνα ,  μετά  από  ομόφωνη  απόφαση  

γνωμοδότησε  ότι  για  τα  αγροτεμάχια  Δασάκης  Δημήτριος  και  για  τους  

κήπους  Στωίλοας  Γεώργιος .   

 Για  το  Μητρούσι ,  με  ομόφωνη  απόφαση  είναι  ο  κ .  Κάρλος  

Αθανάσιος  και  Θεοδώρου  Χρήστος  του  Γεωργίου .   

 Για  την  Βροντού  είναι  ομόφωνο ,  Καλφόγλου  Αναστάσιος  του  

Αστερίου  και  για  την  Ορεινή  αποφάσισε  κατά  πλειοψηφία  να  προτείνει  

τον  κ .  Δερβίση  Ζαχαρία ,  ο  οποίος  στην  συνέχεια  όμως  υπέβαλε  την  

παραίτησή  του ,  την  οποία  την  έχω  εδώ  μπροστά  μου  και  την  έχετε  και  

εσείς  ότι  δεν  επιθυμεί  να  προσληφθεί  ως  υδρονομέας ,  οπότε  μπαίνει  ο  

δεύτερος ,  από  τα  δυο  άτομα  που  είχαν ,  δηλαδή ,  υποβάλλει  αίτηση  και  

εγκρίθηκαν ,  ο  κ .  Κασσάπης  Κωνσταντίνος  του  Γεωργίου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουνε  ερωτήσεις  κύριοι  συνάδελφοι ;  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Βγάλανε  δυο  άτομα ,  ο  ένας  ήταν  ο  Δερβίσης ,  ο  οποίος  παραιτήθηκε ,  

οπότε  μπαίνει  ο  δεύτερος .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  
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Για  τον  Λευκώνα  είπατε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  ερωτήσεις ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Για  τον  Λευκώνα  δυο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι .  Ησυχία  σας  παρακαλώ  κύριοι .  Μισό  λεπτό ,  οι  

αποφάσεις  των  Τοπικών  Συμβουλίων  γίνονται  δεκτές  νομίζω .  Ορίστε  κ .  

Γάτσιο  και  ο  κ .  Γιαννακίδης  έχει  τον  λόγο .   

 Κύριε  Γάτσιο .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Καταρχάς ,  πάγια  θέση  μας  είναι  πάντοτε  να  ακολουθούμε  την  απόφαση  

του  Τοπικού  Συμβουλίου .  Από  την  στιγμή  που  υπάρχει  παραίτηση  δεν  

υπάρχει  κανένα  πρόβλημα .   

 Ήθελα  όμως  κάτι  να  πω  σχετικά  με  το  τι  συμβαίνει .  Πέρυσι  σε  

μας  στην  Ορεινή  είχε  δέκα  αιτήσεις ,  επτά ,  οκτώ  και  φέτος  είχε  μόνο  

δυο .  Όταν  ρώτησα  εγώ  αυτούς  που  ενδιαφέρονταν ,  το  λέω  έτσι  για  να  

διορθώνουμε  κάποια  πράγματα ,  ότι  γιατί  δεν  κάνατε  παιδιά  αίτηση  

εσείς ;  Λένε  ότι  δεν  έχει  νόημα  να  κάνουμε ,  αφού  εμείς  κάνουμε  

αίτηση ,  το  Τοπικό  Συμβούλιο  άλλη  απόφαση  παίρνει  και  στο  Δημοτικό  

Συμβούλιο  το  ανατρέπετε .   

 Αυτό  είναι  μια  παθογένεια  και  για  τώρα  και  για  το  μέλλον  και  

για  πολλά  πράγματα ,  που  πρέπει ,  κατά  την  γνώμη  μου ,  να  μην  την  

επαναλάβουμε .   

Μόνο  αυτό  ήθελα  να  πω  ως  παρατήρηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη ,  είπατε  ότι  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  το  ανατρέπει ;   
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Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ναι ,  ναι .  Άλλη  φορά  γίνονταν  οι  αιτήσεις ,  το  Τοπικό  Συμβούλιο  

έπαιρνε  μια  απόφαση  που  πρότεινε  κάποιον  άνθρωπο  και  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο  ανέτρεπε  την  συγκεκριμένη  πρόταση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  συμβαίνει  αυτή  την  φορά .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Αυτή  την  φορά  δεν  συμβαίνει .  Όμως  αυτή  την  φορά  επειδή  συνέβαιναν  

αυτά ,  δεν  έγιναν  αιτήσεις  και  έγιναν  μόνο  δυο  αιτήσεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κύριος  Δήμαρχος  έχει  ζητήσει  τον  λόγο .  Κύριε  Δήμαρχε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Καλό  είναι  να  ξεκαθαρίσουμε  κάτι ,  διότι  είναι  άδικο  αυτό  που  

ακούγεται .  Δεν  θυμάμαι  πέρυσι  τι  έγινε  στην  Ορεινή ,  αλλά  εάν  

ανατρέξετε  στις  αποφάσεις  του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  το  99,9% των  

γνωμοδοτήσεων  των  Τοπικών  Συμβουλίων  γίνονται  αποδεκτές  από  το  

Δημοτικό  Συμβούλιο .   

Όχι ,  πάνε  να  εμφανίσουμε  εδώ  ότι  μια  τακτική  ότι  παίρνουν  

άλλες  αποφάσεις ,  άλλα  προτείνουν  και  άλλα  αποφασίζουμε  εδώ .   Δεν  

θυμάμαι  τι  έγινε  πέρυσι  στην  Ορεινή  αλλά  το  99,9% των  αποφάσεων ,  

των  προτάσεων  των  Τοπικών  Συμβουλίων  γίνονται  αποδεκτές  από  το  

Δημοτικό  Συμβούλιο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη ,  στον  Λευκώνα  πέρυσι  ήταν  δυο  οι  αιτήσεις .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Πέρυσι ,  εάν  θυμάμαι  καλά ,  κ .  Γάτσιο ,  δεν  κατέθεσε  πρόταση  ο  

Πρόεδρος .  Και  πέρυσι  δεν  κατέθεσε  πρόταση .   
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Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Κατέθεσε  πρόταση .  Πέρυσι  δεν  κατέθεσε  πρόταση .  Κύριε  Δήμαρχε  

είναι  έτσι  όπως  σας  το  λέω .  Πέρυσι  δεν  κατέθεσε  το  Τοπικό  Συμβούλιο  

πρόταση  διότι  τι  γινόταν ;  Τα  προηγούμενα  χρόνια  που  κατέθετε  την  

πρόταση ,  συνεχώς  ανατρεπόταν  η  πρόταση  του  Τοπικού  Συμβουλίου  με  

αποτέλεσμα  πέρυσι ,  επειδή  δημιουργούνταν  και  εσωτερικές  

διαδικασίες ,  ο  Μιχάλης  ο  Θεοχάρης  τα  ξέρει ,  να  μην  καταθέσει  ούτε  

καν  την  άποψή  του .  Αυτή  είναι  η  πραγματικότητα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Επαναλαμβάνω ,  δεν  θυμάμαι  τι  γινόταν  στην  Ορεινή  ή  εάν  είναι  έτσι  ή  

εάν  υπήρξε  ένα  περιστατικό  στην  Ορεινή ,  αυτό  είναι  ένα  και  μοναδικό ,  

εάν  υπήρξε ,  δεν  το  θυμάμαι .  Το  99,9% όμως  των  περιπτώσεων  των  

προτάσεων  των  Τοπικών  Συμβουλίων  γίνονται  αποδεκτά  από  το  

Δημοτικό  Συμβούλιο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γιαννακίδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Καλησπέρα .  Εγώ  θα  κάνω  μια  ερώτηση  και  τοποθέτηση  μαζί .  Ήθελα  να  

ρωτήσω  εάν  υπάρχει ,  Αντιδήμαρχε ,  κάποιος  νόμος  που  προβλέπει  

κάποια  κριτήρια ,  γιατί  εγώ  προσωπικά  διαφωνώ  και  με  την  λογική  που  

λέει  να  σεβαστούμε  την  άποψη  του  Τοπικού  Συμβουλίου ,  διαφωνώ  και  

με  την  λογική  να  αποφασίσουμε  εμείς  ποιοι  υδρονομείς  θα  

προσληφθούν ,  γιατί  από  ότι  γνωρίζω  και  πέρυσι  μάλιστα ,  εάν  θυμάμαι  

καλά  στην  περίπτωση  στην  Βροντού ,  είχε  γίνει  και  μια  αγωγή  από  

κάποιον  ο  οποίος  είχε  θέσει  υποψηφιότητα ,  δεν  επιλέχθηκε .  
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 Υπάρχει  νόμος ;  Υπάρχουν  κριτήρια ;  Προβλέπονται  συγκεκριμένα  

πράγματα ;  Γίνεται  έλεγχος  από  τον  Δήμο ,  από  την  Νομική  Υπηρεσία  

εάν  η  πρόσληψη  γίνεται  με  κάποια  κριτήρια  συγκεκριμένα ;   

 Το  να  αποφασίσει  το  Τοπικό  Συμβούλιο  εμένα  προσωπικά  δεν  

μου  λέει  τίποτα ,  γιατί  εκεί  μπορεί ,  ας  πούμε ,  να  υπερισχύουν  στο  

Τοπικό  Συμβούλιο  άνθρωποι  οι  οποίοι  μπορεί  να  γνωρίζουν  τον  τάδε  ή  

τον  δείνα .  Δεν  μου  λέει  τίποτα .  Όπως  και  εμείς  εδώ  να  αποφασίσουμε  

έτσι  αυθαίρετα  και  αυτό  δεν  μου  λέει  τίποτα .   

 Εδώ  η  Νομική  Υπηρεσία  ελέγχει  τα  κριτήρια ,  τις  αιτήσεις  και  

όλα  τα  σχετικά .    Αυτό  είναι  που  πρέπει  να  μας  ενδιαφέρει ,   η  

νομιμότητα  νομίζω .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Υπάρχει .  Δηλαδή  από  τις  αιτήσεις  μπορεί  να  κατατεθούν ,  για  τον  

Λευκώνα  για  παράδειγμα ,  δέκα ,  είκοσι  αιτήσεις ,  αυτές  όλες  ελέγχονται  

και  υπάρχουν  ορισμένα  κριτήρια .  Τώρα  αυτή  την  στιγμή  δεν  έχω  ούτε  

τα  κριτήρια  ούτε  τίποτα ,  αλλά  μπορώ  να  τα  βρω  και  να  σας  τα  στείλω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις  κύριοι  συνάδελφοι .  Ο  κ .  Τσαλίκογλου .  Κύριε  

Τσαλίκογλου  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ ,  έχει  το  δικαίωμα  ο  δημοτικός  σύμβουλος  να  

τοποθετηθεί .  Γιατί  κ .  Αντώνη ,  σας  παρακαλώ .  Όχι ,  δεν  είναι  σωστό .   

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

Επειδή  ακούστηκε  για  την  Άνω  Βροντού  από  τον  κ .  Γιαννακίδη ,  θα  

ήθελα  να  πω  … 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είστε  άδικος .  Κύριε  Τσαλίκογλου  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

Επειδή  ακούστηκε  το  παράδειγμα  για  την  Άνω  Βροντού  πέρυσι ,  που  

είναι  εντεταλμένος ,  θα  ήθελα  να  αναφερθώ .  Τα  κριτήρια  που  λέτε  

κάποια  είναι  από  τον  νόμο ,  παράδειγμα ,  ηλικιακά ,  που  λένε  μέχρι  65 

ετών  ή  από  τότε ,  αλλά  πέρα  από  αυτά  τα  κριτήρια  τα  οποία  βάζουμε ,  

φαντάζομαι  σε  όλα  τα  Τοπικά  Συμβούλια ,  είναι  ότι  να  είναι  τοπικός ,  

να  είναι  όλο  τον  χρόνο  εκεί  πέρα ,  να  έχει  και  κοινωνικά ,  όπως  και  το  

να  είναι  κάποιος  ικανός ,  έντιμος  και  να  τρέχει  όλες  τις  δουλειές .   

 Γιατί  παράδειγμα  στην  Βροντού ,  αυτό  ήθελα  να  το  αναφέρω  γιατί  

πέρυσι  δεν  μπόρεσα ,  είναι  σαν  να  είναι  υπάλληλος  γενικών  

καθηκόντων .  Θα  κοιτάξει  λίγο  και  τα  καλαθάκια  και  όλα ,  γιατί  δεν  

έχει  τόσο  πολύ  φόρτο  με  την  θέση  του  υδρονομέα .  Φέτος  όπως  βλέπετε  

έρχεται  συναινετικό  με  το  Τοπικό .  Πέρυσι ,  ας  πούμε ,  είχαμε  

διαφοροποιηθεί .  Δεν  θα  πω  τους  λόγους .   

 Όσον  αφορά  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  επικυρώνει ,  που  είναι  το  

ανώτατο  όργανο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  δώσω  τον  λόγο  στον  κ .  Δήμαρχο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Γιαννακίδη  ήθελα  να  προσθέσω  το  εξής ;  Νομίζω  πολύ  σοφή  

είναι  η  διαδικασία .  Είναι  υδρονομείς ,  είναι  κάποιες  δουλειές  που  τις  

ξέρουν  καλά  εκεί  κάποιοι  άνθρωποι  του  συγκεκριμένου  τόπου ,  ενός  

μικρού  χωριού .  Αυτούς  τους  ανθρώπους  που  ξέρουν  καλά  αυτή  την  

δουλειά  την  ξέρουν  οι  άνθρωποι  που  ζουν  εκεί  μεταξύ  τους .  Είναι  

δυνατόν  να  βάλουμε  Α .Σ .Ε .Π .  τώρα  στο  θέμα  της  πρόσληψης  
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υδρονομέων ,  μια  δύσκολη  δουλειά  που  θα  την  κάνουν  για  τρεις ,  

τέσσερις  μήνες ;   

 Πολύ  σοφά  προτείνουν  τα  Τοπικά  Συμβούλια  που  γνωρίζουν  τους  

ανθρώπους  μεταξύ  τους ,  γνωρίζονται  μεταξύ  τους  και  εμείς  

αποδεχόμαστε  τις  προτάσεις  τους .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ψήφιση  του  θέματος ,  κύριοι  συνάδελφοι .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε ;  Δεν  ζητήσατε  όμως  τον  λόγο .  Κύριοι  συνάδελφοι  ψηφίζουμε .  

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ως  έχει  η  εισήγηση .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γι '  αυτό  ακριβώς ,  αυτό  λέω  και  εγώ .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  192/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πέμπτο  θέμα .   
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ΘΕΜΑ  5ο:  

Έγκριση  απασχόλησης  εποχικού  προσωπικού  επί  δίμηνο  

 για  την  αντιμετώπιση  αναγκών  ανταποδοτικού  χαρακτήρα .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας  Π .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  Αντιδήμαρχος  ο  κ .  Χράπας  έχει  τον  λόγο .  

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Όπως  έχετε  δει  στην  εισήγησή  σας  από1 Απριλίου  έως  15 Σεπτεμβρίου  

προτιθέμεθα  να  προσλάβουμε  έξι  εργάτες  και  δυο  οδηγούς  αυτές  τις  

τρεις  περιόδους .  Οι  δυο  οδηγοί  θα  χρησιμοποιηθούν  για  τις  άδειες  του  

προσωπικού  και  οι  έξι  εργάτες  για  τις  έκτακτες  υπηρεσίες  που  έχουμε  

τους  θερινούς  μήνες  στην  Διεύθυνση  Καθαριότητας .   

 Να  μην  μπω  στις  λεπτομέρειες  τώρα  όλες  τις  εισηγήσεις ,  εάν  έχει  

κάποιο  συνάδελφος  κάποια  ερώτηση  να  απαντήσουμε ,  πολύ  

ευχαρίστως .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  ερωτήσεις ;  Ορίστε  κ .  Γάτσιο .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Επειδή  βλέπω  ότι  κατανέμεται  στο  βάθος  του  χρόνου ,  σε  όλο  τον  

χρόνο  κατανέμονται  οι  θέσεις ,  ήθελα  να  ρωτήσω ,  σε  σχέση  με  το  

μόνιμο  προσωπικό  που  πρόκειται  να  προσλάβουμε ,  δεν  συνδέεται  

αυτό ;  Δηλαδή  εάν  πάρουμε  το  μόνιμο ,  δέκα  άτομα  που  είναι  να  

πάρουμε ,  πάλι  χρειάζονται  οι  θέσεις  αυτές  ή  τα  ψηφίζουμε  και  εάν  δεν  

χρειαστούν  δεν  θα  τους  πάρουμε ;   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  
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Οι  συγκεκριμένοι  εργάτες  οι  οδηγοί  θα  χρησιμοποιηθούν  για  τις  

ανάγκες  της  υπηρεσίας  για  τα  απορριμματοφόρα .  Οδηγοί  

απορριμματοφόρων .  Αυτοί  είναι  πάγιοι .  Αυτοί  θα  προσληφθούν  οι  

οδηγοί .   

Οι  εργάτες  είναι  για  τις  έκτακτες  υπηρεσίες ,  τις  οποίες  υπηρεσίες  

δεν  τις  αναλαμβάνουν  οι  μόνιμοι  υπάλληλοι .  Είναι  έκτακτα  για  

θερινούς  μήνες .  Προστασία  του  περιβάλλοντος ,  κ .  Γάτσιο .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Λέω  ότι  εάν  απαιτούνται  γιατί  δεν  προγραμματίσαμε  να  πάρουμε  

περισσότερους  στους  μόνιμους ;  Εκεί  θέλω  να  καταλήξω .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Κοιτάξτε .  Ο  κ .  Σκουρλέτης  ανακοίνωσε  ότι  31 Μαρτίου  θα  αναρτηθεί  ο  

οριστικός  πίνακας  επιτυχόντων  από  τον  Α .Σ .Ε .Π .  για  τις  μόνιμες  

θέσεις .  Θεωρούμε  ότι  αυτό  είναι  αδύνατον  να  συμβεί .  Ήδη  έχουμε  

πρόβλημα  στο  περιβάλλον .  Συσσωρεύονται  σε  νέα  σημεία  

ανεξέλεγκτες  αποθέσεις  γενικότερα  αδρανών  και  επικίνδυνων  σε  

πολλές  των  περιπτώσεων  απορριμμάτων  και  θα  πρέπει  εμείς  να  

προβούμε  στην  άμεση  αποκατάσταση .   

 Για  να  έχουμε  την  ετοιμότητα  αυτή  θα  πρέπει  να  προσλάβουμε  

αυτούς  τους  συμβασιούχους  τους  συγκεκριμένους .  Δυο  άτομα  σε  κάθε  

περίοδο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση  ή  τοποθέτηση  θέλετε ;  Δεν  σας  ακούω .  Τοποθέτηση ;  

Τοποθετήσεις .  Υπάρχουν  άλλες  τοποθετήσεις  κύριοι  συνάδελφοι ;  

Έχετε  τον  λόγο  κ .  Αναστασιάδη .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  περιαστικά  της  πόλεως  έχει  γίνει  μια  χαβούζα  η  

πόλη  των  Σερραίων .  Αυτό  που  θέλω  εγώ  και  παρακαλώ  συνέχεια ,  να  

πάρουμε  δυο ,  τρία  άτομα  να  ελέγχουν  περιαστικά  και  το  βράδυ  την  

πόλη ,  διότι  πάνε  και  την  έχουν  βρωμίσει  όλη  την  πόλη .  Εάν  θα  βγείτε  

δέκα  μέτρα  έξω  από  την  πόλη ,  θα  δείτε  έχει  παντού  σκουπίδια ,  κύριε  

Δήμαρχε .   

Αυτό  προσέξτε  το ,  σας  παρακαλώ  πάρα  πολύ ,  διότι  δεν  πάνε  στην  

χωματερή ,  δεν  πάνε  να  πληρώσουν ,  γι '  αυτό  τον  λόγο  εάν  πάρετε  κάτι ,  

να  πάρετε  ανθρώπους  τέτοιους ,  που  να  περιφρουρούν  την  πόλη  

περιαστικά .  Σας  παρακαλώ  θερμά .  Είναι  σημαντικό  και  πολύ  σοβαρό  

θέμα .  Γι '  αυτό ,  κύριε  Δήμαρχε  προσέξτε  το .   

Εγώ  επειδή  γυρνάω  και  βλέπω  την  πόλη ,  κάθε  μέρα  βλέπω  

παντού  σκουπίδια  έξω  από  την  πόλη .  Κρίμα  είναι .  Τίποτα  άλλο .  

 Εγώ  ψηφίζω  αυτό  που  λέτε ,  κύριε  αντιδήμαρχε ,  αλλά  καλό  είναι  

… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κάποιοι  τα  ρίχνουν  τα  σκουπίδια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;  Ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  193/2018 )  

…………………………  

 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έκτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ   6ο:  

Έγκριση  συμμετοχής   στο¨  Πρόγραμμα  Αδελφοποιήσεων  του  

Συμφώνου  των  Δημάρχων  για  Πόλεις  και  Περιφέρειες¨ .  

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

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Καρπουχτσής  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  κύριε  Δήμαρχε ,  κυρίες  και  κύριοι  δημοτικοί  

σύμβουλοι ,  τον  Ιούλιο  του  ΄17 δημοσιεύτηκε  η  πρόσκληση  υποβολής  

προτάσεων  για  το  συγκεκριμένο  πρόγραμμα .  29/8 ο  Δήμος  υπέβαλε  την  

αίτησή  μας  και  15/11 η  αίτησή  μας  αυτή  εγκρίθηκε .   

 Ο  Δήμος  Σερρών  συμμετέχει  στο  Σύμφωνο  Δημάρχων  για  την  

Κλιματική  Αλλαγή  και  την  Ενέργεια  από  το  ΄09. Η  συμμετοχή  του  αυτή  

επικαιροποιήθηκε  μετά  τον  Καλλικράτη  στις  28/8/2015. 

 Η  ανταλλαγή  καλών  πρακτικών  και  οδηγιών  με  ομότιμους  

εταίρους  αναγνωρίζει  και  τακτοποιεί  τρόπους  για  να  σχεδιαστούν  

αποτελεσματικά  και  να  εφαρμοστούν  πρακτικές  για  την  ενέργεια  και  το  

κλίμα .   

 Μέσω  αυτής  της  πρότασης  εγκρίθηκε  η  συμμετοχή  του  Δήμου  σε  

ανταλλαγή  μεταξύ  ομότιμων  δήμων  και  συγκεκριμένα  με  την  πόλη  

Λέσε  την  Ιταλίας ,  στην  οποία  οι  συμμετέχοντες  βρίσκονται  σε  

παρόμοιο  στάδιο  ανάπτυξης  στρατηγικών  και  σχεδίων .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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 Στο  πλαίσιο  αυτής  της  έγκρισης  κάθε  συμμετέχων  έχει  την  

υποχρέωση  να  διοργανώσει  μια  επίσκεψη  στην  πόλη  του  αλλά  και  να  

συμμετέχει  σε  μια  του  αντίστοιχου  εταίρου .   

 Η  πρώτη  επίσκεψη  θα  πρέπει  να  διοργανωθεί  το  χρονικό  

διάστημα  μεταξύ  Ιανουαρίου  και  Ιουνίου  του  ΄18 και  η  δεύτερη  να  

γίνει ,  τουλάχιστον  εντός  ενός  χρόνου  από  όταν  γίνει  η  πρώτη .   

 Στις  συναντήσεις  αυτές  συμμετέχουν  οι  σχετικές  υπηρεσίες  του  

Δήμου  και  άλλες  αρμόδιες  υπηρεσίες  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  και  

έχουν  την  υποχρέωση  μέσω  ανοικτών  συνεδριών  να  κάνουν  ανταλλαγή  

πρακτικών  και  τεχνογνωσίας  στην  θεματολόγια  που  άπτεται  της  

συγκεκριμένης  ανταλλαγής .   

 Η  έγκρισή  μας  στο  συγκεκριμένο  πρόγραμμα  περιλαμβάνει  500 

ευρώ  για  να  καλύψουν  τα  έξοδα  για  την  επίσκεψη  αυτών  που  θα  

έρθουν  από  την  πόλη  Λέσε  της  Ιταλίας ,  δηλαδή  για  ενοικίαση  

αίθουσας  συνεδριάσεων ,  υπηρεσίες  catering,  τοπικά  μέσα  μεταφοράς  

και  τα  λοιπά  και  την  διοργάνωση  της  επίσκεψης  άλλα  710 ευρώ  για  να  

πάει  μια  αποστολή  από  εμάς  στην  πόλη  τους .   

 Με  το  παρόν  ζητούμε  λοιπόν  να  εγκριθεί  η  συμμετοχή  σε  αυτό  το  

πρόγραμμα ,  να  αποδεχθούμε  την  χρηματοδότηση  τα  1.210 ευρώ  αλλά  

και  να  προσθέσουμε ,  να  ενισχύουμε  αυτό  το  ποσό  κατά  1.000 ευρώ  

από  ίδιους  πόρους ,  σε  περίπτωση  που  για  την  εύρυθμη  λειτουργιά  

αυτών  των  συναντήσεων  χρειαστεί  να  καλύψουμε  κάτι  παραπάνω ,  γιατί  

πρακτικά  τα  1.210 ευρώ  είναι  αρκετά  λίγα  και  σε  περίπτωση  που  

απαιτηθεί  κάτι  παραπάνω  να  έχουμε  αυτό  το  μικρό  περιθώριο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  ερωτήσεις  κύριοι  συνάδελφοι ;  Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Ναι .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση  ή  τοποθέτηση ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ερώτηση  και  τοποθέτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει ,  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Αξιότιμε  κύριε  εσύ  που  θέλεις  να  κάνει  αδελφοποίηση  πόλεων ,  αυτό  

θέλεις  να  κάνεις  ή  όχι ;   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Αυτό  είναι  το  πρόγραμμα ,  έτσι  λέγεται  το  πρόγραμμα .  Αδελφοποίηση  

πόλεων  στο  πλαίσιο  του  συμφώνου  των  δημάρχων .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Για  ποιο  λόγο  δεν  κάνουμε  αδελφές  πόλεις  που  έχουμε  στην  κάτω  

Ιταλία ;  Ελληνικές  πολιτείες ;  Γιατί  πιο  λόγο  δεν  προσπαθείτε  πάντα  και  

πάντα  είναι  λογικό  αυτό  που  λέμε .  Πανάρχαιες  ελληνικές  πολιτείες ,  να  

αδελφοποιηθούμε ,  να  πάμε  να  τις  δούμε .  Για  ποιο  λόγο  δεν  το  κάνετε  

αυτό  το  πράγμα  και  κάνετε  συνεχώς  άλλα  πράγματα ;   

 Αυτό  είναι ,  κύριε  Πρόεδρε ,   το  ερώτημά  μου .  Παρακαλώ  θερμά  

να  το  λάβουμε  υπόψη  μας  σοβαρά .   Τόσες  πολιτείες  ελληνικές  έχουμε  

εκεί  και  μιλάνε  ακόμα  ελληνικά .  Συμφωνώ  αλλά… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ .  Ο  κ .  Παπαβασιλείου  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Η  πόλη  Λέτσε  την  Ιταλίας ,  ανήκει  στην  νότιο  Ιταλία  και  ιστορικά ,  

τουλάχιστον ,  έχει  πάρα  πολλούς  Ιταλούς  ελληνόφωνες .  Ενημερωτικά ,  

τίποτα  παραπάνω .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  μην  κάνετε  διάλογο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Υπάρχουν  και  πολλές  άλλες  πόλεις  του  κόσμου ,  Πρόεδρε  που  υπάρχει  

ελληνισμός .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  σας  ευχαριστώ  πολύ .  Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  194/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έβδομο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  7ο:  

Έγκριση  υποβολής  πρότασης  του  Δήμου  Σερρών  με  τίτλο:  

¨Ανάπτυξη  εφαρμογών  ηλεκτρονικής  διακίνησης  εγγράφων¨ ,   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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στο  πλαίσιο  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  Περιφέρειας  

 Κεντρικής  Μακεδονίας .  

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

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Καρπουχτσής  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Όπως  γνωρίζετε ,  έχει  εγκριθεί  η  στρατηγική  βιώσιμης  ανάπτυξης  του  

Δήμου  ύψους  4,7 εκατομμυρίων  ευρώ  από  την  Περιφέρεια  Κεντρικής  

Μακεδονίας .  Στο  πλαίσιο  αυτής  της  έγκρισης  η  ειδική  υπηρεσία  της  

Διαχείριση  της  Περιφέρειας  της  Κεντρικής  Μακεδονίας  εξέδωσε  2/2 

πρόσκληση  με  τίτλο :  Ανάπτυξη-αναβάθμιση  παρεχόμενων  υπηρεσιών  

τεχνολογίας  πληροφορικής  και  επικοινωνίας  από  δημόσιους  φορείς  

στην  περιοχή  παρέμβασης  της  πόλης  των  Σερρών .   

 Στο  πλαίσιο  αυτής  της  πρόσκλησης  περιλαμβάνονται  τρεις  

δράσεις  που  έχουμε  περιλάβει  και  εμείς  στην  στρατηγική  μας .  Η  

ανάπτυξη  εφαρμογών  ηλεκτρονικής  διακίνησης  εγγράφων ,  τα  

συστήματα  ηλεκτρονικής  εξυπηρέτησης  ενημέρωσης  επιχειρήσεων ,  η  

ανάπτυξη  πλατφόρμας  διαχείρισης  ακινήτων  GIS.  

 Η  ημερομηνία  λήξης  της  πρόσκλησης ,  δηλαδή  το  πότε  εμείς  ως  

Δήμος  πρέπει  να  υποβάλλουμε  και  για  τις  τρεις  είναι  2/7/2018 και  

μπορούμε  να  υποβάλλουμε  είτε  και  για  τις  τρεις  συγκεντρωτικά  είτε  

διαδοχικά  μια  –μια .   

 Το  τμήμα  μηχανοργάνωσης  θεωρεί  σκόπιμη  την  υποβολή  στην  

παρούσα  φάση  άμεσα  στο  κομμάτι  της  ανάπτυξης  εφαρμογών  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ηλεκτρονικής  διακίνησης  εγγράφων ,  γιατί   σε  αυτό  το  σκέλος  έχει  ήδη  

ετοιμότητα .   

 Ο  προϋπολογισμός  είναι  24.000 ευρώ  και  περιλαμβάνει  την  

προμήθεια  ενός  πληροφοριακού  συστήματος  για  την  πλήρη  ψηφιακή  

οργάνωση  των  υπηρεσιών  του  Δήμου ,  την  ηλεκτρονική  διακίνηση  και  

διαχείριση  των  εγγράφων ,  καθώς  και  την  διασύνδεσή  του  με  την  

υφιστάμενη  εφαρμογή  για  την  διαχείριση  του  πρωτοκόλλου .   

 Μέσω  της  συγκεκριμένης  πρόσκλησης  ο  Δήμος  θα  αποκτήσει  ένα  

σύνολο  από  ψηφιοποιημένες  διαδικασίες  με  την  χρήση  της  

ηλεκτρονικής  υπογραφής  τα  έγγραφα  θα  διακινούνται  πλέον  μόνο  

ηλεκτρονικά  και  έτσι  αντίστοιχα  θα  γίνονται  και  οι  αναθέσεις  εντολών  

ενεργειών  και  εργασιών .   

 Οπότε  κανείς  αντιλαμβάνεται  τα  οφέλη  από  την  λειτουργία  ενός  

τέτοιου  πληροφοριακού  συστήματος .   

 Με  βάση  λοιπόν  τα  παραπάνω  παρακαλούμε  να  δώσετε  την  

σύμφωνη  γνώμη  για  την  υποβολή  της  σχετικής  πρότασης  σε  αυτή  την  

πρόσκληση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  ερωτήσεις ;  Ορίστε  κ .  Μηλίδη .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Αναφέρεστε  μόνο  στην  πρώτη  που  λέτε  ότι  είμαστε  των  24.000 ευρώ ;   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Είναι  τρία  τα  σκέλη  αυτής  της  πρόσκλησης .  Τώρα  υποβάλλουμε  στο  

πρώτο .  Και  για  τα  τρία  έχουμε  υποχρέωση  να  υποβάλλουμε  μέχρι  τον  

7ο  του  τρέχοντος  έτους ,  απλά  επειδή  σε  αυτό  ήδη  το  τμήμα  

Μηχανοργάνωσης  έχει  ετοιμότητα ,  δεν  έχει  λόγο  να  περιμένουμε ,  να  
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υποβάλλουμε  άμεσα  για  να  εγκριθούμε  και  να  ξεκινήσει  η  υλοποίηση  

του  συγκεκριμένου .   

 Μέχρι  τον  7ο  θα  έρθουν  και  τα  άλλα  δυο .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Επεκτείνω  την  ερώτηση .  Το  σύνολο  των  τριών  προτάσεων ,  των  τριών  

σκελών ,  γιατί  ποσό  μιλάμε  σήμερα ;  24 λέτε  το  πρώτο .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Το  σύνολο  είναι  περίπου  στις  90 χιλιάδες  και  για  τα  τρία .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Για  τα  τρία  90.000.  Σαν  Δήμος ,  κύριε  Καρπουχτσή ,  σαν  Δήμος  είπατε  

ότι  το  συνολικό  είναι  4,7.  

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

4.719.000.   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Μήπως  είναι  μικρό  το  ποσό  για  τον  Δήμο  Σερρών  σε  σχέση  με  την  

πληθυσμιακή  του ,  με  τον  πληθυσμό  του ;   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Έχετε  κάποιο  άλλο  ερώτημα  να  κάνετε  ή  να  απαντήσω ;  Ωραία .   

 Κοιτάξτε ,  το  σύνολο  της  υποβολής  της  πρότασης  όταν  είχαμε  

κάνει  ήταν  7 εκατομμύρια  ευρώ .  Να  σας  υπενθυμίσω  ότι  ο  Δήμος  

έλαβε  την  πρώτη  βαθμολογία  μεταξύ  των  υπολοίπων  δήμων  της  

Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  εκτός  μητροπολιτικής  

Θεσσαλονίκης  και  έλαβε  κατά  700 με  800.000 ευρώ  τον  υψηλότερο  

προϋπολογισμό  από  τον  αμέσως  επόμενο  Δήμο .   

 Τα  λεφτά  ήταν  20 εκατομμύρια  που  είχε  να  διαθέσει  η  

Περιφέρεια  για  το  σύνολο  των  οκτώ  δήμων  εκτός  της  μητροπολιτικής  
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Θεσσαλονίκης  και  τα  4.700 θεωρούνται ,  κατ’  εμέ  μεγάλη  επιτυχία  του  

Δήμου  μας .  Προσωπική  μου  εκτίμηση .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Δεν  ξέρω  εάν  το  κατάλαβε  το  σώμα .  Είπατε  το  σύνολο  90.000,  έτσι  

είπατε  προηγουμένως .  Των  τριών  προτάσεων .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Για  το  συγκεκριμένο .  Είναι  κομμάτι  των  4 εκατομμυρίων .  4.700.  

έχουμε  και  άλλες  δράσεις .  Είναι  ένα  σκέλος .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Εννοείται  ότι  σιγά  –σιγά  θα  ξεκινήσουν  να  έρχονται .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις  κύριοι  συνάδελφοι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συμφωνούμε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;  Ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  195/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όγδοο  θέμα .   
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ΘΕΜΑ  8ο:  

Έγκριση  υποβολής  πρότασης  του  Δήμου  Σερρών  με  τίτλο:   

¨Προμήθεια  τεσσάρων  (4)  ηλεκτροκίνητων  100% τετράκυκλων   

οχημάτων¨ ,  στο  πλαίσιο  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος   

Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας .  

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

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κατ’  αντιστοιχία  με  το  προηγούμενο  η  Περιφέρεια  εξέδωσε  ακόμη  μια  

πρόσκληση  με  τίτλο :  Αστική  κινητικότητα  στην  παρέμβασης  της  

βιώσιμης  αστικής  ανάπτυξης  του  Δήμου  Σερρών  όπως  την  είχαμε  

περιγράψει .   

 Αντίστοιχα  και  αυτή  η  πρόκληση  περιλαμβάνει  τέσσερις  

επιμέρους  δράσεις ,  όπως  είχαμε  περιγράψει .   

o  Αναβάθμιση  φωτεινών  σηματοδοτών  με  προσθήκη  ηχητικών  

διατάξεων  για  ΑμεΑ .   

o  Ενοποίηση  δικτύου  ποδηλατικών  διαδρομών .   

o  Εγκατάσταση  σταθμών  κοινοχρήστων  ποδηλάτων  

o  Προμήθεια  ηλεκτροκίνητων  οχημάτων .  

 Γι '  αυτές  τις  τέσσερις  δράσεις  ο  Δήμος  έχει  την  υποχρέωση  μέχρι  

τον  Οκτώβριο  να  υποβάλλει  πρόταση  για  να  πάρει  την  χρηματοδότηση  

τελικώς  από  την  Περιφέρεια  Κεντρικής  Μακεδονίας .   

 Επειδή  όμως  σήμερα  η  Διεύθυνση  Καθαριότητας  έχει  την  

ετοιμότητα  για  την  προμήθεια  των  τεσσάρων  ηλεκτροκίνητων  
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οχημάτων ,  γι '  αυτό  προτείνεται  να  μην  περιμένουμε  μέχρι  τότε  για  την  

συγκεκριμένη  πρόταση  να  την  υποβάλλουμε  τώρα  ύψους  150.000 ευρώ  

για  να  ξεκινήσουν  οι  διαδικασίες  οριστικής  ένταξης  και  εκταμίευσης  

του  ποσού .  Αυτή  είναι  η  λογική .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  ερωτήσεις ;  Συμφωνούμε  κύριοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Το  όγδοο  το  δεύτερο .  Φιλόδημος .  Έχει  γίνει  μια  προσθήκη  ως  δεύτερο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη ,  έχετε  δίκαιο .  Ορίστε .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Όπως  γνωρίζετε  έχει  ξεκινήσει  το  πρόγραμμα ,  Φιλόδημος  της  Γενικής  

Διεύθυνσης  Οικονομικών  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  και  Αναπτυξιακής  

Πολιτικής  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  και  έχει  εκδοθεί  μια  

πρόσκληση  για  την  προμήθεια  μηχανημάτων  έργου  ή  και  συνοδευτικού  

εξοπλισμού .   

 Υπάρχει  μια  συγκεκριμένη  κατανομή  της  χρηματοδότησης  ανά  

Δήμο  και  το  ανώτερο  ποσό  που  μπορεί  να  διεκδικήσει  ο  Δήμος  μας  με  

βάση  την  κατανομή  και  τα  πληθυσμιακά  του  χαρακτηριστικά  είναι  

235.000 ευρώ .   

 Η  καταληκτική  ημερομηνία  είναι  31 Δεκεμβρίου  2018 με  

δυνατότητα  παράτασης  έως  20 Απριλίου  του  ΄18. 

 Έχει  μια  σειρά  από  επιλέξιμες  δαπάνες  και  στο  πλαίσιο  των  

επιλέξιμων  αυτών  δαπανών  και  με  βάση  την  ιεράρχηση  των  αναγκών  

του  Δήμου  σε  μηχανήματα  έργου ,  προτείνεται  μέσω  του  προγράμματος  
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Φιλόδημου  να  γίνει  η  προμήθεια  ενός  σαρώθρου  που  θα  αποτελεί  

ενιαίο  κατασκευαστικό  σύνολο  με  την  σαρωτική  διάταξη  με  κάδο  

απορριμμάτων  γεωμετρικής  χωρητικότητας  και  ενός  εκσκαφέα  

φορτωτή .   

 Η  συνολική  δαπάνη  αυτών  των  δυο  είναι  285.000 ευρώ .  

Ξεπερνάει  κατά  50.235 που  δικαιούμαστε  και  προτείνεται :  Α .  Ζητάμε  

την  έγκριση  υποβολής  στο  συγκεκριμένο  πρόγραμμα  με  ύψος  285.000 

ευρώ  και  Β .  Την  κάλυψη  του  επιπλέον  ποσού  των  50.000 ευρώ ,  που  

απαιτείται ,  από  ίδιους  πόρους  του  Δήμου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να  κάνω  μια  σύντομη  τοποθέτηση  πάνω  σε  αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ  πολύ  σύντομα  θέλω  να  συγχαρώ  το  τμήμα  Ανάπτυξης  του  Δήμου  

Σερρών  και  τον  προϊστάμενο  τον  εντεταλμένο  σύμβουλο  τον  

συνάδελφο  τον  κ .  Καρπουχτσή  τον  Κώστα ,  για  την  ένταξή  μας  σε  πάρα  

πολλά  προγράμματα  κα  σε  συγκεκριμένα  στα  τελευταία  που  έχει  

αναφέρει  σήμερα ,  στα  τελευταία  προγράμματα ,  τα  οποία  ενισχύουν  τον  

στόλο  του  Δήμου  Σερρών  με  νέες  καινοτόμες  ιδέες  και  καινοτόμα  

μέσα .   

 Ηλεκτροκίνητα  οχήματα  και  μηχανήματα  τα  οποία  είναι  δύσκολο  

να  προμηθευτεί  ο  Δήμος  με  δικά  του  έσοδα .  Πάλι  συγχαρητήρια  και  

ένα  μεγάλο  ευχαριστώ  στο  τμήμα  Ανάπτυξη ; .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Συμφωνούμε  όλοι  ομόφωνα ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Ερώτημα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση  θέλετε ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Φυσικά  είναι  πολύ  καλό  το  να  πάρουμε ,  είναι  αναγκαίο ,  το  λέει  και  ο  

αρμόδιος  αντιδήμαρχος .  Η  συμμετοχή  μας  των  50.000 ευρώ  θεωρώ  ότι  

είναι  ένα  σημαντικό  ποσό .  Κάνω  μια  πρόταση ,  δεν  θα  μπορούσε  από  

κάπου  να  πάρουμε  αυτά  τα  χρήματα  παραδείγματος  χάρη ,  ΤΑΡ ,  κάτι  

άλλο ;   

 Δηλαδή  θεωρώ  ότι  είναι  50.000 ίδιους  πόρους .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Ίδιους  πόρους  οι  οποίοι  εάν  είναι  για  το  σάρωθρο  μπορεί  να  

προέρθουν  από  τα  ανταποδοτικά  τέλη .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Τα  ανταποδοτικά  τέλη  όταν  λέτε  κ .  Καρπουχτσή  ξέρετε  τι  σημαίνει ;  

Βάζουμε  περισσότερο  φόρο  στους  πολίτες .   Δεν  μπορούν  οι  πολίτες  να  

ανταπεξέλθουν  σε  μεγαλύτερα  ποσά .  ήδη  είναι  γονατισμένοι  όλοι .   

 Εγώ  έκανα  μια  πρόταση  και  λέω  … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Ποια  κύριε  Δήμαρχε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για  διευκρίνιση  κ .  Μηλίδη ,  έχετε  δίκαιο  σε  αυτό  που  λέτε .  Το  

υπόλοιπο  ποσό  των  50.000 ευρώ  που  περισσεύει ,  στην  ουσία  δεν  θα  
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περισσέψει ,  γιατί  θα  καλύψουμε  και  την  έκπτωση  τα  235.  Με  τα  ποσά  

που  ζητάμε  δεν  θα  είναι  50 τα  υπόλοιπα ,  είναι  προϋπολογιστικά  αυτά .  

Με  τις  εκπτώσεις  είναι  λιγότερα .  Τα  οποία  όμως  50 χιλιάδες ,  εάν  είναι  

αυτό  που  υποθέτω  θα  είναι  το  ποσό  λιγότερο ,  θα  μοιραστεί  με  την  

Τεχνική  Υπηρεσία ,  όπως  μοιράζεται  το  . .  στα  δυο ,  θα  μοιραστεί  και  το  

υπόλοιπο  ανταποδοτικά  και  πόροι  προφανώς  Σ .Α .Τ .Α . ,  εάν  δεν  κάνω  

λάθος ,  χωρίς  να  είμαι  σίγουρος  για  να   συμπληρωθεί  το  υπόλοιπο  ποσό  

των  50.000 ευρώ .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μπορεί  να  είναι  κάποιο  πόροι  του  Δήμου  τότε ,  γι '  αυτό  σας  λέω  χωρίς  

να  είμαι  σίγουρος .  Αλλά  το  50% πάνω  από  τα  235.000 ευρώ ,  τα  235,  

είναι  από  τα  ανταποδοτικά .  Το  μισό ,  το  50%. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  άλλες  ερωτήσεις ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Εγώ  έκανα  και  μια  άλλη  πρόταση ,  γιατί  ακούστε  γιατί  την  κάνω  αυτή  

την  πρόταση .  Δεν  την  κάνω  έτσι  μου  ήρθε  ξαφνικά  να  πω  στον  αέρα .  

Επειδή  έχω  ακούσει  και  από  άλλους  δήμους  και  συγκεκριμένα  από  την  

Αλεξανδρούπολη ,  που  ζήτησαν  πάρα  πολλά  από  αυτόν  τον  ΤΑΡ  και  

λέω ,  μήπως  και  εμείς  ως  μεγάλος  Δήμος  και  μια  που  ο  αγωγός  αυτός  

περνάει  από  πολλά  μέρη  της  ευρύτερης  περιοχής ,  θα  μπορούσαμε  

κάποια  τέτοια  ποσά  να  τα  γλιτώσουμε ,  εντός  εισαγωγικών .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Μηλίδη  ο  ΤΑΡ  δίνει  αυτά  τα  χρήματα  ανάλογα  με  τα  χιλιόμετρα  

με  τα  οποία  περνάει  από  κάθε  Δήμο .   Το  ποσό  που  μας  αντιστοιχεί  
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εμάς  ανάλογα  με  τα  χιλιόμετρα  το  πήραμε .  Το  εξαντλήσαμε .  Το  

πήραμε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να  συμπληρώσω  κάτι ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Μπορώ  να  κάνω  και  μια  άλλη  ερώτηση  στον  κ .  Καρπουχτσή ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  απαντήσει  ο  κ .  Γκότσης  και  θα  συνεχίσετε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Από  εμάς  περνάνε  21 περίπου  χιλιόμετρα  και  από  την  Αλεξανδρούπολη  

που  λέτε  περνάνε  63.  Άρα  εμείς  αυτά  που  πήραμε  επί  τρία ,  λιγότερα  

είναι  αυτά  που  παίρνει ,  που  διεκδικεί  ο  Δήμος  Αλεξανδρούπολης .  

Είναι  σύμφωνα  με  τα  χιλιόμετρα ,  επαναλαμβάνω .  Εμείς  αυτά  που  

πήραμε  και  θα  πάρουμε  είναι  περισσότερα  σε  σχέση  με  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη  δεν  γίνεται  έτσι  η  διαδικασία ,  να  ολοκληρωθεί .  Μισό  λεπτό .  

Ο  κ .  Μηλίδης  θέλει  να  ολοκληρώσει  με  μια  ερώτηση  ακόμη .  

Περιμένετε  λιγάκι .  Ορίστε  κ .  Μηλίδη .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Αυτή  είναι  η  άποψη  του  κ .  Γκότση ,  εγώ  έχω  άλλη  άποψη .  Δεν  είναι  

υποχρεωτικό  να  συμφωνούμε  σε  όλα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  όχι  διάλογος .  Την  ερώτησή  σας  κ .  Μηλίδη .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Εντάξει ,  κύριε  Πρόεδρε .  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  αλλά  ξεφύγαμε  από  το  θέμα .  Μια  ερώτηση  είπατε  ότι  θα ,  

παρακαλώ  κύριοι .  Δεν  ακούγεται  ο  ομιλητής .  Έχετε  ερώτηση  κ .  

Μηλίδη ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Δεν  μπορώ  να  καταλάβω ,  από  που  ξέφυγα  από  θέμα ;  Που  ζήτησα  για  

τα  50 χιλιάρικα ;  Είναι  εκτός  θέματος  αυτό ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  για  τον  ΤΑΡ  που  αναφερθήκατε .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Ναι ,  λέω  αν  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Για  το  συγκεκριμένο  έργο .  Είμαι  εκτός  θέματος ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  ερώτησή  σας  ποια  είναι ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Είναι  εκτός  θέματος  η  ερώτησή  μου ;  Να  καταλάβω  δηλαδή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δόθηκε  η  απάντηση  και  το  επεκτείνατε .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Άμα  δεν  φτάνει  να  ξέρω  τι  μου  γίνεται .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  καταλαβαίνω  γιατί  τώρα… 

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

 Αυτό  κάνετε  τώρα ,  κύριε  Πρόεδρε .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  δεν  κάνω  τίποτα .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Η  ερώτηση  ήταν  για  τα  50 χιλιάρικα .  Έκανα  μια  πρόταση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πήρατε  την  απάντηση  και  συνεχίζετε  και  το  επεκτείνετε .  Δεν  υπάρχει  

λόγος  τώρα  έντασης .  Προς  Θεού .   Και  εάν  σας  πρόσβαλα  ζητώ  

συγνώμη ,  αλλά  δεν  νομίζω  ότι  ήταν  αυτό  μέσα  στην  πρόθεσή  μου .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Εντάξει ,  εντάξει .   Το  κάνετε  κατ’  επανάληψη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ζητήσατε  τον  λόγο  για  να  υποβάλλετε  εκ  νέου  νέα  ερώτηση .  Ποια  

είναι  η  ερώτησή  σας ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Είναι  παρεμφερής  και  ήθελα  να  ρωτήσω  τον  κ .  Καρπουχτσή ,  επειδή  

προηγουμένως  στο  πρώτο  θέμα ,  είχαμε  πολύ  σοβαρό  θέμα  με  την  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  με  τα  παιδιά  που  με  την  Βοήθεια  στο  Σπίτι  δεν  μπορούν  να  

εργαστούν  και  δεν  μπορούν  να  πληρωθούν ,  να  κάνουν ,  να  κάνουν ,  για  

τόσα  προγράμματα  που  ψάχνετε  και  πολύ  καλά  κάνετε  και  μπράβο  σας ,  

κοινωνικά  τέτοια  προγράμματα  δεν  υπάρχουν ;  Δεν  βλέπω  να  φέρνετε  

κανένα  κοινωνικό  και  νομίζω  ότι  στα  κοινωνικά  θέματα  η  Ε .Ε .  έχει  

ιδιαίτερη  ευαισθησία .   

 Αυτό  μπορεί  να  είναι ,  κύριε  Πρόεδρε ,   λίγο  εκτός  αλλά  μπορεί  να  

είναι  εκτός  ακριβώς  γι '  αυτό  που  συζητάμε  τώρα .  Εάν  δεν  θέλει  να  

απαντήσει  το  κάνω  άλλη  ώρα .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Εγώ  αυτό  που  έχω  να  πω  είναι  ότι  το  Βοήθεια  στο  Σπίτι  είναι  ένα  

πρόγραμμα  το  οποίο  τρέχει  ξέχωρα  από  άλλα .  Αντίστοιχα  υπάρχουν  

προγράμματα  για  κοινωνικές  δομές  και  από  Ευρωπαϊκό  Κοινωνικό  

Ταμείο ,  τα  οποία  ότι  πρόσκληση  βγαίνει  εμείς  έχουμε  ετοιμότητα  και  

ανταποκρινόμαστε ,  αλλά  περιμένουμε  να  βγουν  αντίστοιχες  

προσκλήσεις .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Δεν  τα  φέρνετε  κύριε  Καρπουχτσή .  Μονίμως  φέρνετε  για  την  ψηφιακή  

τέτοια  και  ψηφιακή  αυτή .  Δεν  φέρνετε  τέτοιο  πρόγραμμα .  

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Δεν  υπάρχει  περίπτωση  να  υπάρχει  πρόγραμμα  και  να  μην  το  έχουμε  

φέρει .  Σας  διαβεβαιώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Δήμαρχε .   Ο  κ .  Δήμαρχος  έχει  τον  λόγο .  παρακαλώ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Μηλίδη  3 εκατομμύρια  ευρώ  από  προγράμματα  πήραμε ,  από  

προγράμματα  για  την  κοινωνική  πολιτική .  Κέντρο  Συμβουλευτικής  

Υποστήριξης  Γυναικών  Θυμάτων  Βίας .  Κοινωνική  Κουζίνα .  Κοινωνικό  

Φαρμακείο .  Κοινωνικό  Ολοκληρωμένο  Πρόγραμμα .  Εξοπλισμός  

Ειδικών  Σχολείων .  Αυτοκίνητο  για  άτομα  με  ειδικές  ανάγκες .  Τρία  

εκατομμύρια  ευρώ .   

Δεν  υπάρχει  πρόγραμμα ,  πείτε  μας  ένα  πρόγραμμα  που  βγήκε  

στον  κοινωνικό  τομέα  και  δεν  το  πήραμε .  Πείτε  μας  ένα ,  δεν  υπάρχει .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σας  απάντησε .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Λέω  ότι  παίρνει  προγράμματα  και  βλέπω  ότι  όλα  είναι  με  ψηφιακή ,  

όλα  καλά  και  τα  λοιπά ,  πιστεύω  ότι  στο  τελευταίο  Ε .Σ .Π .Α .  τα  

κοινωνικά  είναι  πολύ  σημαντικά  και  δίνεται  ιδιαίτερη  έμφαση .  Γι '  αυτό  

το  είπα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Μηλίδη  σας  απάντησα ,  δεν  ικανοποιηθήκατε  από  την  απάντηση ;  

Σας   λέω  ότι  εάν  νομίζετε  ότι  υπάρχει  πρόγραμμα  που  βγήκε  και  δεν  το  

πήραμε ,  να  μας  το  πείτε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι .  Ορίστε  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  όχι  διάλογο  κύριοι .  Κύριε  Αναστασιάδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   ο  Γκότσης  έκανε  μια  σύγκριση  που  δεν  έχει  καμία  

σχέση  με  την  πραγματικότητα .  Αυτός  ο  δολοφονικός  ΤΑΡ ,  που  θα  

δολοφονήσει  καμία  μέρα  την  πόλη  των  Σερραίων ,  όλα  τα  αυτά  τα  …. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι  αλλά  περιοριστείτε  στο  θέμα  σας  παρακαλώ .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Περίμενε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  είναι  να  περιμένω  τίποτα .  Σας  παρακαλώ  πάρα  πολύ .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Αυτό  απάντησε  στον  κ .  Μηλίδη .  Είχε  δίκαιο  ο  άνθρωπος .  Περνάει  

μέσα  από  τον  κάμπο  που  κινδυνεύει  η  πόλη .  Περνάει  μέσα  από  τον  

Προβατά  εκεί  που  έχουμε  ορυζώνες .  Ξέρεις  από  που  περνάει  κ .  

Γκότση ;  Πήγατε  καμία  φορά  στην  Αλεξανδρούπολη ;   Πάνω  από  τα  

βουνά  περνάει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Είναι  κρίμα  αυτό  που  κάνετε  εδώ  μέσα .  Μην  μιλάτε  ξανά  για  ΤΑΡ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .  Κύριοι  ψηφίζουμε .  Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ  όχι .    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Αναστασιάδης  Αντώνης  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  συμφωνεί .  Σύμφωνα  με  την  εισήγηση  δεν  συμφωνεί .  Αφήστε  τον  

ΤΑΡ .   

 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Έγκριση  υποβολής  πρότασης  του  Δήμου  Σερρών  με  τίτλο:  

¨Προμήθεια  τεσσάρων  (4)  

ηλεκτροκίνητων  100% τετράκυκλων  οχημάτων¨ ,  στο  πλαίσιο  του  

Επιχειρησιακού  

Προγράμματος  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας .  

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

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  196/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  για  προμήθεια  μηχανημάτων  έργου  του  Δήμου  Σερρών .  

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

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  197/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένατο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ   9ο:  

Έγκριση  της  αριθμ .  44/2018 απόφασης  του  Δ .Σ .  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  

Δήμου  Σερρών  με  θέμα:  ¨Τροποποίηση  του  άρθρου  2 του  Ο .Ε .Υ  

Ν .Π .Δ .Δ . .  ΟΠΑΚΠΑ  Δήμου  Σερρών” 

Εισηγητής:  Ο  Πρόεδρος  του  ΟΠΑΚΠΑ  κ .  Χατζημαργαρίτης  Μ .  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χατζημαργαρίτης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  πρόκειται  για  μια  

τροποποίηση  του  Οργανισμού  που  αφορά  την  ίδρυση  ενός  νέου  

βρεφικού  τμήματος  στον  3ο  Παιδικό  Σταθμό .  Νομίζω  θα  συμφωνήσετε  

όλοι  με  αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  κύριοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  198/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  10ο:  

Έγκριση  παροχής  πληρεξουσιότητας  στο  Δήμαρχο  Σερρών  

για  υπογραφή  συμβολαιογραφικής  πράξης .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  199/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ενδέκατο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  11ο:  

Έγκριση  συνδρομής  /άδειας  χρήσης  υπηρεσίας  δικτύου  URANUS 

 της  TREE COMPANY CO ΑΒΕΕ  για  τις  ανάγκες  της  Τεχνικής  

Υπηρεσίας .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χαρίτος  την  εισήγηση  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Αυτό  αφορά  την  Τεχνική  Υπηρεσία ,  είναι  για  το  GIS σύστημα .  Αυτό  το  

πρόγραμμα  είναι  συνδρομή  396 ευρώ  είναι  για  το…σύστημα  αναφοράς .  

Είναι  σύστημα  αναφοράς  υψηλής  ακρίβειας  για  την  Τεχνική  Υπηρεσία .  

Το  που  βρίσκουν ,  τι  κάνουν ,  τι  ράνουν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  200/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δωδέκατο  θέμα .   

 

 

ΘΕΜΑ  12ο:  

Έγκριση  διενέργειας  προμήθειας  λαμπτήρων ,  ηλεκτρολογικού  

 υλικού ,  φωτιστικών  σωμάτων  και  εορταστικού  φωτισμού  

 έτους  2018 για  το  Δήμο  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γκότσης  έχει  το  θέμα .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Είναι  δυο  κωδικοί ,  σε  σύνολο  είναι  150.000 και  περιλαμβάνει  για  όλο  

τον  χρόνο  προμήθεια  λαμπτήρων ,  ηλεκτρολογικού  υλικού ,  φωτιστικά  

σώματα ,  σώματα  εορταστικού  φωτισμού ,  για  το  έτος  2018.  Για  την  

βελτίωση  του  οδικού  φωτισμού ,  για  τον  φωτισμό  των  πάρκων  και  τα  

λοιπά .   Με  ανοικτό  ηλεκτρονικό  διαγωνισμό  σύμφωνα  με  τον  Ν4412. 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα  υπάρχουν  κάποιες  προδιαγραφές  απέναντι  στους  λαμπτήρες ;  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Η  μελέτη ,  κανονικά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λογικά  υπάρχουν .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Υπάρχει  κανονικά .  Η  μελέτη… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 Όχι  λεντ  δεν  νομίζω ,  όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  άλλες  ερωτήσεις  κύριοι ;  Ορίστε  κ .  Χρυσανθίδη .  Ερωτήσεις ;  

Υπάρχουν  άλλες  ερωτήσεις ;  Παρακαλώ  κύριοι .  ορίστε  κ .  Χρυσανθίδη .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Επειδή  κύριε  Αντιδήμαρχε  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι  συνάδελφος  παρακαλώ  ησυχία .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

 Το  βλέπω  να  γίνεται  πολύ  συχνά  αυτό  το  20%, το  οποίο  έχει  20% με  

απευθείας  ανάθεση  από  το  συνολικό  ποσό  και  συμβαίνει  πολλές  φορές  

στην  Οικονομική  Επιτροπή  και  αυτό  πιστεύω  ότι  πρέπει  να  ελεγχθεί  

για  ποιο  λόγο  γίνεται  συνεχώς  αυτό  το  πράγμα ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κατάλαβα  τι  λέει .  Λοιπόν ,  επειδή  με  τον  διαγωνισμό  αργεί  ένας  

ηλεκτρονικός  διαγωνισμός  και  υπάρχει  περίπτωση  να  έχουμε  και  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ενστάσεις  και  τα  λοιπά ,  το  20% το  κάνουμε  γιατί  μένουμε  από  

λαμπτήρες ,  μένουμε  και  τα  λοιπά ,  για   να  μην  είμαστε  μέσα  στο  

σκοτάδι .  Αυτή  είναι  η  υπόθεση  και  τίποτα  άλλο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι ,  με  πρόσκληση  διαφέροντος ,  εντάξει .  Αλλά  το  κάνουμε  αυτό ,  

επαναλαμβάνω ,  διότι  γνωρίζετε  πολύ  καλά ,  είστε  μέσα  στα  πράγματα ,  

ένας  ηλεκτρονικός  διαγωνισμός  εκτός  του  ότι  παίρνει  πολύ  χρόνο  σαν  

διαγωνισμός ,  με  μια  ένσταση  θα  πάμε  το  ΄19 τέλος .  Αυτή  είναι  η  

υπόθεση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις  κύριοι  συνάδελφοι ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θα  αφαιρεθούν  από  το  σύνολο ,  από  τα  150 χιλιάρικα  θα  αφαιρεθούν .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις ;  Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  201/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  τρίτο  θέμα .  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΘΕΜΑ  13ο:  

Έγκριση  διενέργειας  παροχής  υπηρεσιών:  

α)  ηλεκτρονικής  διαχείρισης  αιτημάτων  πολιτών  και  

 ψηφιακής  πόλης ,του  Δήμου  Σερρών ,  έτους  2018,  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

β)  συντήρησης  των  κλιματιστικών  μονάδων  των  κτηρίων  του  Δήμου  

 Σερρών  και  της  κεντρικής  θέρμανσης  του  κινηματοθεάτρου  

ΑΣΤΕΡΙΑ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χαρίτος .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Εδώ  αφορά  ένα  καινούργιο  σύστημα .  Είναι  η  επικοινωνία  των  πολιτών  

και  του  Δήμου  με  κινητό  τηλέφωνο .  Δηλαδή  πληροφορίες ,  οτιδήποτε  

υπάρχει ,  βλέπω  στον  δρόμο  ή  οτιδήποτε  άλλο ,   με  κινητό  τηλέφωνο  

μπορούμε  να  δίνουμε  πληροφορίες  και  να  παίρνουμε  πληροφορίες  

μέσω  κινητού  τηλεφώνου .   

 Αφορά  την  Καθαριότητα ,  αφορά  την  Καθημερινότητα ,  αφορά  όλο  

τον  Δήμο  βασικά .  Δεν  ξέρω  εάν  θέλει  κάτι  ο  κ .  Χράπας  παραπάνω  να  

προσθέσει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  φτάσουμε  και  εκεί ,  μισό  λεπτό .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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 Και  το  δεύτερο  είναι :  συντήρηση  των  κλιματιστικών  μονάδων  

των  κτηρίων  του  Δήμου  Σερρών  και  της  κεντρικής  θέρμανσης  του  

κινηματοθεάτρου  Αστέρια .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Είναι  παροχή  υπηρεσίας .  Γίνεται  η  συντήρηση ,  επισκευή  γενικά  όλων  

των  κλιματιστικών  σωμάτων .  Γίνεται  κάθε  χρόνο  αυτό  το  πράγμα  σε  

όλα  τα  δημοτικά  κτήρια  και  στο  κινηματοθέατρο  ΑΣΤΕΡΙΑ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  ερωτήσεις ;  Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

Έγκριση  συνδρομής  /άδειας  χρήσης  υπηρεσίας  δικτύου  URANUS  

της  TREE COMPANY CO ΑΒΕΕ  για  τις  ανάγκες  της  Τεχνικής  

Υπηρεσίας .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  202/2018 )  

…………………………  

 

Έγκριση  διενέργειας  προμήθειας  λαμπτήρων ,  ηλεκτρολογικού  

υλικού ,   

φωτιστικών  σωμάτωνκαι  εορταστικού  φωτισμού  έτους  2018  

για  το  Δήμο  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  203/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  τέταρτο .   

 

 

ΘΕΜΑ  14ο:  

Ψήφιση  πιστώσεων:  

α)  για  την  υπηρεσία  ταχυμεταφορών ,  για  τη  μεταφορά  επιστολών   

και  μικροδεμάτων  των  υπηρεσιών  του  Δήμου  Σερρών ,  για  το  έτος  

2018 και  

β)  για  προμήθεια  απορριμματοφόρων  και  διπλοκάμπινου  

ημιφορτηγού  

 και  ημιφορτηγού  τύπου  PICK UP, για  τις  ανάγκες  του  Δήμου  

Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οι  οποίες  έγιναν  το  ΄17 και  μεταφέρονται  στο  ΄18. Για  την  υπηρεσία  

ταχυμεταφορών ,  για  τη  μεταφορά  επιστολών  και  μικρο-δεμάτων  των  

υπηρεσιών  του  Δήμου  Σερρών ,  για  το  έτος  2018 και  για  προμήθεια  

απορριμματοφόρων  και  διπλοκάμπινου  ημιφορτηγό   και  ημιφορτηγού  

τύπου  PICK UP, για  τις  ανάγκες  του  Δήμου  Σερρών .  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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 Ο  κ .  Χαρίτος  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Το  πρώτο  αφορά  τις  ταχυμεταφορές .  Είναι  με  την  ACS τα  μικροδέματα  

και  διάφορες  ταχυδρομικές  υπηρεσίες .  Μέσα  στον  κωδικό  υπήρχαν  

1.500 ευρώ ,  το  σύνολο  είναι  7.500 και  ζητούμε  να  ψηφίσετε  άλλα  

5.240 για  να  συμπληρώσουμε .   

 Το  δεύτερο  είναι  η  αναμόρφωση ,  είναι  αυτά  που  έχουμε  

παραγγείλει  τα  πέντε  απορριμματοφόρα  και  όλα  τα  υπόλοιπα  

διπλοκάμπινα  ότι  λέει  μέσα ,  ημιφορτηγά ,  ημιφορτηγού  τύπου  PICK 

UP, για  τις  ανάγκες  του  Δήμου  Σερρών  είναι  το  ποσό  το  οποίο  

φαίνεται  στην  επόμενη  αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού ,  στο  θέμα  το  

15,  το  οποίο  είναι  165 χιλιάρικα  για  να  προσθέσουμε  στον  λογαριασμό  

των  520.000.  Για  το  δεύτερο  το  θέμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  ερωτήσεις ;  Συμφωνούμε  κύριοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

Ψήφιση  πιστώσεων:  για  την  υπηρεσία  ταχυμεταφορών ,  για  τη  

μεταφορά  

 επιστολών  και  μικροδεμάτων  των  υπηρεσιών  του  Δήμου  Σερρών ,   

για  το  έτος  2018 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  204/2018 )  

…………………………  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Ψήφιση  πιστώσεων:  για  προμήθεια  απορριμματοφόρων  και  

διπλοκάμπινου  ημιφορτηγού  και  ημιφορτηγού  τύπου  PICK UP, για  

τις  ανάγκες  του   

Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  205/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με  την  άδεια  σας  ο  κ .  Χράπας ,  συγνώμη  κ .  Χράπα  δεν  είδα  ότι  

ζητήσατε  τον  λόγο .  Μια  μικρή  ενημέρωση  που  πραγματικά  συγνώμη  

που  δεν  σας  έδωσα  τον  λόγο .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  πρόκειται  για  το  προηγούμενο  θέμα ,  για  

την  εφαρμογή  στα  κινητά  που  ψηφίσαμε  ακριβώς  στο  προηγούμενο  

θέμα .   

 Τι  είναι  αυτό ;  Είναι  μια  εφαρμογή  που  μπαίνει  σε  όλα  τα  κινητά  

τηλέφωνα  στα  smart  phone και  μπορούν  όλοι  οι  χρήστες  να  την  

κατεβάσουν ,  θα  υπάρχουν  και  οδηγίες  στις  εισόδους  της  πόλης ,  θα  

γίνει  και  μια  καμπάνια  διαφημιστική ,  η  οποία  εφαρμογή  τι  θα  κάνει ;   

 Έχει  την  δυνατότητα  να  βγάζει  φωτογραφίες  στο  πρόβλημα ,  το  

σπασμένο  το  παγκάκι ,  την  τρύπα  στον  δρόμο ,  τον  χαλασμένο  τον  κάδο  

ή  οτιδήποτε  άλλο .  Θα  έχει  μια  σειρά  από  θέματα ,  τα  οποία  θα  μπορείς  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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να  επιλέξεις .  Θα  έχει  την  δυνατότητα  να  σου  βγάζει  το  στίγμα  με  το  

GPS την  οδό  και  εάν  συμφωνείς  ότι  αυτό  είναι  το  σημείο  θα  πατάς  ΟΚ  

και  θα  στέλνει  και  φωτογραφία  με  το  συγκεκριμένο  θέμα .   

 Θα  το  στέλνει  σε  έναν  χρήστη ,  σε  ένα  κομπιούτερ  και  από  εκεί  

αυτό  το  πρόβλημα  της  καθημερινότητας  θα  διανέμεται  ανάλογα  σε  

ποια  διεύθυνση  είναι  αρμοδιότητα .  Θα  είναι  η  Διεύθυνση  της  

Καθημερινότητας ,  θα  είναι  η  Διεύθυνση  της  Τεχνικής ;  Θα  είναι  η  

Διεύθυνση  της  Καθαριότητας ;  Και  από  την  στιγμή  που  θα  διανέμεται  

στον  χάρτη  θα  φαίνεται  ένα  στίγμα  κόκκινο  ότι  υπάρχει  μια  

εκκρεμότητα  σε  αυτό  το  σημείο .   

 Έτσι  θα  γίνουμε  και  καλύτεροι  και  εμείς  σαν  υπηρεσία ,  γιατί  θα  

φροντίζουμε  να  αποκαθιστούμε  πολύ  σύντομα  σε  εύλογο  χρονικό  

διάστημα  το  πρόβλημα  και  έτσι  και  οι  δημότες  θα  έχουν  και  μια  άμεση  

επαφή  με  τον  Δήμο ,  οι  οποίοι  θα  βλέπουν  και  την  πορεία  του  

αιτήματος ,  του  ηλεκτρονικού  αιτήματος .   

Είναι  κάτι  καινοτόμο ,  πρωτόγνωρο  και  πρωτοπόρο  για  τον  Δήμο  

μας .  

Αυτό  ήθελα  να  σας  πω  μόνο  σαν  ενημέρωση  για  να  το  γνωρίζετε .  

Κάποια  στιγμή  θα  το  δούμε  και  στα  κινητά  μας .  Θα  πρέπει  να  το  

κατεβάσουμε  και  εμείς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δικαιολογημένο  το  αίτημά  σας  κ .  Χράπα .  Δική  μας  παράλειψη  ήταν .  

Ευχαριστώ .   

 Δέκατο  πέμπτο .   

 

 

ΘΕΜΑ  15ο:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Αναμορφώσεις  πιστώσεων  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικον .  

έτους  2018 από  την  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  Αντιδήμαρχος  ο  κ .  Χαρίτος  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Την  μια  σας  την  ανέφερα  προηγουμένως ,  είναι  για  τα  διπλοκάμπινα  τα  

165 χιλιάρικα  και  η  άλλη  αφορά  από  το  αποθεματικό ,  είναι  4.408,20 

ευρώ ,  είναι  για  δαπάνες  ενοικίασης  μικροφωνικής ,  φωτισμού  και  

κάλυψης  πολιτιστικών  και  αθλητικών  εκδηλώσεων .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  206/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  δέκατο  έκτο .   

 

ΘΕΜΑ  16ο:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  για  παροχές  υπηρεσιών ,   

προμήθειες  κτλ ,  της  Δ .Τ .Υ .  για  το  έτος  2018.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Λοιπόν ,  είναι  τα  10.000 που  παίρνουμε  από  το  Πράσινο  Ταμείο  για  την  

Εβδομάδα  Κινητικότητας .   

 Το  δεύτερο  είναι  αυτό  που  είπαμε ,  ότι  θα  ενισχύσουμε  την  

ΕΣΕΠΕ  και  ΕΣΕΔΕ  με  το  ίδιο  ποσό .  Δηλαδή  με  15.600 και  με  14.400.  

Αυτό  που  είχαμε  πει  και  το  υλοποιούμε ,  επειδή  είναι  πιο  ευέλικτοι ,  για  

να  μπορούν  να  ανταποκριθούν  στις  μικρές  ανάγκες  των  σχολείων .   

 Επίσης ,  υπάρχει  ένα  πρόγραμμα  διαχείρισης  έργων ,  project  

management.  Τι  είναι  αυτό ;  Είναι  μια  βοήθεια  που  θα  είναι  προς  την  

Τεχνική  Υπηρεσία .  Η  βοήθεια  αυτή  αφορά  την  σύνταξη  μελετών ,  

παρακολούθηση  εκτέλεσης  έργων ,  λογαριασμούς ,  τα  ΑΠΕ ,  

ανακεφαλαιωτικούς  πίνακες  και  τα  λοιπά .  Είναι  χρήσιμο  για  την  

Τεχνική  Υπηρεσία ,  ανά  πάσα  στιγμή  δηλαδή  θα  πατάνε  το  κουμπί  και  

θα  βλέπουν  που  βρίσκεται  το  έργο  και  τις  πληροφορίες .  

 Αυτά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  ερωτήσεις ;  Συμφωνούμε  ομόφωνα ;  Ορίστε  κύριε  

…Ερώτηση ,  τι  θέλετε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια  τοποθέτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πάρα  πολύ  σύντομα  δεν  έχω  παρά  να  ευχαριστήσω  τον  κ .  Γκότση  που  

είχε  δεσμευτεί  εδώ  το  προηγούμενο  έτος  και  πολύ  σύντομα ,  διότι  ως  

ΕΣΕΔΕ  στις  15 αυτού  του  μήνα  αποδεχθήκαμε  το  ποσό  των  14.400 

ευρώ  και  ερχόμαστε  σήμερα  μέσα  σε  μια  εβδομάδα  να  δεχθούμε  άλλα  

τόσα ,  διότι  οι  ανάγκες  είναι  πολλές  και  πρέπει  να  επιλύονται  άμεσα .   

 Είναι  πολύ  μικρές  για  κάθε  σχολείο  αλλά  πάρα  πολύ  σημαντικές .  

Παράδειγμα .  Ένα  μόνο  παράδειγμα .  Σήμερα  το  βράδυ  κάποιος  με  

σπρέυ  γράφει  ένα  σύνθημα .  Πρέπει  αύριο  το  πρωί  να  το  σβήσουμε .  Για  

να  είμαστε  λοιπόν  άμεσοι  και  να  λύνουμε  τέτοια  θέματα  πολύ  μικρά ,  

χρειάζονται  αυτά  τα  ποσά  και  ευχαριστούμε  πάρα  πολύ  εκ  μέρους  όλης  

της  ΕΣΕΔΕ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  207/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  έβδομο .   

 

ΘΕΜΑ  17ο:  

Έγκριση   απαλλαγής   μέρους   οφειλής   δαπάνης   ταφής ,    



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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των   κ .κ .  Φυδανίδου  Πασχαλίας  και  Παζδέκα  Ελένης .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χαρίτος  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Το  πρώτο  αφορά  απαλλαγή  μέρους  οφειλής  δαπάνης  της  ταφής  της  

Παζδέκα  Ελένης ,  η  οποία  πέθανε  τον  δεύτερο  του  ΄14 και  την  οποία  

κήδευσε  η  κόρης  της  Παζδέκα  Στυλιανή .  Η  Παζδέκα  Στυλιανή  έκανε  

αίτηση  για  απαλλαγή  από  την  οφειλή  για  την  ταφή  της  μητρός ,  η  οποία  

απορρίφθηκε  από  την  Κοινωνική  Μέριμνα .   

 Ο  λόγος  ο  οποίος  απορρίφθηκε  ήταν  ότι  υπήρχε ,  μάλλον  να  το  πω  

διαφορετικά ,  η  Στυλιανή  Παζδέκα ,  η  κόρη  είναι  άπορη .  Να  σκεφτείτε  

ότι  την  συντηρεί  η  Εκκλησία .  Προσκόμισε  φορολογικές  δηλώσεις  του  

΄16. ΄15. Το  ΄16 δεν  είχε  κανένα  έσοδο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αντιπρόεδρο  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  έχετε  την  καλοσύνη  να  

έρθετε  για  πέντε  λεπτά ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Και  παίρνει  κοινωνικό  μέρισμα  το  οποίο  δίνεται  κάθε  δυο  μήνες .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Συγνώμη  λίγο ,  να  το  διαβάσω  ακριβώς .  Υπόψη  ότι  υπήρχε… 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μην  λες  ονόματα .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Τέλος  πάντων ,  δεν  θα  πω  ονόματα .  Με  συγχωρείτε .  Εντάξει .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Λέμε  ότι  ναι .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Απλώς  θέλω  να  πω  ότι  ο  προηγούμενος  ο  Κανονισμός ,  ο  οποίος  υπήρχε  

για  τα  κοιμητήρια ,  ενώ ,  συγνώμη  λίγο  κ .  Αντώνη .  Ενώ  ο  προηγούμενος  

ο  Κανονισμός ,  απλώς  να  κάνω  μια  διευκρίνηση  για  όλους  για  να  το  

γνωρίζουν ,  ενώ  ο  προηγούμενος  έλεγε  ότι  στον  προηγούμενο  

Κανονισμό  δεν  υπήρχε  η  έννοια  της  μονίμου  κατοικίας ,  πράγμα  το  

οποίο  άλλαξε  το  ΄15 με  τον  καινούργιο  τον  Κανονισμό .   

 Λοιπόν ,  έρχεται  τώρα  άπορη  είναι  αυτή  εδώ ,  ζητάει  να  πληρώσει  

200 ευρώ  και  όχι  1.500 που  κανονικά ,  γιατί  η  Παζδέκα  ήταν ,  η  κυριά  

αυτή  εδώ ,  η  κυρία ,  τέλος  πάντων ,   ήταν  κάτοικος ,  όχι  κάτοικος ,  

γεννηθείσα  σε  άλλο  Δήμο .   

 Ζητάει  να  πληρώσει  τα  200 ευρώ  και  όχι  1.500.  

 Η  δεύτερη  περίπτωση ,  που  είναι  για  το  δεύτερο  το  όνομα ,  είχε  

έναν  εγγονό ,  το  οποίο  βρήκε  η  Αστυνομία ,  όλοι  υπόλοιποι  ήταν  

πεθαμένοι ,  αυτός  ήταν  24 χρονών ,  έκανε  την  ταφή  και  ζητήσαμε… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Τώρα  αυτή  την  στιγμή  άνεργος  είναι .  Άνεργος  και  χρεωμένος .  Και  

όπως  λέει  και  ο  ίδιος ,  από  ότι  μου  είπαν ,  τουλάχιστον ,  οι  υπηρεσίες  οι  

δικές  μας ,  τον  πήραν  και  του  είπαν  να  θάψει  την  γιαγιά  του .  Ψάξανε  

και  τους  άλλους  τους  αδελφούς  και  τα  λοιπά ,  δεν  δέχθηκε  κανένα ; .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Κύριε  Χαρίτο  νομίζω  ότι  έχει  ολοκληρωθεί  το  θέμα .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Όχι ,  πρέπει  να  τα  πω  μερικά  πράγματα .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Νομίζω  ότι  συμφωνούμε ,  δεν  υπάρχει  κανένα  θέμα .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μισό  λεπτό  Πρόεδρε ,  μισό  λεπτό  λίγο .  Με  βάση  το  άρθρο  202,  κύριε  

Χαρίτο  και  κύριε  Δήμαρχε  το  ξέρετε  εσείς ,  εμείς  ως  Δήμος  έχουμε  το  

δικαίωμα  σε  ανθρώπους  οι   οποίοι  έχουν  έντονο  πρόβλημα  οικονομικό ,  

να  συμπαριστάμεθα .   

 Εδώ  βλέπω  δυο  περιπτώσεις  όπου  οι  άνθρωποι  είναι  σε  απόλυτη  

ένδεια  και  εμείς  θα  ζητήσουμε  από  αυτούς  τους  ανθρώπους  που  είναι  

σε  απόλυτη  ένδεια  να  πληρώσουν  από  200 ευρώ  ο  καθένας ;  Εγώ  

προτείνω  την  πλήρη  απαλλαγή  με  βάση  το  άρθρο  202 του  Κώδικα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σωστό .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Συγνώμη  λίγο ,  κύριε  Πρόεδρε .  Το  θέμα  ήρθε  διότι  η  κοινωνική  

πρόνοια  ζήτησε  ορισμένα  χαρτιά  από  τον  νόμο .  Δηλαδή  ζήτησε  

ορισμένα  χαρτιά  από  τον  νόμο .  Δηλαδή  ζήτησε  από  την  πρώτη  

περίπτωση  που  σας  είπα  να  βρεθεί  ο  αδελφός ,  ο  οποίος  εξαφανισμένος  

και  δεν  ενδιαφέρθηκε  ποτέ .  Δεν  τα  βρήκε  τα  χαρτιά  και  αυτός  είναι  και  

ο  λόγος .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Η  πρότασή  μου  είναι  σαφής  κύριε  Αντιδήμαρχε  και  αυτή  την  καταθέτω  

ενώπιον  του  σώματος .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Αναγκαστικά  το  έφερα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Νομίζω  ότι  πρέπει  να  περιοριστούμε  στην  εισήγηση  και  να  τελειώνει  

το  θέμα .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Πείτε  κ .  Αναστασιάδη ,  έχετε  ερώτημα ;   Αντώνη  Αναστασιάδη .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Καλό  είναι  αυτά  τα  μακάβρια  πράγματα  να  περνάνε  από  την  

Οικονομική  Επιτροπή ,  μην  φέρνουμε  τέτοια  πράγματα .  Είναι  ντροπή  

δηλαδή  για  τον  πολιτισμό  μας .  Ντροπή  είναι .  Να  περνάνε  από  την  

Οικονομική  Επιτροπή ,  φτάνει .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Νομίζω  ότι  έχει  κλείσει  το  θέμα .  Ψηφίζουμε  όπως  η  εισήγηση ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ως  έχει  η  εισήγηση .  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Έχουμε  πρόταση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Την  πρότασή  μας .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Για  πλήρη  απαλλαγή .  Κύριε  Αντιδήμαρχε  ένα  μόνο  θα  ρωτήσω  εγώ ,  

εάν  επιτρέπετε ,  επειδή  προεδρεύω  τώρα ,  είναι  νόμιμη  η  διαδικασία  

όλη ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Είναι  νόμιμη .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Πάρα  πολύ  ωραία .  Με  την  εισήγηση  ποιος ;   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όλοι  πλην  του  κ .  Αναστασιάδη .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Έναν  –έναν  ψηφοφορία  αναγκαστικά  γιατί  υπάρχει  και  δεύτερη  

πρόταση .   Ναι  ως  έχει  η  εισήγηση .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ναι ,  ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Με  την  εισήγηση .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Όπως  αναφέραμε  σύμφωνα  με  το  άρθρο  μπορεί  να  γίνει  πλήρης ,  αφού  

είναι  σε  εξαιρετική  ένδεια .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Με  την  εισήγηση .  Εντάξει ,  με  την  εισήγηση .   

 

Έγκριση   απαλλαγής   μέρους   οφειλής   δαπάνης   ταφής  

 της  Φυδανίδου  Πασχαλίας .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  208/2018 )  

…………………………  

 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Ομοίως  της  Παζδέκα  Ελένης .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  209/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Πάμε  στο  δέκατο  όγδοο  θέμα .   

 

 

ΘΕΜΑ  18ο:  

Έγκριση  εκμίσθωσης  διά  δημοπρασίας  τμημάτων  του   

υπ΄  αρ .  2726 αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Εισηγητής  ο  κ .  Χαρίτος .  Χρειάζεται  … 

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Αφορά ,  απλώς  θέλουμε  την  έγκριση .  Οτιδήποτε  άλλο  είναι  στην  

Οικονομική  Επιτροπή .  Μετά  θα  δούμε  τις  διαδικασίες  στην  Οικονομική  

Επιτροπή .  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Νομίζω  ότι  είμαστε  ομόφωνα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ερώτηση  μόνο .  Που  είναι  αυτό  κ .  Χαρίτο ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Αυτό  είναι  εκμίσθωση ,  είναι  αγροτεμάχιο  2726 του  αγροκτήματος  

Σερρών .  Αυτό  βρίσκεται  κοντά ,  από  ότι  μου  είπαν ,  κοντά  στα  Γ΄  

νεκροταφεία  που  είναι  να  γίνουν .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  210/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Δέκατο  ένατο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  19ο:  

Έγκριση  ανανέωσης  της  δωρεάν  παραχώρησης  κατά   

χρήση  ισόγειου  καταστήματος  (Νο  27) του  Δημαρχείου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Εισηγητής  ο  κ .  Γκότσης .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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 Είναι  την  Εφέδρων  Αξιωματικών .  Ζητάνε  ανανέωση  για  τρία  χρόνια .  

Με  όλες  τις  προυποθέσεις  όταν  γίνεται  η  παραχώρηση .  Δηλαδή  την  

συντήρηση ,  να  πληρώνουν  τα  έξοδα  και  τα  λοιπά .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Υπάρχει  κάποιο  ερώτημα ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι  κανένα .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ο  κ .  Τερζής .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Εννοείται  ότι  συμφωνώ  με  την  παραχώρηση  εφόσον  αυτός  ο  χώρος  

μήπως  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  για  ανάγκες  των  υπηρεσιών  του  

Δήμου ,  οπότε  η  παραχώρηση  αυτή  στερεί  την  δυνατότητα  από  κάποια  

υπηρεσία ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Λέει  μέσα  η  δέσμευση  πως  ανά  πάσα  στιγμή  εάν  το  χρειαστεί  ο  Δήμος  

μπορεί  να  το  πάρει  πίσω .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Επί  του  παρόντος  μήπως  στερεί  κάποια  υπηρεσία  εκεί  να  φιλοξενηθεί ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 Ο  Δήμαρχος  τα  ξέρει  αυτά ,  νομίζω… 

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Πρόεδρε  επειδή  και  την  προηγούμενη  φορά  επιχειρηματολόγησα  γιατί  

ήμουν  αρνητικός  για  τους  ίδιους  λόγους ,  να  μην  τους  αναφέρω ,  είμαι  

αρνητικός  στην  παραχώρηση  δωρεάν .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κατά  πλειοψηφία  λοιπόν  πλην  του  κ .  Χασαπίδη .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Συγνώμη ,  ο  κ .  Γιαννακίδης .  Την  κυρία  Ιλανίδου  δεν  την  είδα  να  

τοποθετηθεί  

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Για  το  θέμα  συμφωνώ ,  αλλά  μια  που  μιλάμε  για  καταστήματα ,  υπάρχει  

ένα  κατάστημα  στην  γερμανική  οικοδομή  στο  πλάι ,  το  οποίο  είναι  του  

Δήμου  και  πολύ  παλαιά  το  είχαμε  παραχωρήσει  νομίζω  στα  ΑμεΑ ,  το  

οποίο  είναι  κλειστό  εδώ  και  πάρα  πολλά  χρόνια .  Περνάω  καθημερινά  

από  εκεί  και  είναι  κλειστό .  Μήπως  χρειαστεί  στον  Δήμο  κάπου  αλλού  

να  το  αξιοποιήσει ,  εάν  δεν  χρειάζεται  στα  ΑμεΑ .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το  ζητάει ,  νομίζω  ένας  Σύλλογος  αλλά  δεν  θυμάμαι  τώρα .  Το  ζητάει .  

Νομίζω  οι  τυφλοί ;  Κάποιοι  το  ζητάνε .  Θα  το  δώσουμε  και  εκείνο .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριε  Αντώνη  Αναστασιάδη  έχετε  κάτι  να  πείτε ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Σε  ένα  τέτοιο  σοβαρό  αίτημα  οι  Έφεδροι  Αξιωματικοί  ζητάνε  έναν  

χώρο  περίπου  8 τετραγωνικά  μέτρα  και  είναι  ντροπή  να  το  

σχολιάζουμε  κιόλας .  Τι  θα  πει  όχι  δηλαδή ;  Ποιοι  είναι  άλλοι  Σύλλογοι  

που  παίρνουν  δωρεάν ;  Έτσι  είναι  Δήμαρχε .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Εντάξει ,  ο  καθένας  έχει ,  κ .  Αναστασιάδη  την  άποψή  του .  Δεν  

μπορούμε  να  την  ακυρώσουμε .  Κατά  πλειοψηφία  εγκρίνεται  το  θέμα  

πλην  του  κ .  Χασαπίδη .   

 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  211/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Πάμε  στο  εικοστό  θέμα .   

 

 

ΘΕΜΑ  20ο:  

Έγκριση  έκδοσης  πρωτοκόλλου  αποζημίωσης  λόγω  αυθαίρετης  

 χρήσης  δημοτικής  έκτασης  τμημάτων  των  1739,  1722γ  και  2045  

αγροτεμαχίων  του  αγροκτήματος  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Εισηγητής  ο  κ .  Γκότσης .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 Τέλος  αυθαίρετης  χρήσης  σε  κάποιον  συνδημότη  μας ,  ο  οποίος  έχει  

κάνει  κατάληψη  δημοτικού  χώρου .  Έχουν  γίνει  όλες  οι  νόμιμες  

διαδικασίες  για  την  διοικητική  αποβολή .  Έβαλε  νομικό ,  το  θέμα  

βρίσκεται  στα  δικαστήρια ,  αλλά  είμαστε  υποχρεωμένοι  να  βάλουμε  το  

τέλος  αυθαίρετης  χρήσης .  Το  ύψος  θα  αποφασιστεί  από  τον  Δήμαρχο ,  

στην  Οικονομική  Επιτροπή  θα  μπει  και  τα  λοιπά .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τώρα  το  ύψος .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Τώρα  όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Υπάρχει  κάποια  ερώτηση ;  Ο  κ .  Μυστακίδης .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αυτά  βρίσκονται ,  όπως ,  λοιπόν  . .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 Προσέξτε .  Οδός  Μαρούλη ,  μετά  που  περνάμε  την  γέφυρα ,  προτού  

φτάσουμε  στα  Ασβεσταριά ,  στρίβουμε  αριστερά  και  πάμε  επάνω  στο  

βάθος  ανεβαίνουμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ελαιώνα ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι  Ελαιώνα ,  μέσα  είναι .  Που  είναι  του  γιατρού  του  συγχωρεμένου  

που  πέθανε  του  Δαμπάλη ,  από  εκεί  στο  βάθος .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στον  Άγιο  Πρόδρομο  δεν  αυτά ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ορίστε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Προς  τον  Άγιο  Πρόδρομο .  Είναι  προς  τον  Άγιο  Πρόδρομο  πηγαίνοντας .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Άλλη  ερώτηση  υπάρχει ;  Τοποθέτηση ;  Όχι .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τώρα  δεν  μπορεί  να  οριστεί  γιατί  πρέπει  να  υπάρξει  εισήγηση  από  την  

Διεύθυνση  Οικονομικών ,  από  τον  Διευθυντή  προς  σε  μένα  και  μετά .  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Καταλάβατε ;  Θα  υπάρξει  εισήγηση .  Όχι  τώρα .  Θα  γίνει  εισήγηση  από  

τον  Διεύθυνση  Οικονομικών  προς  εμένα  και  τότε  θα  πάρω  την  

απόφαση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στην  Οικονομική  Επιτροπή  ή  εδώ ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Από  τον  Διευθυντής  των  Οικονομικών .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  212/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  πρώτο  κύριοι  συνάδελφοι .   

 

 

ΘΕΜΑ  21ο:  

Έγκριση  έκδοσης  αδειών  παραγωγών  πωλητών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γρηγοριάδης  έχει  τον  λόγο .  Συμφωνούμε  κύριοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Έγκριση  έκδοσης  άδειας  πλανόδιου  πωλητή  παραγωγού  

στη  κ .  Γκουλουράκη  Σοφία  του  Ιωάννη  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  213/2018 )  

…………………………  

 

Έγκριση  έκδοσης  άδειας  παραγωγού  πωλητή  λαϊκής  αγοράς   

στον  κ .  Τσιφτελίδη  Σάββα  του  Ιωάννη .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  214/2018 )  

…………………………  

 

 

Έγκριση  έκδοσης  άδειας  παραγωγού  πωλητή  σε  λαϊκές  αγορές   

στον  κ .  Ένδμο  Θωμά  του  Γεωργίου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  215/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Εικοστό  δεύτερο .   

 

 

ΘΕΜΑ  22ο:  

Έγκριση  διαγραφής  επαγγελματιών  πωλητών  λαϊκών  αγορών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  216/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  τρίτο .   

 

 

ΘΕΜΑ  23ο:  

Έγκριση  εκπόνησης  της  μελέτης  με  τίτλο:  ¨Κατασκευή   

πράσινου  σημείου  διαχείρισης  απορριμμάτων  Δήμου  Σερρών¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Γκότσης  Η .  

 

 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γκότσης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Για  την  κατασκευή  πράσινου  σημείου .  Είναι  μια  μελέτη  55.000 ευρώ  

και  πρέπει ,  είμαστε  υποχρεωμένοι  να  κατασκευάσουμε  αυτό .  Νομίζω  

στον  Κρίνο ,  Ζάμπα .  Το  πράσινο  σημείο .  Καθ’   ύλην  αρμόδιος  είναι  ο  

κ .  Χράπας .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Είναι  στα  πλαίσια  του  εθνικού  σχεδιασμού  διαχείρισης  απορριμμάτων .  

Είχαμε  καταθέσει  ήδη  μελέτη  εδώ  τοπική  και  στα  πλαίσια  αυτής  της  

τοπικής  μελέτης  προβλέπεται  η  κατασκευή  του  πράσινου  σημείου  για  

τα  ανακυκλώσιμα  υλικά .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 Δηλαδή  Αντώνη  θα  υπάρχουν  κάδοι  που  θα  μπαίνουν  τηλεοράσεις ,  

που  θα  μπαίνουν  όπως  στην  Γερμανία ,  όπως  γίνεται .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όπως  έχουμε  το  άτυπο  πράσινο  σημείο  τώρα  στο  αμαξοστάσιο ,  αλλά  

εκεί  θα  είναι  οργανωμένο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  άλλες  ερωτήσεις ;  Τοποθετήσεις ;  Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Η  Δ .Ε .Η .  μου  φαίνεται  εκεί  είχε  κάτι ,  δεν  ήταν  δικό  της .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι .  Συμφωνούμε  κύριοι ;  Ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  217/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  τέταρτο .   

 

ΘΕΜΑ  24ο:  

Έγκριση  μελέτης  και  εκτέλεσης  του  έργου:  ¨Επισκευές  

 – συντηρήσεις– ηλεκτροδοτήσεις  Η /Μ  εγκαταστάσεων   

κοινόχρηστων  χώρων  ετών  2018-2019¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Βάζουμε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  κ .  Αντιδήμαρχε .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  2182018 )  

…………………………  

 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  πέμπτο .   

 

ΘΕΜΑ  25ο:  

Έγκριση  αυτοδίκαιης  παραλαβής  προμηθειών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χαρίτος  Χ .  

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη ,  για  ποιο  θέμα  κ .  Χρυσανθίδη ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Εικοστό  πέμπτο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  πέμπτο .  Έγκριση  αυτοδίκαιης  παραλαβής  προμηθειών .  Ο  κ .  

Χαρίτος  .  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Αυτό  αφορά  τα  καύσιμα  τα  οποία  δεν  υπογραφήκανε  από  την  κανονική  

Επιτροπή ,  την  οποία  αλλάξαμε  και  την  επόμενη  την  οποία  βάλαμε  

εμείς ,  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  υπέγραψε ,  έκανε  την  αυτοδίκαιη  

παραλαβή .  Αυτό  είναι  το  χαρτί .  Αφορά  τα  καύσιμα  και  την  περίπτωση ,  

νομίζω  είναι  και  εγκαταστάσεις  ανελκυστήρων .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Αυτό  από  ότι  θυμάμαι ,  δεν  ξέρω ,  μπορούν  να  με  διορθώσουν ,  πρέπει  

να  είναι  στην  Α /θμια  εκπαίδευση ,  πρέπει  να  είναι  ο  ανελκυστήρας  

εκεί ,  απλώς  είχε  καθυστερήσει  γιατί  τον  φέρανε  από  Γερμανία .  Δεν  

ξέρω ,  τώρα  από  εκεί  και  πέρα  αφορά  κάποιους .  Δεν  το  ξέρω  το  θέμα .  

Αλλά  το  χαρτί  αυτό  αφορά  αυτό  που  σας  είπα  προηγουμένως .  Είναι  ότι  

δεν  υπογράφτηκε .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Προχώρα  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  ερωτήσεις ;  Ορίστε  κ .  Χρυσανθίδη ,  έχετε  τον  λόγο .    

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Επειδή  δεν  το  έχουμε  στην  εισήγηση  και  ναι  μεν  έγινε  η  διαδικασία  

έτσι ,  αλλά  θα  θέλαμε  να  γνωρίζουμε  για  ποιο  λόγο  δεν  υπέγραψε  η  

πρώτη  Επιτροπή ;  Τους  λόγους  για  ένα  Δημοτικό  Συμβούλιο  αφού  το  

θέμα  και  να  το  εγκρίνουμε  εμείς… 

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

 Σας  το  εξήγησα .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

 Να  το  δούμε  γραπτώς  υπάρχουν  αρνήσεις .  Για  ποιο  λόγο  υπάρχουν  

αυτές  οι  αρνήσεις ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Σας  το  εξήγησα ,  γιατί  έχει  ξανά  έρθει  το  θέμα  άλλες  δυο  φορές .  Ειδικά  

με  τα  καύσιμα  η  Επιτροπή  υποστήριζε  ότι  θα  πρέπει  να  ειδοποιηθεί  

πέντε  μέρες  πιο  μπροστά .  Θυμάστε  σας  το  είχα  πει  και  στο  γραφείο  

που  είχατε  έρθει .   

 Το  αποτέλεσμα  ήταν  ότι  θα  έπρεπε  να  βρίσκονται  εκεί ,  υπάρχει  

μια  ειδική  διαδικασία ,  θα  έπρεπε  να  βρίσκονται  από  το  πρωί  μέχρι  το  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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μεσημέρι  και  τα  λοιπά .  Βασικά  ήταν  οι  πέντε  μέρες  δεν  θα  μας  

ειδοποιήσατε  πιο  μπροστά ,  καθυστέρησε  η  Επιτροπή  και  δεν  

υπογράφηκαν  αυτά  τα  χαρτιά .  Σας  το  είχα  πει  και  όταν  είχατε  έρθει ,  γι '  

αυτό  και  τον  λόγο  ζήτησε  και  η  Επιτροπή  για  να  αλλάξει ,  την  

αλλάξαμε  την  Επιτροπή  και  βάλαμε  άλλη  Επιτροπή ,  η  οποία  σύμφωνα  

και  με  τον  νόμο  για  να  γίνει  η  οριστική  παραλαβή .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Το  θέμα ,  κύριε  Πρόεδρε ,   είναι  το  εξής :  για  να  διαφυλάξουμε  την  

νομιμότητα ,  μην  έχουμε  κάποιο  πρόβλημα  στο  τι  θα  ψηφίσουμε ,  ότι  η  

μια  Επιτροπή ,  η  οποία  έπρεπε  να  υπογράψει ,  η  πρώτη  Επιτροπή ,  μήπως  

οι  προμήθειες  αυτές  έγιναν  στην  ημερομηνία  που  ήταν  ορισμένη  αυτή  

η  Επιτροπή ;  Πώς  έρχεται  μετά  η  επόμενη  Επιτροπή  και  υπογράφει  για  

προμήθειες  που  έπρεπε  να  παραλάβει  η  προηγούμενη  Επιτροπή ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Υπάρχει  στον  νόμο  μέσα  και  μπορώ  να  σας  δώσω  … 

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Θα  έπρεπε  δηλαδή  να  το  εγκρίνουμε  εμείς  ως  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Για  

ποιο  λόγο  παρεμβαίνει  σε  πρωθύστερο  χρόνο ,  σε  προηγούμενο  χρόνο ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Είναι  σύμφωνα  με  τον  νόμο ,  το  άρθρο  2 του  209 του  ΄16 ορίζονται  τα  

ακόλουθα .   

 Εάν  η  σύνταξη  των  . .και  η  σύνταξη  του  σχετικού  πρωτοκόλλου  

δεν  πραγματοποιηθεί  από  την  Επιτροπή  Παραλαβής  μέσα  στον  

οριζόμενο  από  την  σύμβαση  χρόνο ,  θεωρείται  ότι  η  παραλαβή  

συντελέστηκε  αυτοδίκαια  με  κάθε  επιφύλαξη  των  δικαιωμάτων  του  

δημοσίου  και  εκδίδεται  ποσό  στην  σχετική  απόφαση  του  αρμόδιου  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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υποφαινομένου  οργάνου  με  βάση  μόνο  το  θεωρημένο  από  την  υπηρεσία  

που  παραλαμβάνει  τα  υλικά  αποδεικτικό  προσκόμισης  τούτου .   

Σύμφωνα  με  την  απόφαση  αυτή ,  η  αποθήκη  του  φορέα  εκδίδει  

δελτίο  εισαγωγής  του  υλικού  και  εγγραφή  στα  βιβλία  της ,  προκειμένου  

να  πραγματοποιηθεί  η  πληρωμή  του  προμηθευτή .   

 Αυτός  είναι  και  ο  λόγος  που  μπαίνει  με  άλλη  Επιτροπή  και  

γίνεται  η  αυτοδίκαιη  παραλαβή .  Είναι  τελείως  νόμιμο .  Είναι ,  σύμφωνα  

με  τον  νόμο  είναι .  

 Το  θέμα  έχει  έρθει  το  ΄18 δυο  φορές  και  θυμάστε  το  είχαμε  

συζητήσει  και  στο  γραφείο  που  είχατε  έρθει  για  ποιο  λόγο .  υπήρχαν  

ορισμένα  προβλήματα  με  την  Επιτροπή .  στο  τέλος  παραιτήθηκε  και  

βάλαμε  καινούργια  Επιτροπή ,  όπως  και  βάλαμε  και  την  Επιτροπή  για  

αυτά  τα  οποία  δεν  απογραφήκαμε .  Νομίζω  τα  οποία  τα  φέραμε  σε  

προηγούμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ευχαριστώ  πολύ .  Τοποθετήσεις ;  Συμφωνούμε  κύριοι  

συνάδελφοι ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Με  επιφύλαξη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με  επιφύλαξη  ο  κ .  Χρυσανθίδης ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όλη  η  παράταξη .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Και  εγώ  με   επιφύλαξη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  εσείς  με  επιφύλαξη .  Ωραία .  Ο  κ .  Μυστακίδης .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  219/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  έκτο .   

 

ΘΕΜΑ  26ο:  

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών .  

Εισηγητές:  Οι  αντιδήμαρχοι  κ .κ .  Χαρίτος  Χ ,  Μερετούδης  . ,   

Χράπας  Π . ,  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  ή  θέλετε  αναλυτικά ;  Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσίας  για  τα  έξοδα   

πολιτιστικών-κοινωνικών ,  αθλητικών  δραστηριοτήτων  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  220/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  υπηρεσιών  σύνδεσης  με  24ωρο  κεντρικό  σταθμό  λήψης   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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σημάτων  για  κεντρική  είσοδο  του  Δήμου  Ταμείο-  Τμήμα  Παιδείας  

Δημαρχείο-  DATA ROOM- του  Δήμου  Σερρών  έτους  2017 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  221/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  για  καθαρισμό  και  συντήρηση  σιντριβανιών  για  τις   

ανάγκες  του  Δήμου  Σερρών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  222/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  για  καθαρισμό  δημόσιας  τουαλέτας  στην  πλατεία  

Ελευθερίας  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  223/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  για  την  καθαριότητα  τοπικών  κτηρίων  Τοπικών  και  

 Δημοτικών  Κοινοτήτων  του  Δήμου  Σερρών .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  224/2018 )  

…………………………  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Ομοίως  οριστικής  παραλαβής  τμήματος  της  σύμβασης  παροχής   

υπηρεσιών  για  χημικές  τουαλέτες  στην  λαϊκή  αγορά  Σερρών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  225/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  της  παροχής  υπηρεσιών  24ωρης  υπηρεσίας  τηλεφωνικής  

 υποστήριξης  (στο  πλαίσιο  της  πράξης  Κοινωνικό  Ολοκληρωμένο   

Πληροφοριακό  Σύστημα  του  Δήμου  Σερρών  )  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  226/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  για  δράσεις  δημοσιότητας  και  ευαισθητοποίησης  στο  

πλαίσιο   

της  πράξης  Λειτουργία  Κέντρου  Συμβουλευτικής  Υποστήριξης  

Γυναικών  Θυμάτων  Βίας  στον  Δήμο  Σερρών  (τμήμα  Α΄)  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  227/2018 )  

…………………………  

 

 

Ομοίως  (Τμήμα  Β΄  )  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  228/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  της  παροχής  υπηρεσίας  παροχής  γευμάτων  σίτισης  

 μαθητών  Μουσικού  Σχολείου  του  Δήμου  Σερρών  σχολικού   

έτους  2017-2018 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  229/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  του  23ου  Λογαριασμού  της  παροχής  υπηρεσίας  συντήρηση  

 κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου  ΔΕ  Καπετάν  Μητρούση  του   

Δήμου  Σερρών  για  τα  έτη  2015-2017 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  230/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  του  2ου  πρωτοκόλλου  παραλαβής  υπηρεσίας  παροχής  

 υπηρεσιών  αποκομιδή  απορριμμάτων  ΔΕ  Σκουτάρεως   

του  Δήμου  Σερρών  για  τα  έτη  2017-2018 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  231/2018 )  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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…………………………  

 

Ομοίως  του  3ου  Λογαριασμού  της  παροχής  υπηρεσίας  ευπρεπισμός  

 συντήρηση  –καθαριότητα  των  δημοτικών  κοιμητηρίων  του  

 Καλλικρατικού  Δήμου  Σερρών  πλην  της  ΔΕ  Σερρών .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  232/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  έβδομο .   

 

ΘΕΜΑ  27ο:  

Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής   

του  έργου:  ¨Παρεμβάσεις  σε  δημοτικά  κτήρια  και  κοινόχρηστους   

χώρους  στην  Τ .Κ .  Μητρουσίου¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  το  εικοστό  έβδομο  κυρία ;  Ωραία ,  έχετε  τον  λόγο .  Μήπως  θέλετε  να  

ακούσετε  την  εισήγηση  από  τον  κ .  Γκότση ;   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα  κάνω  δυο  ερωτήσεις .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  έχετε  τον  λόγο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σε  ποια  κτήρια  στην  Τοπική  Κοινότητα  του  Μητρουσίου  γίνεται  η  

παραλαβή ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 Κέντρο  Νεότητας .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να  κάνω  και  την  δεύτερη  και  να  απαντήσετε  μαζί ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και  όπως  σίγουρα  ξέρετε ,  υπάρχει  ένα  θέμα  στο  Κέντρο  Νεότητας  

αυτή  την  στιγμή ,  έχει  κριθεί  ακατάλληλο .  Τι  σκοπεύουμε  να  κάνουμε  

και  ήθελα  να  ξέρω ,  εάν  είναι  το  συγκεκριμένο  έργο  που  

παραλαμβάνουμε ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι ,  όχι .  Αυτό  είναι  παλαιό  το  έργο .  Εκτελέστηκε  το  ΄16 αυτό  το  έργο ,  

τώρα  έχουμε  ΄18. Ο  προϋπολογισμός  ήταν  23.000,  η  δαπάνη  των  

εργασιών  11.000 και  είχαν  γίνει  οι  υγρασίες  κάτω .  Από  τα  θεμέλια  

δηλαδή  και  κάνανε  μέτρο  επάνω  δεν  έγιναν  πολλά  πράγματα  σε  αυτό ,  

μόνο  μπόρεσαν  να  συμμαζέψουν  τις  υγρασίες  της  τοιχοποιίας  ένα  

μέτρο  από  το  έδαφος .  Ίσως  και  περισσότερο .   

 Αυτή  η  δουλειά  έγινε  και  είναι  παλαιό  το  έργο .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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 Τώρα  γι '  αυτό  το  καινούργιο  το  ξέρουμε  προσπαθούμε .  Έχει  

εκκενωθεί ,  όπως  ξέρετε .  Έχει  εκκενωθεί .  Προσπαθούμε  να  βρούμε  

χρηματοδότηση ,  διότι  αυτή  την  στιγμή  είναι  κάτι  το  απρόοπτο  να  το  

λύσουμε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ήδη  έχει  δοθεί  εντολή  στην  αρμόδια  υπάλληλο  να  πάει  να  το  δει ,  να  

κάνει  μελέτη ,  να  μας  πει  τι  χρειάζεται  για  να  αποκατασταθεί  και  πόσα  

χρήματα  και  να  δούμε  πως  θα  βρούμε  τα  χρήματα  μετά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  233/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  όγδοο .   

 

ΘΕΜΑ  28ο:  

Έγκριση  χρονικής  παράτασης  της  με  αρ .  4647/27-10-2017  

σύμβασης  για  την  παραγωγή  διαφημιστικού  οπτικοακουστικού  

 υλικού  (video) τουριστικής  προβολής  του  Δήμου  Σερρών ,  για   

επιπλέον  δύο  (2)  μήνες .   

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  234/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  ένατο .   

 

ΘΕΜΑ  29ο:  

Έγκριση  2ης  παράτασης  περαίωσης  εργασιών  του  έργου:   

¨Επέκταση  δικτύου  πεζόδρομων  πόλης  Σερρών  έτους  2017¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  ο  κ .  Αναστασιάδης .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  235/2018 )  

…………………………  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό .   

 

ΘΕΜΑ  30ο:  

Έγκριση  είσπραξης  αχρεωστήτως  καταβληθέντων  

 χρημάτων  από  Προνοιακό  Επίδομα .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μερετούδη .  Συμφωνούμε ;  Θέλετε  εισήγηση ;   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Εάν  χρειάζεται  κάποια  ερώτηση ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  όχι  εντάξει ,  ευχαριστώ  πολύ .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  236/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  πρώτο .   

 

ΘΕΜΑ  31ο:  

Έγκριση  διαγραφής  οφειλετών  από  βεβαιωτικούς  καταλόγους .  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  237/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  δεύτερο .   

 

ΘΕΜΑ  32ο:  

Έγκριση  διαγραφής  οφειλετών  από  βεβαιωτικούς  

 καταλόγους  και  επιστροφή  χρηματικών  ποσών  ως   

αχρεωστήτως  εισπραχθέντα .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  238/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  τρίτο .   

 

ΘΕΜΑ  33ο:  

Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  κ .  Δημάρχου ,   

για  το  μήνα  Μάρτιο  2018.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  κ .  Δημάρχου  από  27 έως  29 

Μαρτίου  2018 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  239/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  τέταρτο .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΘΕΜΑ  34ο:  

Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας  του  κ .  Δημάρχου ,   

για  τους  μήνες  Φεβρουάριο  και  Μάρτιο  2018 και  του  Δημοτικού  

Συμβούλου  κ .  Μυστακίδη  Παύλου  για  το  μήνα  Δεκέμβριο  2017.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας  του  

 κ .  Δημάρχου  από  25 έως  27 

Φεβρουαρίου  2018 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  240/2018 )  

…………………………  

 

 

Ομοίως  από  5 έως  6 Μαρτίου  2018 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  241/2018 )  

…………………………  

 

 

Ομοίως  του  Δημοτικού  Συμβούλου  κ .  Παύλου  Μυστακίδη   

από  12 έως  14 Δεκεμβρίου  2017.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  242/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  πέμπτο .  

 

ΘΕΜΑ  35ο:  

Έγκριση  καταβολής  εξόδων  μετάβασης  μέλους  τη  ομάδας  του   

δικτύου  ¨Μ i l i tary Assets as Public Spaces (MAPS) – Στρατιωτικές  

 περιοχές  ως  Δημόσιοι  Χώροι ,  που  χρηματοδοτείται  από  το  

Ευρωπαϊκό   

Πρόγραμμα  εδαφικής  συνεργασίας  URBACT III¨ .  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Ναι .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  ο  κ .  Αναστασιάδης .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  243/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  έκτο .   

 

ΘΕΜΑ  36ο:  

Έγκριση  καταβολής  εξόδων  μετάβασης  στην  Ιρλανδία  των   

συμμετεχόντων  του  Δήμου  Σερρών  στο  δικτύο  ¨Μ i l i tary  

Assets as Public Spaces (MAPS) – Στρατιωτικές  περιοχές  ως  

 Δημόσιοι  Χώροι ,  που  χρηματοδοτείται  από  το  Ευρωπαϊκό   

Πρόγραμμα  εδαφικής  συνεργασίας  URBACT III¨ .  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  244/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  έβδομο .   

  

ΘΕΜΑ  37ο:  

Έγκριση  καταβολής  εξόδων  μετάβασης  στην  Ιρλανδία  των  μελών   

της  ομάδας  του  δικτύου  ¨Μ i l i tary Assets as Public Spaces (MAPS) 

–  

Στρατιωτικές  περιοχές  ως  Δημόσιοι  Χώροι ,  που  χρηματοδοτείται  

 από  το  Ευρωπαϊκό  Πρόγραμμα  εδαφικής  συνεργασίας  URBACT 

III¨ .  

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

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  245/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Τριακοστό  όγδοο .   

 

ΘΕΜΑ  38ο:  

Επέκταση  -  συμπλήρωση  δικτύου  Φ .Ο .Π .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

Επέκταση  -  συμπλήρωση  δικτύου  Φ .Ο .Π .  στην  οδό  Χαρ .  Τρικούπη .  

4990  4/9/2018 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  246/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  στις  οδούς  Νικομήδειας ,  Τέρμα  Σαρανταποτάμου    

στην  Τ .Κ .  Βαμβακούλας  

               Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  246α /2018 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καλό  βράδυ .  Τέλος  της  συνεδρίασης  κύριοι  συνάδελφοι .  Ευχαριστώ  

πολύ .   

 

 

ΛΗΞΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

…………………………………………… 

………………….…… 

 

 

 

Αφού  εξαντλήθηκαν  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης ,  

λύθηκε  η  συνεδρίαση ,  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  

υπογράφηκε .  

 

 

187-2018: Σύσταση  επιτροπών  για  την  προσωρινή  και  οριστική  

παραλαβή  του  έργου :  

Επέκταση  πλακοσκεπούς  οχετού  στον  οικισμό  Αγίου  

Ιωάννη  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

188-2018: Ομοίως  του  έργου :  Κατασκευή  πεζοδρομίων  και  βελτίωση  

Δημοτικών  οδών  Δ .Κ .  Λευκώνα   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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189-2018: Ομοίως  του  έργου :  Συντήρηση  οδικού  δικτύου  Δήμου  

Σερρών  έτους  2015.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

190-2018: Ορισμός  νέων  μελών  εκπροσώπων  εργαζομένων  στο  Δ /κό  

Συμβούλιο  της  ΔΕΥΑ  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

191-2018: Συγκρότηση  επιτροπής  καταλληλότητας  σχολικών  κτηρίων .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

192-2018: Έγκριση  πρόσληψης  υδρονομέων  άρδευσης  Δήμου  Σερρών  

για  το  έτος  2018.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

  

193-2018: Έγκριση  απασχόλησης  εποχικού  προσωπικού  επί  δίμηνο  για  

την  αντιμετώπιση  αναγκών  ανταποδοτικού  χαρακτήρα .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας  Π .  

 

194-2018: Έγκριση  συμμετοχής  στο  ¨Πρόγραμμα

 Αδελφοποιήσεων  του  

Συμφώνου  των  Δημάρχων  για  Πόλεις  και  Περιφέρειες¨ .  

       5157   12/4/2018 

Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Καρπουχτσής  Κ .  
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195-2018: Έγκριση  υποβολής  πρότασης  του  Δήμου  Σερρών  με  τίτλο :  

¨Ανάπτυξη  εφαρμογών  ηλεκτρονικής  διακίνησης  

εγγράφων¨ ,  στο  πλαίσιο  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  

Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας .  

Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Καρπουχτσής  Κ .  

 

196-2018: Έγκριση  υποβολής  πρότασης  του  Δήμου  Σερρών  με  τίτλο :  

¨Προμήθεια  τεσσάρων  (4)  ηλεκτροκίνητων  100% 

τετράκυκλων  οχημάτων¨ ,  στο  πλαίσιο  του  Επιχειρησιακού  

Προγράμματος  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας .  

Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Καρπουχτσής  Κ .  

 

197-2018: Ομοίως  για  προμήθεια  μηχανημάτων  έργου  του  Δήμου  

Σερρών .   

  Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Καρπουχτσής  Κ .  

 

198-2018: Έγκριση  της  αριθμ .  44/2018 απόφασης  του  Δ .Σ .  του  

Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  

Δήμου  Σερρών  με  θέμα :  ¨Τροποποίηση  του  άρθρου  2 του  

Ο .Ε .Υ  

Ν .Π .Δ .Δ . .  ΟΠΑΚΠΑ  Δήμου  Σερρών” 

Εισηγητής :  Ο  Πρόεδρος  του  ΟΠΑΚΠΑ  κ .  Χατζημαργαρίτης  

Μ .  
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199-2018: Έγκριση  παροχής  πληρεξουσιότητας  στο  Δήμαρχο  Σερρών  

για  υπογραφή  συμβολαιογραφικής  πράξης .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

200-2018: Έγκριση  συνδρομής  /άδειας  χρήσης  υπηρεσίας  δικτύου  

URANUS της  TREE COMPANY CO ΑΒΕΕ  για  τις  ανάγκες  

της  Τεχνικής  Υπηρεσίας .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

201-2018: Έγκριση  διενέργειας  προμήθειας  λαμπτήρων ,  

ηλεκτρολογικού  υλικού ,  φωτιστικών  σωμάτων  και  

εορταστικού  φωτισμού  έτους  2018 για  το  Δήμο  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

202-2018: Έγκριση  διενέργειας  παροχής  υπηρεσιών :  ηλεκτρονικής  

διαχείρισης  αιτημάτων  πολιτών  και  ψηφιακής  πόλης  του  

Δήμου  Σερρών ,  έτους  2018 

        4869  3/4/2018 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

203-2018: Έγκριση  διενέργειας  παροχής  υπηρεσιών :  συντήρησης  των  

κλιματιστικών  μονάδων  των  κτηρίων  του  Δήμου  Σερρών  και  

της  κεντρικής  θέρμανσης  του  κινηματοθεάτρου  ΑΣΤΕΡΙΑ .

       4870  3/4/2018 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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204-2018: Ψήφιση  πιστώσεων :  για  την  υπηρεσία  ταχυμεταφορών ,  για  

τη  μεταφορά  επιστολών  και  μικροδεμάτων  των  υπηρεσιών  

του  Δήμου  Σερρών ,  για  το  έτος  2018  

        4651  30/3/2018 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

205-2018: Ψήφιση  πιστώσεων :  για  προμήθεια  απορριμματοφόρων  και  

διπλοκάμπινου  ημιφορτηγού  και  ημιφορτηγού  τύπου  PICK 

UP, για  τις  ανάγκες  του  Δήμου  Σερρών .  

         4660  30/3/2018 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

206-2018: Αναμορφώσεις  πιστώσεων  εγκεκριμένου

 προϋπολογισμού     οικον  έτους  2018 από  την  

Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου .   

         4667  2/4/2018 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

207-2018: Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  για  παροχές  υπηρεσιών ,  

προμήθειες  κτλ ,  της  Δ .Τ .Υ .  για  το  έτος  2018.    

 4661 2/4/2018 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η  

 

208-2018: Έγκριση   απαλλαγής   μέρους   οφειλής   δαπάνης   ταφής  της  

Φυδανίδου  Πασχαλίας .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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209-2018: Ομοίως  της  Παζδέκα  Ελένης .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ  

 

210-2018: Έγκριση  εκμίσθωσης  διά  δημοπρασίας  τμημάτων  του  υπ΄  

αρ .  2726 αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

211-2018: Έγκριση  ανανέωσης  της  δωρεάν  παραχώρησης  κατά  χρήση  

ισόγειου  καταστήματος  (Νο  27) του  Δημαρχείου  Σερρών .  

4839      19/4/2018 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

212-2018: Έγκριση  έκδοσης  πρωτοκόλλου  αποζημίωσης  λόγω  

αυθαίρετης  χρήσης  δημοτικής  έκτασης  τμημάτων  των  1739,  

1722γ  και  2045 αγροτεμαχίων  του  αγροκτήματος  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

2123-2018: Έγκριση  έκδοσης  άδειας  πλανόδιου  πωλητή  

παραγωγού  στη  κ .  Γκουλουράκη  Σοφία  του  Ιωάννη  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

214-2018: Έγκριση  έκδοσης  άδειας  παραγωγού  πωλητή  λαικής  αγοράς  

στον  κ .  Τσιφτελίδη  Σάββα  του  Ιωάννη .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  
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215-2018: Έγκριση  έκδοσης  άδειας  παραγωγού  πωλητή  σε  λαικές  

αγορές  στον  κ .  Ένδμο  Θωμά  του  Γεωργίου .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

216-2018: Έγκριση  διαγραφής  επαγγελματιών  πωλητών  λαϊκών  

αγορών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

217-2018: Έγκριση  εκπόνησης  της  μελέτης  με  τίτλο :  ¨Κατασκευή  

πράσινου  σημείου  διαχείρισης  απορριμμάτων  Δήμου  

Σερρών¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Γκότσης  Η .  

 

218-2018: Έγκριση  μελέτης  και  εκτέλεσης  του  έργου :  ¨Επισκευές  – 

συντηρήσεις  

– ηλεκτροδοτήσεις  Η /Μ  εγκαταστάσεων  κοινόχρηστων  

χώρων  ετών  2018-2019¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Γκότσης  Η .  

 

219-2018: Έγκριση  αυτοδίκαιης  παραλαβής  προμηθειών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χαρίτος  Χ .  

  

220-2018: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσίας  για  τα  έξοδα  

πολιτιστικών-κοινωνικών ,  αθλητικών  δραστηριοτήτων  

 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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221-2018: Ομοίως  υπηρεσιών  σύνδεσης  με  24ωρο  κεντρικό  σταθμό  

λήψης  σημάτων  για  κεντρική  είσοδο  του  Δήμου  Ταμείο-  

Τμήμα  Παιδείας-Δημαρχείο-  DATA ROOM- του  Δήμου  

Σερρών  έτους  2017 

 

222-2018: Ομοίως  για  καθαρισμό  και  συντήρηση  σιντριβανιών  για  τις  

ανάγκες  του  Δήμου  Σερρών   

 

223-2018: Ομοίως  για  καθαρισμό  δημόσιας  τουαλέτας  στην  πλατεία  

Ελευθερίας  

 

224-2018: Ομοίως  για  την  καθαριότητα  τοπικών  κτηρίων  Τοπικών  και  

Δημοτικών  Κοινοτήτων  του  Δήμου  Σερρών .  

 

225-2018: Ομοίως  οριστικής  παραλαβής  τμήματος  της  σύμβασης  

παροχής  υπηρεσιών  για  χημικές  τουαλέτες  στην  λαϊκή  

αγορά  Σερρών   

 

226-2018: Ομοίως  της  παροχής  υπηρεσιών  24ωρης  υπηρεσίας  

τηλεφωνικής  υποστήριξης  (στο  πλαίσιο  της  πράξης  

Κοινωνικό  Ολοκληρωμένο  Πληροφοριακό  Σύστημα  του  

Δήμου  Σερρών  )  

 

227-2018: Ομοίως  για  δράσεις  δημοσιότητας  και  ευαισθητοποίησης  

στο  πλαίσιο  της  πράξης  Λειτουργία  Κέντρου  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Συμβουλευτικής  Υποστήριξης  Γυναικών  Θυμάτων  Βίας  

στον  Δήμο  Σερρών  (τμήμα  Α΄)  

 

228-2018: Ομοίως  (Τμήμα  Β΄  )  

 

229-2018: Ομοίως  της  παροχής  υπηρεσίας  παροχής  γευμάτων  σίτισης  

μαθητών  Μουσικού  Σχολείου  του  Δήμου  Σερρών  σχολικού  

έτους  2017-2018 

 

230-2018: Ομοίως  του  23ου  Λογαριασμού  της  παροχής  υπηρεσίας  

συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου  ΔΕ  Καπετάν  

Μητρούση  του  Δήμου  Σερρών  για  τα  έτη  2015-2017 

 

231-2018: Ομοίως  του  2ου  πρωτοκόλλου  παραλαβής  υπηρεσίας  

παροχής  υπηρεσιών  αποκομιδή  απορριμμάτων  ΔΕ  

Σκουτάρεως  του  Δήμου  Σερρών  για  τα  έτη  2017-2018 

 

232-2018: Ομοίως  του  3ου  Λογαριασμού  της  παροχής  υπηρεσίας  

ευπρεπισμός  συντήρηση  –καθαριότητα  των  δημοτικών  

κοιμητηρίων  του  Καλλικρατικού  Δήμου  Σερρών  πλην  της  

ΔΕ  Σερρών .   

 

233-2018: Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  

παραλαβής  του  έργου :  ¨Παρεμβάσεις  σε  δημοτικά  κτήρια  

και  κοινόχρηστους  χώρους  στην  Τ .Κ .  Μητρουσίου¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Γκότσης  Η .  
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234-2018: Έγκριση  χρονικής  παράτασης  της  με  αρ .  4647/27-10-2017 

σύμβασης  για  την  παραγωγή  διαφημιστικού  

οπτικοακουστικού  υλικού  (video) τουριστικής  προβολής  

του  Δήμου  Σερρών ,  για  επιπλέον  δύο  (2)  μήνες .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

235-2018: Έγκριση  2ης  παράτασης  περαίωσης  εργασιών  του  έργου :  

¨Επέκταση  δικτύου  πεζόδρομων  πόλης  Σερρών  έτους  2017¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

236-2018: Έγκριση  είσπραξης  αχρεωστήτως  καταβληθέντων  χρημάτων  

από  Προνοιακό  Επίδομα .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης   

 

237-2018: Έγκριση  διαγραφής  οφειλετών  από  βεβαιωτικούς  

καταλόγους .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

238-2018: Έγκριση  διαγραφής  οφειλετών  από  βεβαιωτικούς  

καταλόγους  και  επιστροφή  χρηματικών  ποσών  ως  

αχρεωστήτως  εισπραχθέντα .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

239-2018: Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  κ .  Δημάρχου  από  27 

έως  29 Μαρτίου  2018 
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Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

240-2018: Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας  του  κ .  

Δημάρχου  από  25 έως  27 Φεβρουαρίου  2018 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

241-2018: Ομοίως  από  5 έως  6 Μαρτίου  2018 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

242-2018: Ομοίως  του  Δημοτικού  Συμβούλου  κ .  Παύλου  Μυστακίδη  

από  12 έως  14 Δεκεμβρίου  2017.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

243-2018: Έγκριση  καταβολής  εξόδων  μετάβασης  μέλους  τη  ομάδας  

του  δικτύου  ¨Μ i l i tary Assets as Public Spaces (MAPS) – 

Στρατιωτικές  περιοχές  ως  Δημόσιοι  Χώροι ,  που  

χρηματοδοτείται  από  το  Ευρωπαϊκό  Πρόγραμμα  εδαφικής  

συνεργασίας  URBACT III¨ .  

Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Καρπουχτσής  Κ .  

 

244-2018: Έγκριση  καταβολής  εξόδων  μετάβασης  στην  Ιρλανδία  των  

συμμετεχόντων  του  Δήμου  Σερρών  στο  δικτύο  ¨Μ i l i tary 

Assets as Public Spaces (MAPS) – Στρατιωτικές  περιοχές  

ως  Δημόσιοι  Χώροι ,  που  χρηματοδοτείται  από  το  

Ευρωπαϊκό  Πρόγραμμα  εδαφικής  συνεργασίας  URBACT 

III¨ .  
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Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Καρπουχτσής  Κ .  

  

245-2018: Έγκριση  καταβολής  εξόδων  μετάβασης  στην  Ιρλανδία  των  

μελών  της  ομάδας  του  δικτύου  ¨Μ i l i tary Assets as Public 

Spaces (MAPS) – Στρατιωτικές  περιοχές  ως  Δημόσιοι  

Χώροι ,  που  χρηματοδοτείται  από  το  Ευρωπαϊκό  Πρόγραμμα  

εδαφικής  συνεργασίας  URBACT III¨ .  

Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Καρπουχτσής  Κ .  

 

246-2018: Επέκταση  -  συμπλήρωση  δικτύου  Φ .Ο .Π .  στην  οδό  Χαρ .  

Τρικούπη .  

         4990  4/9/2018 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

246α-2018: Ομοίως  στις  οδούς  Νικομήδειας ,  Τέρμα  

Σαρανταποτάμου   στην  Τ .Κ .  Βαμβακούλας   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

247-2018: Έγκριση  μεταβίβασης  μισθωτικής  σχέσης  των  

. .καταστημάτων  του  Δημοτικού   

ΚΑΤ .  Μεγάρου  

 

 

………………………….. 

……………. 
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•  Οι  Δημ .  Σύμβουλοι  κ .κ . :  

 

-  Ηλιοπούλου  Σταλακτή ,  προσήλθε  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  

του  4ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

-  Γρηγοριάδης  Παναγιώτης ,  προσήλθε  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  

του  7ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

-  Ραμπότας  Ευθύμιος ,  αποχώρησε  μετά  την  ολοκλήρωση  συζήτησης  

του  18ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

-  Τερζής  Βασίλειος ,  αποχώρησε  μετά  την  ολοκλήρωση  συζήτησης  

του  26ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

-  Στεργίου  Νικόλαος ,  απουσίαζε  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  των  

θεμάτων  30,  31 και  

32.  

 

……………………… 

…………….. 

 

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΠΕΤΡΟΣ  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  
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Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .   Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .  

 

 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ   ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

 

 

ΤΑ  ΜΕΛΗ  

 

 

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ .Σ . )………………… 

 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ  -ΑΡΒΑΝΙΤΗ  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ    ………………… 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ      ………………… 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ΗΛΙΑΣ       ………………… 

   

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ       ………………… 

  

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ………………… 

 

ΓΚΟΤΣΗΣ  ΗΛΙΑΣ        ………………… 

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     ………………… 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  21ΗΣ  ΜΑΡΤΙΟΥ  2018 

125

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ      ………………… 

 

ΔΟΥΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ       ………………… 

 

ΔΡΙΓΚΑ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ       ………………… 

 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΤΑΛΑΚΤΗ      ………………… 

 

ΘΕΟΧΑΡΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ       ………………… 

 

ΙΛΑΝΙΔΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ       ………………… 

 

ΚΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ        ………………… 

 

ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     ………………… 

 

ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ………………… 

 

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ  ΑΒΡΑΑΜ       ………………… 

 

ΜΗΛΙΔΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ       ………………… 

 

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ  ΖΩΓΡΑΦΟΣ      ………………… 

 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ       ………………… 
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ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     ………………… 

 

ΡΑΜΠΟΤΑΣ  ΕΥΘΥΜΙΟΣ       ………………… 

 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ      ………………… 

 

ΤΕΡΖΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ       ………………… 

 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ       ………………… 

 

ΧΑΡΙΤΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ       ………………… 

 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     ………………… 

 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ    ………………… 

 

ΧΡΑΠΑΣ  ΠΑΝΤΕΛΗΣ       ………………… 

 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      ………………… 

 


