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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 13/2018 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 29η του μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ του έτους 

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

Σερρών, ύστερα από την αριθμ. 13/23-08-2018 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 34, δηλαδή: 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ( ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.) 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) 

ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ) 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ -ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ  

ΓΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗ  

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

ΙΛΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  
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ΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

ΚΑΛΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ  

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ-ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ  

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΧΑΡΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  

ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 

 

 

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ  

ΚΑΡΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

 

 

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν 

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

κανείς. 

 

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

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

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

………………. 

 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 

 

Έχοντας υπόψη: 

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

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας 

παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου 

σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 29 Αυγούστου 2018, ημέρα Τετάρτη 

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

 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Αποδοχή των όρων λήψης του εγκεκριμένου δανείου από το Ταμείο 

Παρακαταθηκών & Δανείων (Τ.Π. .) ως χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που 

χρηματοδοτεί το έργο ¨'Βελτίωση - ενεργειακή αναβάθμιση δικτύου φωτισμού 

με χρήση νέων τεχνολογιών και εξοικονόμηση ενέργειας¨ του Δήμου Σερρών, 

κατά ποσοστό 25% και κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 

(ΕΤΕπ). 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας τμήματος του υπ’ αριθμ. 78 

αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Αγίου Ιωάννη. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης της πράξης ¨Αγροτικές κοινότητες 

μηδενικής παραγωγής αποβλήτων και ενεργειακής απόδοσης, στη 

διασυνοριακή περιοχή¨ (ZEFFIROS) στο πλαίσιο του προγράμματος 

Διασυνοριακής Συνεργασίας ¨Ελλάδα – πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία 

της Μακεδονίας 2014-2020¨. 

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Καρπουχτσής Κ. 
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ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση της αριθμ. 6/2018 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ. που 

αναφέρεται στην ¨Λύση της Εταιρείας, θέση αυτής σε εκκαθάριση και 

διορισμό εκκαθαριστών¨. 

Εισηγητής: Ο πρόεδρος της ΔΑΕΚΑΣ κ. Καρπουχτσής Κ. 

 

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση ανανέωσης των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του 

υπάρχοντος προσωπικού για ένα (1) έτος, από 02-11-2018 έως 01-11-2019 για 

την υλοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης δράσης ¨Κέντρο Κοινότητας 

Δήμου Σερρών με παράρτημα ΡΟΜΑ¨ στο πλαίσιο του επιχειρησιακού 

προγράμματος Κεντρική Μακεδονία 2014-2020. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 6ο: Διατύπωση γνώμης σχετικά με την αλλαγή ονομασίας Σχολικής μονάδας από 

¨4ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Σερρών σε ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Σερρών¨. 

Εισηγητής: Ο πρόεδρος της Δ.Ε.Π κ. Τερζής Β. 

 

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση επικαιροποίησης του Σχεδίου Εκκένωσης οικισμού Χρυσοπηγής 

Δήμου Σερρών. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 8ο: Καθορισμός αμοιβής (έξοδα παράστασης) του Προέδρου του Δ/κού 

Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ¨ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΣΕΡΡΩΝ¨. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 9ο: Παρακράτηση ποσού 20.531,20 € (10.265,60 €/έτος) από ΕΣΕΠΕ και 

16.424,96 € (8.212,48 €/έτος) από ΕΣΕΔΕ, συνολικό ποσό 36.956,16 € 

(18.478,08 €/έτος) από την χρηματοδότηση των παραπάνω Σ.Ε. από τους 

Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ετών 2019 & 2020. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 10ο:  Έγκριση διετούς σχεδίου διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας 

κληροδοτήματος α) Αποστολίδη Ιωάννη  και β) Μητσάκου – Εμφιετζόγλου 

Κατίνας, χας Λυκούργου, ετών 2018-2019. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 
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ΘΕΜΑ 11ο:  Έγκριση κατάθεσης χρηματικών διαθεσίμων κληροδοτήματος ¨Μητσάκου 

Εμφιετζόγλου Κατίνας χας Λυκούργου¨ σε πιστωτικό ίδρυμα που επιλέχθηκε 

για συνεργασία από το Δήμο Σερρών. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 12ο:  Έγκριση της αριθμ. 146/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. περί 

¨Έγκρισης απολογισμού του Ν.Π. ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Σερρών έτους 2017¨. 

Εισηγητής: Ο πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ. Χατζημαργαρίτης Μ. 

  

ΘΕΜΑ 13ο:  Έγκριση έκθεσης εσόδων - εξόδων Β΄ τριμήνου 2018 για τον έλεγχο 

υλοποίησης - εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2018. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 14ο:   Ορισμός αμοιβής εξωτερικών δικηγόρων. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 15ο:  Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο ¨Αισθητική, Λειτουργική και 

Περιβαλλοντική αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων μέσω συστημάτων 

διαβαθμισμένης συμπίεσης υπόγειων κάδων στο Δήμο Σερρών¨. 

Εισηγητές: Ο αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π. και ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος 

κ. Καρπουχτσής Κ. 

 

ΘΕΜΑ 16ο:  Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Σερρών με τίτλο «Προμήθεια και 

εγκατάσταση σταθμών μέτρησης ρύπανσης ατμοσφαιρικού αέρα και λοιπών 

περιβαλλοντικών παραμέτρων», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Άξονας Προτεραιότητας 

ΑΞ06 «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των 

πόρων» και τίτλο πρόσκλησης «Αστική αναζωογόνηση και βελτίωση της 

ποιότητας του αέρα στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης 

Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της πόλης των Σερρών». 

Εισηγητές: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. και ο εντεταλμένος Δημ. 

Σύμβουλος κ. Καρπουχτσής Κ. 

 

ΘΕΜΑ 17ο:  Έγκριση υποβολής πρότασης στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

έργων δημόσιου χαρακτήρα στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος 

CLLD/LEADER Σερρών. 

Εισηγητές: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. και Ο εντεταλμένος Δημ. 

Σύμβουλος κ. Καρπουχτσής Κ. 
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ΘΕΜΑ 18ο:  Έγκριση διοργάνωσης του 6ου Φεστιβάλ Μπουγάτσας και Τοπικών 

Προϊόντων ¨bougatsa days 2018¨, από 4 έως 7 Οκτωβρίου 2018.  

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

 

ΘΕΜΑ 19ο:   Έγκριση έκδοσης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ. 

 

ΘΕΜΑ 20ο:   Έγκριση διαγραφής επαγγελματία πωλήτριας λαϊκών αγορών. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ. 

 

ΘΕΜΑ 21ο:   Έγκριση μεταβίβασης επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ. 

 

ΘΕΜΑ 22ο:   Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού 

  οικον. έτους 2018 από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 23ο:   Αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2018, για παροχή 

υπηρεσιών μηχανολογικής μελέτης για την τροποποίηση της άδειας 

κυκλοφορίας ενός οχήματος Pick up 4Χ4 για την προσθήκη της δυνατότητας 

χρήσης του με αποσπώμενο εκχιονιστικό εξοπλισμό.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 24ο:  Έγκριση απ’ ευθείας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση των 18ου και 22ου 

νηπιαγωγείων του Δήμου Σερρών. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης  

 

ΘΕΜΑ 25ο:  Σχετικά με δωρεάν παραχώρηση αγρού προς τον Δήμο Σερρών. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 26ο:  Έγκριση διαγραφής ακινήτου από το κτηματολόγιο του Δήμου Σερρών. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 27ο:  Καθορισμός οφειλής δαπάνης για την ταφή της κ. Σαργιαννίδου Παρθένας. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 28ο:   Απαλλαγή μέρους οφειλής δαπάνης ταφής, της Φανής Σοφιανού. 
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Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 29ο:   Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών: 

α) για την δαπάνη ¨Μικροφωνικής-φωτισμού κάλυψης Πολιτιστικών και 

Αθλητικών εκδηλώσεων & επετειακών εκδηλώσεων του Δήμου Σερρών¨, 

β) για την δαπάνη ¨Μικροφωνικής-φωτισμού κάλυψης Πολιτιστικών και 

Αθλητικών εκδηλώσεων & επετειακών εκδηλώσεων του Δήμου Σερρών¨, 

γ) για την δαπάνη ¨Μικροφωνικής-φωτισμού κάλυψης Πολιτιστικών και 

Αθλητικών εκδηλώσεων & επετειακών εκδηλώσεων του Δήμου Σερρών¨, 

δ) για την καθαριότητα κτηρίων Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων του 

Δήμου Σερρών, 

ε) για την εκμίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την βελτίωση της 

λειτουργίας του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας στο πλαίσιο του έργου 

¨Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης καταστροφών που προκαλούνται 

από θεομηνίες¨, 

στ) για την κάλυψη αθλητικών εκδηλώσεων του έτους 2018 του Δήμου 

Σερρών, 

ζ) για ενημέρωση των ηλεκτρονικών βάσεων πληροφοριών του Δήμου 

Σερρών, έτους 2017, 

η) για μηχανογραφική υποστήριξη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 

Συστήματος του Δήμου Σερρών, 

θ) για αεροφωτογράφηση υψηλής ανάλυσης κοινόχρηστων εκτάσεων πόλης 

Σερρών, 

ι) για σύνταξη σχεδίου δράσης ενεργειακής απόδοσης κτηρίων, 

ια) για συντήρηση κοινοχρήστων χώρων πρασίνου Δ.Ε. Σερρών του 

Δήμου Σερρών, για τα έτη 2018-2020, 

ιβ) για συντήρηση  κοινοχρήστων χώρων πρασίνου Δ.Ε. Σκουτάρεως 

 του Δήμου Σερρών για τα έτη 2018-2020, 

ιγ) για συντήρηση κοινοχρήστων χώρων πρασίνου Δ.Ε. Καπετάν Μητρούση 

του Δήμου Σερρών, 

ιδ) για την υπηρεσία Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας, 

ιε) για χημικές τουαλέτες στην λαϊκή αγορά Σερρών, 

ιστ) προμήθειας και εγκατάστασης οριζόντιας σήμανσης στους χώρους 

φορτοεκφόρτωσης, 

ιζ) για προγραμματισμό και τηλεπισκόπιση δικτύου φωτεινής σηματοδότησης 

έτους 2018, 

ιη) για συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Σερρών έτους 2018, 
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ιθ) για τη συντήρηση αρδευτικών αντλιοστασίων (γεωτρήσεων) του Δήμου 

Σερρών, 

κ) για διαχείριση ογκωδών και αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών 

κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) με κάδους ογκωδών του Δήμου Σερρών, έτους 2018, 

κα) για δαπάνη συντήρησης κάδων απορριμμάτων του Δήμου Σερρών για το 

έτος 2018, 

κβ) για αποκομιδή απορριμμάτων Δ.Ε. Σκουτάρεως του Δήμου Σερρών για τα 

έτη 2017 – 2018, 

κγ) για αποκομιδή απορριμμάτων ΔΕ Σκουτάρεως του Δήμου Σερρών έτους 

2018. 

Εισηγητές: Οι κ.κ. Χαρίτος Χ., Γκότσης Η., Δούκας Γ., Γρηγοριάδης Χ., 

Χράπας Π. 

 

ΘΕΜΑ 30ο:  Έγκριση χρονικής παράτασης της σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο 

¨Συντήρηση και επισκευή μεγαφωνικών εγκαταστάσεων δημοτικών κτηρίων 

του Δήμου Σερρών¨ έτους 2017. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 31ο:  Έγκριση είσπραξης αχρεωστήτως καταβληθέντων χρημάτων από προνοιακό 

επίδομα. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης  

 

ΘΕΜΑ 32ο:   Διαγραφή χρηματικών καταλόγων. 

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

 

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

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 34ο:   Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας αιρετών. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 35ο:  Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου για το μήνα 

Ιούλιο. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 36ο:   Επέκταση - συμπλήρωση δικτύου Φ.Ο.Π. 

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

 

 

ΘΕΜΑ 1Ο :  Έγκριση συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2018 και  

  αποδοχή χρηματοδότησης από χρηματικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου  

 

ΘΕΜΑ 2Ο :  Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο Ανάπτυξη πλατφόρμας διαχείρισης  

γεωχωρικών δεδομένων του δήμου Σερρών στο πλαίσιο του ΕΠ Κεντρικής 

Μακεδονίας  

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

 

 

……………………… 

…………….. 
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13Η    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι  καλησπέρα  σας .  Θα  πρότεινα  στο  σώμα  και  

πιστεύω  ότι  θα  γίνει  αποδεκτό  από  όλους  να  κρατήσουμε  ενός  λεπτού  

σιγή  για  τα  θύματα  της  πρόσφατης  τραγωδίας .  Θρηνήσαμε  πάρα  πολλά  

θύματα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Και  για  τον  πιλότο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  για  τον  πιλότο  που  χάθηκε  άδικα  σήμερα .    

 

 

ΤΗΡΕΙΤΑΙ  ΕΝΟΣ  ΛΕΠΤΟΥ  ΣΙΓΗ  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προτού  προχωρήσουμε  στα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης ,  με  την  

άδειά  σας ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  υπάρχουν  δυο  θέματα  με  την  μορφή  του  

κατεπείγοντος .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πριν  μπούμε  στην  ημερήσια  διάταξη  δεν  θα  έχουμε  τοποθετήσεις  ή  

ερωτήσεις ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  υπάρχουν  ερωτήσεις  ή  τοποθετήσεις ,  βεβαίως .   Παρακαλώ  κύριοι .   

Έχετε  τον  λόγο .   
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Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κύριε  Δήμαρχε  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  την  περίοδο  του  

καλοκαιριού  συνέβησαν  δυο  γεγονότα  στον  Δήμο  που  έχουν  σχέση  με  

την  λειτουργία  του  δημοκρατικού  πολιτεύματος .  Η  μια  ήταν  η  κίνηση  

των  οκτώ  που  μαζεύτηκαν  υπογραφές  για  να  έρθει  ως  θέμα  στο  

Δημοτικό  Συμβούλιο  στο  οποίο  ο  κ .  Δήμαρχος  έδειξε  τα  

αντανακλαστικά  του  και  διέσωσε  και  την  τιμή  της  παράταξης  αλλά  και  

την  τιμή  του  Δήμου .   

 Νομίζω  το  θέμα  δεν  έχει  έρθει  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  εάν  και  

θα  μπορούσε  να  έρθει ,  γιατί  οι  αρχηγοί  των  άλλων  παρατάξεων ,  επειδή  

η  ιστορία  αυτή  ήταν  διαπαραταξιακή  δεν  άκουσα  την  άποψη  των  

αρχηγών  των  άλλων  παρατάξεων  για  το  συγκεκριμένο  θέμα .  Θα  

μπορούσε  να  γίνει  μια  συζήτηση  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  την  

λειτουργία  των  θεσμών  και  την  λειτουργία  της  Δημοκρατίας  χωρίς  να  

αναφερόμαστε  στο  συγκεκριμένο .   

 Εδώ  δείξατε  τα  αντανακλαστικά  κύριε  Δήμαρχε .  Υπήρχαν  όμως  

το  καλοκαίρι  και  από  τον  Πρόεδρο  του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  κάποιες  δηλώσεις  

απαράδεκτες  θα  τις  χαρακτήριζα ,  δεν  μπορεί  θεσμικό  όργανο  που  έχει  

σχέση  και  με  τον  πολιτισμό  να  εξυμνεί  την  δικτατορία  και  τον  

δικτάτορα .  Θα  έπρεπε  την  ίδια  στιγμή  να  τον  είχατε  αποπέμψει  από  το  

σχήμα  διοίκησης  του  Δήμου .  Και  προσπάθησε ,  ηθελημένα  ή  αθέλητα ,  

συνειδητά  ή  ασυνείδητα  να  ενοχοποιήσει  την  παράταξη .  Μίλησε  ότι  

είμαστε  πολυσυλλεκτική  παράταξη .   

 Δεν  είμαστε  κομματική  παράταξη ,  είμαστε  δημοκρατική  

παράταξη  στην  οποία  τέτοιες  απόψεις  δεν  μπορούν  να  υφίστανται .   

 Εάν  ο  κ .  Πρόεδρος  του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . ,  το  δηλώνω  σήμερα ,  με  

σεμνότητα  δεν  ανακαλέσει  την  δήλωσή  του  αυτή  και  με  ευθύνη  
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απέναντι  στον  θεσμό  που  υπηρετεί ,  όποιο  θέμα  έρθει  για  το  

ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  δηλώνω  ότι  θα  το  καταψηφίζω .   

Σε  μια  περίοδο  που  το  φίδι  του  ναζισμού  και  τους  φασισμού  όχι  

μόνο  στην  πατρίδα  μας ,  σε  όλη  την  Ευρώπη  σηκώνει  δειλά  –δειλά  

κεφάλι ,  οι  δημοκρατικοί  πολίτες  οφείλουν  να  είναι  σε  εγρήγορση  και  

όχι  να  επιτρέπουν  τέτοιες  δηλώσεις .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κάνετε  ερώτηση  ή  τοποθέτηση ;  Η  ερώτηση  ποια  είναι ;   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Δεν  το  αντιληφθήκατε  ότι  σε  ένα  θέμα  αντιδράσατε  όπως  έπρεπε . .  και  

το  ένα  είχε  σχέση  με  την  δημοκρατία  και  το  άλλο .  Στο  δεύτερο  

αδρανήσατε .  Αυτό  λέω .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πώς  αντέδρασε  ο  Δήμαρχος ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  κάνουμε  διάλογο .  Κύριοι  σας  παρακαλώ  πολύ ,  παρεμβάσεις  χωρίς  

να  είναι  του  Προέδρου  δεν  πρέπει  να  γίνονται ,  ούτε  διάλογος  να  

γίνεται .  Δεν  ολοκλήρωσε  την  απάντηση  ο  κύριος  Χασαπίδης .  

Περιμένετε .  Δεν  θα  κάνουμε  διάλογο ,  σας  παρακαλώ  πολύ  και  όχι  

παρεμβάσεις .   Κύριε  Χασαπίδη  ολοκληρώσατε ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Λοιπόν ,  δεν  αδράνησα  καθόλου .  Ο  κ .  Τσαλίκογλου  έδωσε  

επαρκέστατες  απαντήσεις ,  τον  στηρίζω ,  τον  εμπιστεύομαι  και  τον  

συγχαίρω  για  το  έργο  που  επιτελεί  στο  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  Καμία  άλλη  

απάντηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  άλλες  ερωτήσεις  κύριοι ;  Ορίστε  κύριε .   
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Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ήθελα  να  απευθυνθώ  στον  κ .  Δήμαρχο  απευθείας ,  να  κάνω  κάτι  

γνωστό  και  . .  Σε  δεκαπέντε  μέρες ,  κύριε  Δήμαρχε  …το  οδικό  αγροτικό  

δίκτυο  αυτή  την  στιγμή  είναι  κατεστραμμένο  σε  τέτοια  μορφή  που  δεν  

μπορεί  να  περάσει  ούτε  τρακτέρ  χωρίς   φορτίο .  Σε  δεκαπέντε  μέρες  θα  

ξεκινήσουν  τεράστια  φορτία .  …και  για  την  χώρα  και  για  την  περιοχή  

και  για  τους  ιδιώτες  που  ασχολούνται  με  …Θα  ήθελα  να  ρωτήσω  τι  

προτίθεται  να  κάνει  ο  Δήμος ,  γιατί   πραγματικά  έχει  πολύ  μεγάλη  

ζημιά .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  σας  ακούμε ,  λίγο  πιο  δυνατά .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  Τι  προτίθεται  να  κάνει  ο  Δήμος  γιατί  η  

ζημιά  είναι  πολύ  μεγάλη .  Πρέπει  να  σας  κάνω  γνωστό ,  κύριε  Δήμαρχε  

το  εξής :  τα  τελευταία  οκτώ  χρόνια  . .  μηχανήματα  στις  περιοχές  αυτές ,  

επειδή  τις  δούλεψα  και  τις  ξέρω  καλά ,  όχι  σε  . .  μέρες .  Δηλαδή  

πηγαίνουν  και  κάνουν  ίσα  – ίσα  τις . .  Δεν  έχουν  καθαριστεί  τα  χαντάκια  

ποτέ .  Φέτος  πήγε  μηχάνημα  … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Να  σας  πω  όμως  τι  γίνεται  και  πως  θα  αντιμετωπιστεί  το  πρόβλημα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το  ξέρουμε .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  
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Μα  δεν  αντιμετωπίζεται  έτσι  το  πρόβλημα .  Εάν  πάτε  πάλι  αύριο  και  

βάλετε  το  μηχάνημα  και  κάνει  μόνο  στο  αυλάκωμα  του  δρόμου ,  αυτό  

με  μια  βροχή  που  θα  έρθει  θα  έχουμε  πάλι  το  ίδιο  πρόβλημα .   Σαν  να  

μην  έχουμε  κάνει  τίποτα .  . .  εκεί  δεν  είναι  κάμπος… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα  δώσει  λεπτομέρειες  ο  Αντιδήμαρχος  Καθημερινότητας  στο  θέμα ,  

όμως  επιγραμματικά  να  πω  εγώ  ότι  σε  αυτά  τα  δυο  χωριά  το  γκρέιντερ  

και  τα  μηχανήματα  πήγαν  τις  τριπλάσιες  και  τις  πενταπλάσιες  μέρες  

από  ότι  σε  άλλα  χωριά ,  με  αποτέλεσμα  να  παραπονούνται  όλα  τα  χωριά  

του  κάμπου  ότι  μεροληπτούμε  εισήγηση  βάρος  τους  και  ότι  δεν  

είμαστε  αντικειμενικοί ,  ότι  στηρίζουμε  περισσότερο  αυτά  τα  δυο  

χωριά .   

 Λοιπόν ,  τι  γίνεται  όμως ;  Είχαμε  πολλές  φορές .  Είναι  επόμενο  ότι  

και  να  κάνεις  όταν  μπαίνει  από  πίσω  βροχή  δημιουργείται  το  

πρόβλημα .  Θα  σας  πει  περισσότερες  λεπτομέρειες  ο  Αντιδήμαρχος  

Καθημερινότητας .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τριάντα  πέντε  μέρες  Ορεινή  και  Βροντού ,  ξέχωρα  τα  μηχανήματα  τα  

δικά  μας  του  Δήμου .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Τότε  δεν  κάνετε  καλά  την  δουλειά  σας ,  κύριε  Αντιδήμαρχε .  Ελάτε  μαζί  

μου  αύριο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Παράκληση  κ .  Γάτσιο ,  όχι  διάλογο  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γάτσιο  μπορείτε  να  έχετε  τις  αντιρρήσεις  σας ,  αφήστε  να  

ολοκληρώσει  ο  κ .  Αντιδήμαρχος .  Τοποθετηθήκατε  και  σας  ακούσαμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Θεοχάρη .   

Κος  ΘΕΟΧΑΡΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  τελευταία  . .  για  τρίτη  φορά  Σάκη ,   20 

Ιουλίου .  Αμέσως  μετά  έπεσε  νεροποντή  τέτοια ,  η  οποία  ότι  κάναμε  το  

έφερε  σε  μηδενική  βάση .  Από  τότε ,  εδώ  και  ένα  μήνα  προσπαθούμε  να  

. .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι  σας  παρακαλώ  όχι  διάλογο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στα  άλλα  χωριά ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στην  Καμήλα  τρεις .   

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  θα  μιλάτε  όλοι  μαζί .  Συγνώμη ,  όλοι  μαζί  πρέπει  να  μιλάμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Οι  ανάγκες  του  πάνω  δρόμου  δεν  είναι  οι  ίδιες  με  του  κάτω .  Εμείς  

έχουμε  μια  μικρή  και  έντονη  βροχή  μιας  ώρας  που  δημιουργεί  βλάβες  

σοβαρές .  Όσο  για  τα  χαντάκια  τα  καθαρίζουν  αλλά  όταν  μεταφέρουν  

φερτό  υλικό ,  …καθαρίζονται  αλλά  γεμίζουν .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τρεις  φορές  καθαρίσαμε  την  περιοχή  αυτή  αλλά  οι  νεροποντές  …Γι '  

αυτό  παρακαλώ  και  εγώ  ότι  θα  πρέπει ,  τουλάχιστον  από  την  Δευτέρα  

να  συντονίσουμε  συνεργείο .  Γκρέιντερ  και  ένα  GCB οπωσδήποτε  να  

επουλώσουμε  κάποια  σημεία  από  τα  οποία  πιθανόν  να  γλιστρήσει  

κάποιος  και  να  πέσει .  Αυτή  η  διαδικασία  πρέπει  να  γίνει  την  επόμενη  

εβδομάδα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  άλλες  ερωτήσεις ;  Ορίστε ,  κύριε  Γιαννακίδη .    

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Καλησπέρα .  Η  ερώτησή  μου  είναι  προς  τον  Πρόεδρο  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . .  

Ήθελα  να  επισημάνω  ένα  συστημικό  λάθος  το  οποίο  παράγει  αδικία .  

Μου  έχει  μεταφερθεί  ότι  αυτή  την  στιγμή  κάποιος  που  νοικιάζει  

κάποιο  οίκημα  ακόμη  και  εάν  το  συμβόλαιο  στην  Δ .Ε .Υ .Α .  γίνει  στο  

όνομα  του  ενοικιαστεί  σε  περίπτωση  που  αυτός  αποχωρήσει  δεν  έχει  

πληρώσει  κανονικά  αυτά  που  χρωστάει ,  αυτό  το  χρέος  μετακινείται  

στον  ιδιοκτήτη .   
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Μάλιστα ,  επειδή  η  Δ .Ε .Υ .Α . ,  ενδεχομένως ,  κάποιες  φορές  σε  ένα  

. .πλαίσιο ,  δηλαδή  ανοχής  να  μην  διακόψει  το  νερό ,  κάποιες  φορές  

όμως  γίνεται  κατάχρηση  από  κάποιους  μπαταχτσήδες ,  υπάρχουν  

περιπτώσεις  ανθρώπων  ενοικιαστών  που  δεν  έχουν  πληρώσει  τους  

λογαριασμούς  για  δυο  και  τρία  χρόνια  και  όταν  αποχωρούν  έχουν  τους  

ιδιοκτήτες  . .ενημερώνεται  ότι  πρέπει  να  πληρώσει  αυτός  όλο  το  χρέος .  

. .άτυπο ,  παράνομο ,  εντός  εισαγωγικών ,  παράνομο  τρόπο  η  Δ .Ε .Υ .Α .  

τον  τρόπο  που  έχει  με  τον  πελάτη  της  το  μεταφέρει  στον  ιδιοκτήτη .   

Το  ερώτημά  μου ,  είναι  εάν  σκοπεύετε  να  κάνετε  κάτι  

προκειμένου  να  έχουμε  άρση  αυτής  της  αδικίας  η  εν  πάση  περιπτώσει ,  

μια  διορθωτική  κίνηση .   

Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  απαντήσετε  κύριε  Πρόεδρε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό  που  λέτε  όντως ,  έτσι  όπως  το  λέτε  είναι ,  αλλά  δεν  είναι  σύμφωνα  

με  τον  κανονισμό  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ,  ορίζεται  από  την  νομοθεσία  του  

κράτους  και  βέβαια  θα  συμφωνήσω  μαζί  σας  ότι  είναι  παράνομο  και  

από  όσο  γνωρίζω  η  Δ .Ε .Υ .Α .  το  έχει  στα  αιτήματά  της  για  να  αλλάξει  

αυτό  πράγμα ,  να  γίνει  κάτι  παρόμοιο  όπως  στην  Δ .Ε .Η . .  

 Αυτή  την  στιγμή  όμως  η  νομοθεσία  αυτό  ορίζει  και  γι '  αυτό  

οτιδήποτε  χρέη  μένουν  επιβαρύνουν  τον  ιδιοκτήτη .  Αυτό  που  μπορούν  

να  κάνουν  οι  ιδιοκτήτες  και  το  λένε  συνέχεια ,  είναι  ότι  μπορούν  να  

έρχονται  και  να  ενημερώνονται  για  την  πορεία  των  οφειλών  που  

αφήνουν  οι  ενοικιαστές .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Υπάρχουν  άλλες  ερωτήσεις  κύριοι  συνάδελφοι ;  Όχι .  Προχωρούμε  στα  

θέματα  που  προανέφερα .  Παρακαλώ  κύριοι .   

 Δυο  προ  ημερησίας  με  την  άδειά  σας  να  συζητηθούν  στο  

Δημοτικό  Συμβούλιο .  Το  πρώτο  αφορά :  

 

 

Θέμα  1ο  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης  

Έγκριση  συμμετοχής  στην  Ευρωπαϊκή  Εβδομάδα   

Κινητικότητας  2018 και  αποδοχή  χρηματοδότησης   

από  χρηματικό  πρόγραμμα  του  Πράσινου  Ταμείου  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  λόγος  που  έρχεται  είναι  ότι  καθυστερημένα  ήρθε  στα  χέρια  της  

υπηρεσίας .  Υπάρχουν  ημερομηνίες  που  πρέπει  να  τις  προλάβουμε .   

 Ένα  είναι  το  θέμα  αυτό  και  το  δεύτερο :  

 

 

Θέμα  2ο  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης  

Έγκριση  υποβολής  πρότασης  με  τίτλο  Ανάπτυξη  πλατφόρμας  

 διαχείρισης  γεωχωρικών  δεδομένων  του  δήμου  Σερρών  στο   

πλαίσιο  του  ΕΠ  Κεντρικής  Μακεδονίας  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Προϋπολογισμού  20.000,  στο  πλαισίου  ΕΠ  Κεντρικής  Μακεδονίας  

Άξονας  προτεραιότητας  βελτίωση  της  πρόσβασης  της  χρήσης  και  της  

ποιότητας  των  τεχνολογιών  των  πληροφοριών  και  των  επικοινωνιών .   

 Συμφωνούμε  να  συζητηθούν  κύριοι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Το  πρώτο  θέμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  πρώτο .   

 

 

Θέμα  1ο  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης  

Έγκριση  συμμετοχής  στην  Ευρωπαϊκή  Εβδομάδα   

Κινητικότητας  2018 και  αποδοχή  χρηματοδότησης   

από  χρηματικό  πρόγραμμα  του  Πράσινου  Ταμείου  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γκότσης  θα  το  εισηγηθεί .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μια  διόρθωση  θα  κάνω ,  κύριε  Πρόεδρε .  Δεν  ήρθε  καθυστερημένα  στην  

υπηρεσία ,  απλώς  η  χρηματοδότηση  ήρθε  προτού ,  όταν  μπήκαν  τα  

θέματα  στην  ημερήσια  διάταξη .  Είναι  10.000 για  να  προλάβουμε  την  

Εβδομάδα  Κινητικότητας  που  γίνεται  τον  Σεπτέμβριο  μόλις  ανοίξουν  

τα  σχολεία .  Γι '  αυτό .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  662/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  δεύτερο  εκτός  ημερήσιας .   

 

Θέμα  2ο  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης  

Έγκριση  υποβολής  πρότασης  με  τίτλο  Ανάπτυξη  πλατφόρμας   

διαχείρισης  γεωχωρικών  δεδομένων  του  δήμου  Σερρών   

στο  πλαίσιο  του  ΕΠ  Κεντρικής  Μακεδονίας  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Καρπουχτσή  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Πρόκειται  για  κομμάτι  της  εγκεκριμένης  στρατηγικής  βιώσιμης  

αστικής  ανάπτυξης  του  Δήμου  Σερρών .  Ο  τίτλος  της  δράσης  είναι :  

Ανάπτυξη  πλατφόρμας  διαχείρισης  γεωχωρικών  δεδομένων  του  δήμου  

Σερρών  στο  πλαίσιο  του  ΕΠ  Κεντρικής  Μακεδονίας .  Έρχεται  να  
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αντικαταστήσει  με  την  πρόταση  που  είχαμε  για  ανάπτυξη  πλατφόρμας  

διαχείρισης  δημοτικών  ακινήτων .  Η  αλλαγή  αυτή  προέκυψε  μετά  από  

συνεργασία  των  εμπλεκόμενων  τμημάτων  Διεύθυνση  Τεχνικών  

Υπηρεσιών  Τμήμα  Δόμησης  και  Μηχανοργάνωσης  που  έκαναν  μια  

σχετική  καταγραφή  του  τι  ανάγκες  υπάρχουν .   

 Το  συγκεκριμένο  αντικείμενο  θα  είναι  ενημέρωση  και  

συμπλήρωση  των  γεωχωρικών  δεδομένων  τα  οποία  δημιουργήθηκαν  

στα  πλαίσια  της  υλοποίησης  προηγούμενων  συγχρηματοδοτούμενων  

έργων .   

 Θα  δοθεί  ιδιαίτερη  έμφαση  στα  . .δεδομένα  για  το  σύνολο  του  

Καλλικρατικού  Δήμου  Σερρών  και  θα  υπάρχει ,  φυσικά ,  θα  γίνουν  οι  

κατάλληλες  επαφές  μεταξύ  των  υφιστάμενων  τμημάτων  που  λειτουργεί  

ο  Δήμος ,  έτσι  ώστε ,  να  έχουν  πρόσβαση  όλες  οι  αρμόδιες  υπηρεσίες  

αλλά  και  κομμάτι  αυτών  των  γεωχωρικών  δεδομένων  να  είναι  

διαθέσιμα  σε  πολίτες  που  ψάχνουν  να  βρουν  κάποια  πολεοδομικά  

στοιχεία  μέσω  μιας  ηλεκτρονικής  πλατφόρμας ,  ώστε  να  μπορούν  να  

βρουν  και  να  πάρουν  άμεσα  κάποια  στοιχεία  για  ακίνητα  που  τους  

αφορούν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  ερωτήσεις ;  Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα .   

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  663/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρώτο  θέμα .  Με  την  άδειά  σας  κύριοι  συνάδελφοι ,  όταν  ο  Πρόεδρος  

κωλύεται  αναπληρώνεται  νομίμως  από  τον  Αντιπρόεδρος .  Κωλύεται  

και  ο  αντιπρόεδρος  από  την  συζήτηση  που  είχαμε ,  άρα  λοιπόν  ο  

πρώτος  επιτυχών  σύμβουλος  ο  κ .  Χράπα  έχει  τον  λόγο  για  το  πρώτο  

θέμα .   

 Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  (Κος  ΧΡΑΠΑΣ):  

Καλησπέρα  σε  όλους  τους  συναδέλφους .  Ξεκινάμε  με  τα  θέματα  της  

ημερήσιας  διάταξης .  Πρώτο   θέμα .   

 

 

ΘΕΜΑ  1ο:  

Αποδοχή  των  όρων  λήψης  του  εγκεκριμένου  δανείου  από  το  Ταμείο  

 Παρακαταθηκών  & Δανείων  (Τ .Π .Δ . )  ως  χρηματοπιστωτικού   

ιδρύματος  που  χρηματοδοτεί  το  έργο  ¨ 'Βελτίωση  -  ενεργειακή  

αναβάθμιση   

δικτύου  φωτισμού  με  χρήση  νέων  τεχνολογιών  και  εξοικονόμηση  

ενέργειας¨  

 του  Δήμου  Σερρών ,  κατά  ποσοστό  25% και  κατά  75% από  την  

 Ευρωπαϊκή  Τράπεζα  Επενδύσεων  (ΕΤΕπ) .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χαρίτο  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

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

ήθελα  να  υπενθυμίζω  ότι  στις  10:00΄  η  ώρα  παίζει  ο  ΠΑΟΚ .   

 Συνεχίζω  για  το  θέμα .  Ο  σκοπός  της  παρουσίασης  είναι  η  

αποδοχή  των  όρων  λήψης  του  εγκεκριμένου  δανείου  από  το  Ταμείο  

Παρακαταθηκών  & Δανείων  (Τ .Π .Δ . )  ως  χρηματοπιστωτικού  ιδρύματος  

που  χρηματοδοτεί  το  έργο  ¨ 'Βελτίωση  -  ενεργειακή  αναβάθμιση  

δικτύου  φωτισμού  με  χρήση  νέων  τεχνολογιών  και  εξοικονόμηση  

ενέργειας¨  του  Δήμου  Σερρών ,  κατά  ποσοστό  25% και  κατά  75% από  

την  Ευρωπαϊκή  Τράπεζα  Επενδύσεων  (ΕΤΕπ) .  

 Στις  3/8 με  την  υπ '  αριθμό  3656 απόφαση  συνεδρίασε  το  ΔΣ  του  

Ταμείου  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  και  ενέκρινε  την  χορήγηση  

δανείου  συνολικού  ύψους  2.945.536,30.  Είναι  από  πόρους  Ε .Ε .  και  από  

πόρους  του  Ταμείου ,  εφόσον  κατά  την  . .  του  δανείου  εξακολουθούν  να  

πληρούνται  οι  προϋποθέσεις  του  Ν3852, το  οποίο  αφορά  την  βελτίωση  

ενεργειακής  αναβάθμισης  του  δικτύου  φωτισμού  με  χρήση  νέων  

τεχνολογιών  εξοικονόμησης  ενέργειας  και  ως  εξής :  75% από  πόρους  

της  Ε .Ε . ,  δηλαδή  2.209.152,23 ευρώ  και  25% από  πόρους  του  Ταμείο  

Παρακαταθηκών  και  Δανείων ,  146.384,08 ευρώ .   

 Το  δάνειο  εγκρίθηκε  με  τους  όρους  που  περιγράφονται  στο  

συνημμένο  υπόδειγμα  Α .  είμαστε  εδώ  για  να  συζητήσουμε  τους  όρους ,  

τους  χρηματοοικονομικούς  όρους  που  είναι  στο  υπόδειγμα  αυτό .  Αυτό  

είπαμε  και  στην  Οικονομική  Επιτροπή ,  η  οποία  . .  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  29 Η Σ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2018 

26

 Αυτά  τα  οποία  είναι  να  στείλουμε ,  δηλαδή  δυο  αποφάσεις  ΔΣ ,  

άλλες  δυο  αποφάσεις  οι  οποίες  είναι  στην   Αποκεντρωμένη  και  επίσης  

την  σύμβαση  ανάθεσης  και  εκεί  θα  είναι  όλοι  οι  όροι  που  θα  είναι  στα  

τεύχη ,  αυτά  θα  συζητηθούν  όταν  θα  έρθει  η  μελέτη ,  την  οποία  πλέον  

την  επεξεργάζεται  η  Τεχνική  Υπηρεσία .   

 Σήμερα  έχουμε  να  συζητήσουμε  μόνο  τους  όρους ,  οι  οποίοι  

περιγράφονται  στο  υπόδειγμα  Α .   

 Θα  ξεκινήσω  και  θα  σας  αναγνώσω  σε  γενικές  γραμμές  τους   

όρους .  Από  εκεί  και  πέρα ,  εάν  θέλετε  μπορούμε  να  μπούμε  και  σε  

λεπτομέρειες .   

 Οι  όροι  έγκρισης  έχουν  ως  εξής :  

Η  διάρκεια  εξόφλησης  του  δανείου  είναι  10 χρόνια .   

Η  έναρξη  εξυπηρέτησης  του  δανείου  είναι  από  1/1 του  επόμενου  

της  ολοκλήρωσης  του  έργου  έτους ,  όπως  θα  προκύπτει  από  την  

σύμβαση  ανάθεση  του  έργου .   

Το  επιτόκιο  χορήγησης  είναι  σταθερό .   

Για  το  ποσό  από  πόρους  της  Ευρωπαϊκής  Τράπεζας  είναι  σταθερό  

το  επιτόκιο  3,39% και  είναι  για  το  75% καθώς  το  ακριβές  επιτόκιο  θα  

πολλαπλασιαστεί  κατά  τον  χρόνο  εκταμίευσης .   

Για  το  ποσό  το  οποίο  είναι  από  το  Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  

Δανείων  είναι  4,95 για  το  25%. 

Η  ενδεικτική  τοκοχρεωλυτική  δόση  είναι  224.000 και  95.000 

ευρώ ,  περίπου  359,244,49 είναι  το  συνολικό  ετήσιο  κόστος  για  τον  

Δήμο  Σερρών .   

Οι  δόσεις  υπολογίζονται  με  το  σύστημα  της  . .  και  καταβολή  θα  

γίνεται  μέσα  στους  πρώτους  ένδεκα  μήνες  του  χρόνου .   
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Το  επιτόκιο  υπερημερίας  είναι ,  εάν  δεν  μπορούμε  να  το  

πληρώσουμε  και  τα  λοιπά ,  μια  ποσοστιαία  μονάδα  πάνω  από  τα  

εκάστοτε  συμβατικά  επιτόκια .   

Για  την  ασφάλεια  των  δανείων  σε  κεφάλαιο  . .  τόκους ,  τόκους  των  

. .  εκχωρεί ,  υπόψη  να  πω  κάτι ,  ότι  αυτά  όλα  αυτοί  όλοι  οι  όροι  

εκπορεύονται ,  είναι  από  το  Προεδρικό  Διάταγμα ,  . .  είναι  στάνταρ  οι  

όροι  οι  οποίοι  είναι  όλοι  οι  οποίοι  είναι  από  Προεδρικό  Διάταγμα  και  

είναι  για  τις  . .τράπεζες .  Οι  ιδιωτικές  τράπεζες  έχουν  την  δική  τους  

νομοθεσία .   

Από  τα  γενικά  έξοδα ,  συνεχίζω ,  δικαιούται  να  εισπράττει  ο  

δανειστής  την  εκάστοτε  οφειλόμενο  δόση  . .  γενικά  έσοδα . .  

προτεραιότητα  από  τους  κεντρικούς  αυτοτελείς  πόρους .  Τα  τακτικά  και  

έκτακτα  από  οποιαδήποτε  πηγή  και  αιτία  . .  .  Τις  προσόδους ,  τα  

μισθώματα ,  χρηματικές  παροχές  και  τα  λοιπά ,  εκτός  από  εκείνων  που  

εκχωρούνται ,  σύμφωνα  με  τον  Ν2503. 

Για  την  ασφάλεια  του  δανείου  επίσης  δύναται  να  προβαίνει  σε  

εγγραφή  υποθήκευσης  ακινήτων  ή  μέρους  αυτών  για  το  ποσό  του  

δανείου ,  εφόσον  τα  ακίνητα  αυτά  ανήκουν  κατά  κυριότητα  στον  

δανειολήπτη .   

. .  ενεχύρων  κινητών  ή  μέρους  αυτών  για  το  ποσό  του  δανείου ,  

εφόσον  τα  κινητά  δηλαδή  ανήκουν ,  πάλι ,  κατά  κυριότητα  στον  

δανειολήπτη .   

Παροχή  εγγύησης  από  πιστωτικά  ιδρύματα .   

Εάν  κατά  την  διάρκεια  του  δανείου  η  αξία ,  η  υποθήκη  δηλαδή ,  

έχει  μειωθεί  και  δεν  κρίνεται  . .  για  την  εξασφάλιση  του  δανείου ,  ο  

οφειλέτης  οφείλει  να  την  συμπληρώσει  με  υπόδειξη  του  Ταμείου  

Παρακαταθηκών  και  Δανείων   
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Επίσης  ο  οφειλέτης  γίνεται  υπερήμερος  εάν  δεν  εξοφλήσει  

εμπρόθεσμα  δυο  ετήσιες  . .  δόσεις .  Εάν  δηλαδή  δεν  πληρώσει  μέσα  σε  

δυο  χρόνια  την  οφειλή  του .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  ένα  λεπτό  έχετε  ακόμα .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Απλώς  τα  λέω  εν  περιλήψει .    

 Η  καθυστέρηση  δυο  οποιονδήποτε  δόσεων  καθιστά  αυτοδικαίως  

ληξιπρόθεσμο  και  απαιτητό  το  σύνολο  του  δανείου .   

 Ο  Δήμος  οφείλει  επίσης ,  να  αναγράφει  στον  προϋπολογισμό  του  

και  μέχρι  την  απόσβεση  του  δανείου  το  σχετικό  τοκοχρεολύσιο .   

 Επίσης ,  προς  τις  υποχρεώσεις  θα  πρέπει  να  παραδίδει  

οποιαδήποτε  πληροφορία  στο  Ταμείο .   

 Οτιδήποτε  θα  συμβεί  κατά  την  διάρκεια  και  τα  λοιπά  θα  πρέπει  

να  το  αναφέρει  στο  Ταμείο .   

 Επίσης ,  να  δέχεται  οποιονδήποτε  έλεγχο  για  να  τσεκάρει  εάν  

πηγαίνουν  καλά  οι  εργασίες  ή  δεν  πηγαίνουν  καλά  οι  εργασίες .   

 Επίσης ,  . .πληροφορίες  του  έργου  υποχρεούται  σε  ετήσια  βάση  να  

παραδίδει  πληροφορίες  για  την  πρόοδο  του  έργου  στην  φάση  

υλοποίησης  σύμφωνα  με  το  υπόδειγμα  1,  το  οποίο  μέσα ,  το  έχετε  

πάρει .   

 Επίσης  πληροφορία  με  το  υπόδειγμα  2,  είναι  πληροφορίες  για  την  

αποπεράτωση  των  εργασιών  για  τον  πρώτο  χρόνο  της  λειτουργίας .   

 Επίσης ,  ενδεχομένως  να  έχει  επισκέψεις  από  την  Ευρωπαϊκή  

Τράπεζα  Επενδύσεων ,  από  εντεταλμένα  όργανα .   

 Υπάρχουν  υποχρεώσεις  στον  Δήμο  . .  να  επιθεωρεί  οτιδήποτε  

αποτελεί  περιουσιακό  στοιχείο  του  έργου .   
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστώ  πολύ  κύριε  Αντιδήμαρχε .  Μπαίνουμε  στο  στάδιο  των  

ερωτήσεων .  Ποιοι  συνάδελφοι  θέλουν  να  κάνουν  ερωτήσεις ;   

 Ευχαριστώ  πολύ  κύριε  Αντιδήμαρχε .  Ο  κ .  Μηλίδης ,  ο  κ .  

Αναστασιάδης ,  ο  κ .  Αναστασιάδης  Αντώνης  και  ο  κ .  Ηλίας ,  ο  κ .  

Γιαννακίδης ;  Άλλος  συνάδελφος  θέλει  να  κάνει  ερώτηση ;  Και  ο  κ .  

Αραμπατζής  εάν  χρειαστεί  ερώτηση .  Και  ο  κ .  Χασαπίδης .  Είναι  κανείς  

που  δεν  τον  σημειώσαμε ;   

 Ο  κ .  Αναστασιάδης  Ηλίας  έχει  τον  λόγο  για  ερώτηση .  Με  

συγχωρείτε  κ .  Μηλίδη ,  χίλια  συγνώμη  κ .  Μηλίδη .   

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ο  κ .  Μηλίδης  βεβαίως .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Έχω  δυο  με  τρεις  ερωτήσεις .  Η  μια  προκύπτει  από  το  απόσπασμα  

πρακτικών ,  αυτό  που  διαβάσατε  και  το  …Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  

Δανείων .  Λέει  εκεί  πέρα  λοιπόν .  Τυχόν  επιπλέον  του  δανείου  δαπάνη  

θα  καλυφθεί  από  ίδιους  πόρους .  Όμως  δεν  προσδιορίζεται  το  κόστος  

συντήρησης  πόσο  θα  είναι…πολύ  μεγάλη ,  γιατί  όπως  ξέρουμε  αυτά  

έχουν  συντήρηση  με  πολλά  χρήματα ,  δεν  είναι  κάποιες  μικρές  λάμπες ,  

ένας  μικρός  αριθμός .  Εδώ  μιλάμε  για  χιλιάδες  λαμπτήρες .  Δεν  το  

προσδιορίζεται  και  λέει  ότι  επιβαρύνει  την  … 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριε  Μηλίδη  μια  –μια  ερώτηση  και  απάντηση  δεν  θα  ήταν  καλύτερα ;   
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Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Ναι .  Να  προχωρήσω ;  Να  πάω  στην  δεύτερη ;  Θα  απαντήσει ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Όλες  μαζί .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Όλες  μαζί ;  Ωραία .   

 Σε  κάποιο  άλλο  σημείο  πάλι  αναφέρεται  ότι  είναι  υποχρέωση  του  

δανειολήπτη  να  αγοράζει  εξοπλισμό .  Θέλω  να  μου  εξηγήσετε ,  τι  

σημαίνει  αυτό ;  Με  τι  κόστος  εάν  είναι  δυνατόν .   

 Τρίτη  ερώτηση .   Δεν  μπόρεσα  να  καταλάβω   στους  όρους  που  

λέει  το  Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  το  οικονομικό  

πλεονέκτημα  ανέρχεται  στις  116 pps,  που  δεν  ξέρω  τι  είναι ,  ή  116% 

και  απορρέει  από  την  χρηματοδότηση  της  τράπεζας  επενδύσεων .  Εδώ  

ειλικρινά  δεν  κατάλαβα  τι  είναι  αυτό .  Εάν  μπορεί  να  μου  το  εξηγήσει  ο  

αρμόδιος .   

 Επίσης  πάλι  στην  τελευταία  σελίδα ,  στο  ίδιο  πρακτικό ,  στην  

απόδοση ,  Προϋποθέσεις :  λέει  στην  απόδοση  του  φωτιστικού  να  

προστεθεί  κατά  το  πρότυπο  . . -79.  Δεν  μπορώ  να  καταλάβω  τι  σημαίνει  

αυτό .  Είναι  κάτι  συγκεκριμένο ;  Είναι  γενικό ;  Δεν  είμαι  βέβαια  ειδικός  

αλλά  δεν  ξέρω  εάν  αυτό  υποκρύπτει  κάτι  ή  όχι .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Καταρχάς  να  ξεκινήσουμε  από  το  τελευταίο .  Σας  είπα  και  

προηγουμένως  ότι  μόνο  εάν  δείτε  την  εισήγηση  που  έχει  κάνει  το  

Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  στην  αρχή  αναφέρεται  …λέει  

ορισμένα  75% και  τα  λοιπά ,  μιλάει  . .θα  πρέπει  να  κάνει  τα  παρακάτω  

δικαιολογητικά .  Δυο  αποφάσεις  δικές  μας  του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  
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δυο  αποφάσεις  από  επιτροπές  με  την  σύμβαση  ανάθεσης ,  η  οποία  η  

σύμβαση  ανάθεσης  θα  περιλαμβάνει  τα  τεύχη  δημοπράτησης .   

 Σας  είπα  και  προηγουμένως  ότι  τα  τεύχη  δημοπράτησης  ότι  

αφορά  τα  . .δεν  ξέρω  εάν  το  λέω  σωστά  και  τα  λοιπά ,  τα  πρότυπα  αυτά  

εδώ ,  αυτά  θα  συζητηθούν  όταν  θα  ολοκληρώσει  την  μελέτη  την  οποία  

κάνει  η  Τεχνική  Υπηρεσία .  Τότε .   

 Αυτή  την  στιγμή  σήμερα  συζητάμε  μόνο  για  τους  όρους  του  

δανείου ,  οι  οποίοι  σας  είπα  πάλι  είναι  σύμφωνα  με  το  . .  το  169.  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Οι  όροι  του  δανείου  αλλά  σας  είπα  αυτή  την  στιγμή  δεν  υπογράφουμε  

σύμβαση .  Αποδεχόμαστε  τους  όρους ,  η  σύμβαση  θα  ξανά  έρθει  πάλι  

εδώ  και  θα  είναι  όλα  αυτά  που  λέει  ο  κ .  Μηλίδης  μέσα .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριε  Μηλίδη  καλυφθήκατε ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Επειδή  ρώτησα  το  116 pps και  το  116. .και  τα  λοιπά ,  από  την  

χρηματοδότηση  της  Ευρωπαϊκής  Τράπεζας  . .  την  αποτύπωση ,  τέλος  

πάντων ,   των  ψηφιακών ,  την  οποία  την  θεωρεί  και  σας  λέω  ότι  γράφει  

εδώ  μέσα  την  τεχνοοικονομική  μελέτη  και  σύμφωνα  με  αυτή  εδώ  έχει  

…και  το  δάνειο .  Σύμφωνα  με  αυτή  την  μελέτη  που  στείλαμε ,  τέλος  

πάντων ,  λέει  ότι  το  ποσοστό  εξυπηρέτησης  των  οφειλών ,  δηλαδή  θα  

έχουμε  όφελος  1,08%. Δηλαδή ,  θα  είμαστε  0,8% πάνω  από  αυτά  τα  

χρήματα ,  τα  οποία  θα  παίρνουμε .  Θα  έχουμε  δηλαδή  κάθε  χρόνο ,  εκτός  

από  την  πρώτη  χρονιά  θα  έχουμε  αυτό  το  όφελος .   
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 Για  το  πρώτο  σκέλος  του  τι  ακριβώς  θα  γράφει  μέσα  που  είπατε ,  

εάν  θυμάμαι  καλά ,  το  θα  δίνουμε… 

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Επιπλέον  δαπάνες .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Για  επιπλέον  δαπάνη .  Αυτό  θα  γραφτεί  στην  σύμβαση ,  όταν  θα  έρθει  η  

σύμβαση  η  ταμειακή  μέσα .  Αυτή  την  στιγμή  δηλαδή  έχουμε  μόνο  τους  

όρους  ακριβώς  τους  τεχνικούς  . .  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Δεν  διαφωνώ ,  συμφωνώ  απόλυτα  σε  αυτό  που  λέτε ,  αλλά  σήμερα  

έχουμε  μόνο  το  υπόδειγμα  Α .  Αυτό  συζητήσαμε  στην  Οικονομική  

Επιτροπή .  Τα  υπόλοιπα  όλα  θα  είναι  μέσα .  Δηλαδή  αυτά  που  λέει ,  

δηλαδή   οι  εγγυήσεις  όπως  στο  πρότυπο  τεύχος  διακήρυξης ,  οι  

εγγυήσεις  καλής  λειτουργίας ,  την  απόδοση  του  φωτιστικού…αυτές  οι  

προδιαγραφές  θα  συζητηθούν  σε  άλλη  συνεδρίαση .   

 Δεν  ξέρω  κατά  πόσο  σας  απάντησα .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ο  κ .  Δήμαρχος  για  μισό  λεπτό .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα  ήθελα  να  προσθέσω ,  αλίμονο  ο  κάθε  δημοτικός  σύμβουλος  έχει  

δικαίωμα  να  κάνει  όσες  ερωτήσεις  θέλει .  Ήθελα  να  προσθέσω  το  εξής :  

οι  όροι  αυτοί  αποδοχής  για  την  έγκριση  του  δανείου  που  βάζει  το  

Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  είναι  όροι  που  τους  βάζει  για  

όλους  τους  δήμους .  Δεν  είναι  κάτι  διαφορετικό  για  μας .  Αυτούς  τους  

όρους  αποδέχθηκαν  μέχρι  τώρα  πενήντα  δήμοι .  Είναι  οι  ίδιοι ,  είναι  
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καρμπόν ,  είναι  τυποποιημένοι ,  όπως  είπε  και  ο  κ .  Αντιδήμαρχος  

προέρχονται  και  από  Προεδρικό  Διάταγμα  που  προβλέπεται  για  τις  

κρατικές  τράπεζες .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γιαννακίδης .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Δυο  ερωτήσεις  κύριε  Χαρίτο .  Είπατε  ότι  το  δάνειο  από  την  Ευρωπαϊκή  

Τράπεζα  το  330,  339,  δεν  θυμάμαι  το  νούμερο ,  … 

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Η  Ευρωπαϊκή  Τράπεζα  είναι  339 για  το  75% του  δανείου .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Είπατε  ότι  είναι  ενδεικτικό  και  όταν  προχωρήσουμε  στην  σύναψη  

δανείου ,  επομένως  θα  διαφοροποιηθεί .  Γνωρίζετε  πόσο  θα  μπορούσε  

να  είναι  αυτή  η  διαφοροποίηση ;  Δηλαδή  μπορεί  να  πάει  και  5 και  6 και  

7 και  8;  Το  ένα  ερώτημά  μου  είναι  αυτό .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Επειδή  το  έχω  σημειώσει  αυτό  το  πράγμα  και  ρώτησα  τον  Διευθυντή  

που  συζητούσαμε ,  μου  είπε  ως  . .είναι  το  ίδιο ,  δεν  αλλάζει  καθόλου .  Το  

σταθερό  ειδικά  δεν  αλλάζει  καθόλου .  Θα  πρέπει  να  γίνει  κάτι  

διαφορετικό .  Εάν  σκεφτείτε  ότι  και  μπείτε  μέσα  στα  σάιτ  και  δείτε  το  

σταθερό  επιτόκιο  το  οποίο  έχει  πάρει  . .είναι  πολύ  μεγαλύτερο .  Μπείτε  

μέσα  και  θα  το  δείτε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  
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Γι '  αυτό  γράφτηκε  ενδεικτικό… αλλά  όταν  θα  υπογραφεί ,  την  ώρα  που  

θα  υπογραφεί  θα  έρθει  η  σύμβαση  εδώ  και  τότε  θα  ξέρουμε  ακριβώς  

πόσο  θα  είναι .  Αλλά  είναι  αυτό  εδώ ,  δεν  αλλάζει .   

Αυτό  το  οποίο  μας  ενδιαφέρει  είναι  το  ΚΑΠΕ ,  όταν  παίρνει  την  

μελέτη  κοιτάζει  από  την  Καθαριότητα  . .  δηλαδή  την  Δ .Ε .Η . ,  το  πως  . .  

και  εκεί  γράφει…Από  εκεί  και  πέρα  θα  το  δούμε ,  τι  να  σας  πω ;   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  Το  δεύτερο  που  θα  ήθελα  να  επισημάνω  και  

να  ρωτήσω ,  βλέπω ,  θα  μου  επιτρέψετε  κιόλας  την  έκφραση ,  

μεθοδευμένο  . .  και  δεν  το  χρεώνω  προσωπικά  σε  σας ,  το  χρεώνω  στην  

παράταξη  κυρίως . .  να  την  συζήτηση  σχετικά  με  τους  όρους  δανείου  

από  τις  τεχνικές  προδιαγραφές .  Μα  η   ίδια  η  εισήγηση  ξεκαθαρίζει  

. .εφόσον  υπάρχουν  συγκεκριμένες  προϋποθέσεις…με  τέσσερις  

διαβαθμίσεις ,  άρα  μην  κάνετε  εδώ  προσπάθεια  και  μην  μας  θέτετε  όρια  

να  μας  αποτρέψετε ,  εντός  εισαγωγικών ,  σήμερα  να  κάνουμε  μια  

συζήτηση  πέρα  από  τους  όρους  του  δανείου .   

 Αντιλαμβάνεστε  και  αυτή  ήταν  και  η  κουβέντα  μας  την  

προηγούμενη  φορά  και  ο  κ .  Δήμαρχος  προσπαθούσε  . .  έτσι  με  μια  

εμμονή ,  θα  έλεγα ,  μην  μας  βάζετε  όρια .  Δηλαδή ,  εδώ  πρέπει  να  γίνει  

μια  συζήτηση  όλου  του  πακέτου .  Δεν  μπορούμε  να  δούμε  ξεχωριστά  το  

δάνειο  και  εκ  των  υστέρων  δηλαδή  να  συζητήσουμε  τους  όρους .  Είναι  

πράγματα  που  συμβαίνουν  άμεσα .  Η  ίδια  η  εισήγηση  το  επιβάλει  αυτό .  

Δεν  το  λέω  εγώ .   

 Ευχαριστώ .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Θα  ήθελα  να  σας  πω  κάτι .  Ακόμα  και  το  μεσημέρι ,  σήμερα  το  

μεσημέρι ,  προχθές  είπα  κάτι  έκθεση  παραδρομής ,  στην  Οικονομική  
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Επιτροπή  είπα  κάτι  εκ  παραδρομής ,  το  οποίο  ελήφθη . ,  σφάλμα  δικό  

μου ,  … ότι  είναι  μέσα  και  αυτά  εδώ .  Και  είχαμε  μια  συζήτηση  ότι  

κύριοι  σήμερα  συζητάμε  το  υπόδειγμα  Α ,  δεν  συζητάμε  το  υπόλοιπο .   

Εάν  συζητούσαμε  το  υπόλοιπο  θα  ερχόταν  και  η  Τεχνική  

Υπηρεσία  του  κ .  Γκότση  μαζί  με  τον  κύριο  . .  και  όλους  τους  συναφείς  

. .  και  θα  συζητούσαμε  και  εδώ  με  συγχωρείτε ,  θα  το  πάρω  επάνω  μου .  

Αυτό  το  οποίο  λέτε  θα  συζητηθεί  είτε  το  θέλει  ο  Δήμαρχος  είτε  δεν  το  

θέλει  ο  οποιοσδήποτε ,  θα  συζητηθεί  όταν  θα  έρθει  η  σύμβαση .  Εκεί  θα  

. .και  όλα  τα  υπόλοιπα  τα  οποία  λέμε  τώρα .   

 Εγώ  ειδικά ,  τουλάχιστον ,  δεν  έχω  κανένα  πρόβλημα ,  σας  το  λέω  

ειλικρινά .  Και  προχθές ,  τουλάχιστον ,  ήταν  η  κυρία  Ιλανίδου  μέσα  και  

οι  υπόλοιποι  οι  οποίοι  ήταν  στην  Οικονομική  Επιτροπή  είχαμε  αυτή  

την  στην  συζήτηση  εάν  θα  μπει  ή  δεν  θα  μπει  και  τα  λοιπά  και  μάλιστα  

να  αλλάξουμε  και  την  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Γιαννακίδη  θα  ήθελα  να  σας  πω  το  εξής :  εάν  διαβάσατε  

προσεκτικά  το  θέμα  και  εάν  διαβάσετε  προσεκτικά  την  απόφαση  του  

Ταμείου  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  θα  παραδεχθείτε ,  γιατί  δεν  είστε  

. . ,  είστε  από  τους  ανθρώπους  που  είστε  πολύ  συνετός  και  

συνεννοήσιμος ,  θα  παραδεχθείτε  ότι  κάνετε  λάθος .  Το  θέμα  σήμερα  

είναι  η  αποδοχή  των  όρων  λήψης  του  εγκεκριμένου  δανείου  από  το  

Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  Δανείων .   

 Δηλαδή ,  το  Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  λέει  ναι  σας  

δίνω  δάνειο .  Γιατί  μας  δίνει  δάνειο ;  Διότι  πείστηκε  από  την  

τεχνοοικονομική  μελέτη  που  κάναμε ,  μετά  από  την  θετική  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  29 Η Σ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2018 

36

γνωμοδότηση  του  Κέντρου  Ανανεώσιμων  Πηγών  Ενέργειας ,  που  είπε  

στο  Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  ότι  κοιτάξτε ,  από  αυτή  την  

μελέτη  πειθόμαστε ,  είναι  σίγουρο  ότι  μπορεί  να  ξεπληρωθεί  το  δάνειο  

από  την  εξοικονόμηση  ενέργειας .  Εάν  δεν  πληρούσαμε  αυτόν  τον  όρο  

δεν  μας  δίνανε  το  δάνειο .   

 Οπότε  μετά  από  αυτό  το  Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  

λέει  ότι  ναι ,  εγώ  σας  δίνω  το  άδειο .  Παίρνω  απόφαση  να  σας  το  δώσω  

το  δάνειο .  Όμως  για  να  υπογράψουμε  συμβόλαιο  υπάρχουν  κάποιοι  

όροι .  Οι  τυποποιημένοι  όροι  βάσει  του  Προεδρικού  Διατάγματος  που  

ισχύουν  για  όλες  τις  κρατικές  τράπεζες  και  τις  έχουν  υπογράψει  

πενήντα  δήμοι  σε  όλη  την  Ελλάδα  μέχρι  αυτή  την  στιγμή  και  

συνεχίζουν  και  άλλοι  δήμοι .   

 Ερχόμαστε  τώρα  εδώ  εμείς  να  αποδεχθούμε  τους  όρους  του  

εγκεκριμένου  δανείου  για  να  υπογράψουμε  εν  συνεχεία  το  συμβόλαιο  

και  λέει  στην  απόφασή  του ,  διαβάζω .  Λέει  ότι  για  να  σας  

αποστείλουμε  το  σχέδιο  δανειστικού  συμβολαίου  πρέπει  να  μας  

στείλετε  τα  παρακάτω  δικαιολογητικά .   

 Πρώτον .  Την  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  περί  αποδοχής  

των  όρων  δανείου  όπως  το  υπόδειγμα  Α .  κοιτάξτε  τι  λέει  το  υπόδειγμα  

Α .  Μας  λέει  πως  θα  πάρουμε  την  απόφαση .  Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  

αποφασίζει ,  αποδέχεται  όλους  τους  όρους  τους  παρακάτω ,  που  τους  

διάβασα  κιόλας .  Αυτό  συζητάμε  και  μετά  στην  ίδια  απόφαση  λέει  ότι ,  

ενώ  λέει  ότι  για  να  υπογράψετε  συμβόλαιο  πρέπει  να  μας  στείλετε  

αυτή  την  απόφαση ,  επίσης ,  επίσης  σας  γνωρίζουμε  ότι  στα  τεύχη  

δημοπράτησης  θα  πρέπει  να  προστεθούν  τα  παρακάτω .   

Τα  τεύχη  δημοπράτησης  θα  έρθουν  πάλι  σε  συνεδρίαση .  Τότε  θα  

συζητηθούν  αυτά .  Όμως  δεν  έχουμε  κανένα  πρόβλημα  εμείς  και  
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επιθυμούμε  να  συζητήσουμε  και  ένα  θέλετε  αυτούς  τους  όρους ,  

διακαώς  το  επιθυμώ  εγώ  εδώ  να  το  συζητήσουμε ,  γιατί  η  αλήθεια  

πάντα  στο  τέλος  νικάει ,  παίρνουμε  την  απόφαση  βάσει  του  θέματος  

αποδοχή  των  όρων  για  να  πάρουμε  το  δάνειο  και  μετά ,  θέλετε  να  

κάνουμε  μια  ακαδημαϊκή  συζήτηση  για  τα  τεύχη  δημοπράτησης ;  

Ευχαρίστως  να  σας  την  κάνω  αλλά  η  απόφαση  που  πρέπει  να  πάρουμε  

τώρα  είναι  αυτό .  Η  αποδοχή  των  όρων  που  βάζει  το  Ταμείο  

Παρακαταθηκών  και  Δανείων  για  να  υπογράψουμε  το  συμβόλαιο .   

Διαβάστε  προσεκτικά  τις  αποφάσεις ,  διαβάστε  τις  εισηγήσεις  και  

θα  καταλάβετε .  Αυτό  είναι .  Παίρνουμε  απόφαση  για  την  αποδοχή  των  

όρων ;  Και  μετά  ωραία ,  εγώ  θέλω  να  κάνουμε  και  ακαδημαϊκή  

συζήτηση  και  για  τα  τεύχη  δημοπράτησης  για  να  αποκαλυφθούν  κάποια  

ψέματα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Αναστασιάδης  Ηλίας .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Κύριε  Πρόεδρε ,   επί  της  διαδικασίας .  Εάν  είναι  να  κάνουμε  συζήτηση ,  

κύριε  Δήμαρχε  να  την  κάνουμε .  Ακαδημαϊκή  … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  μπορείτε  να  καταλάβετε ;  Δεν  παίρνουμε  απόφαση  για  τα  τεύχη  

δημοπράτησης  σήμερα .  Το  καταλαβαίνετε  αυτό ;  Είναι  το  επόμενο  

στάδιο .  Δεν  παίρνουμε  απόφαση .  Όταν  θα  βγουν  οι  όροι  διακήρυξης ,  

αφού  προηγηθεί  δημόσια  διαβούλευση .   

Βάσει  του  νόμου  προηγείται  δημόσια  διαβούλευση .   Το  ΚΑΠΕ  

βάζει  κάποιους  συγκεκριμένους  όρους  στην  διακήρυξη ,  αυτούς  που   

γράφει .  Αυτούς  θα  τους  βάλουμε  οπωσδήποτε  και  τους  άλλους  θα  φέρω  

εδώ  το  θέμα  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Ότι  μας  πείτε ,  αυτούς  τους  
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όρους  θα  βάλουμε .  Εμείς  δεν  θα  πούμε  τίποτα .  Ότι  πείτε  εσείς ,  ότι  

θέλετε  εσείς  θα  βάλουμε .   

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Μια  απόφαση  του  Ταμείου  Παρακαταθηκών  και  Δανείων .  Για  να  τους  

δώσει  το  δάνειο  πρέπει  να  βάλεις  και  τους  όρους  τους  άλλους .  Μας  

δουλεύετε ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι ,  όχι ,  δεν  είναι  έτσι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Αναστασιάδης  Ηλίας  για  ερώτηση .   

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Για  διάβασε  τι  λέει ,  κύριε  Δήμαρχε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μια  στιγμή ,  κοιτάξτε .  Κάποιοι  … 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Μα  έτσι  θα  την  κάνουμε  την  συνεδρίαση ;   

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Μα  την  κάνουν  αυτοί .  Θα  απαντάει  ο  Δήμαρχος  κάθε  φορά  που…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κάποιοι  δεν  θέλουν  να  προχωρήσει  τίποτα  σε  αυτόν  τον  Δήμο .  Θα  

προχωρήσουν  κάποια  πράγματα .  Διαβάστε  το .  Διαβάστε  το .  Είναι  από  

την  απόφαση  του  Ταμείου  Παρακαταθηκών  και  Δανείων .   

 Θέμα :  ανακοίνωση  έγκρισης  δανείου  και  τα  λοιπά .   
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 Λέει  ότι  σας  πληροφορούμε  ότι  την  τάδε  ημερομηνία  ας  

εγκρίναμε  2.945,  που  θα  τα  δώσουμε  από  το  Ταμείο  Παρακαταθηκών  

και  Δανείων  από  την  Ευρωπαϊκή  Τράπεζα .  Το  δάνειο  εγκρίθηκε  με  

τους  όρους  που  περιγράφουμε  αναλυτικά  σχετικά  με  υπόδειγμα  Α .   

Για  να  σας  στείλουμε  το  συμβόλαιο  το  δανειστικό ,  εδώ  είμαστε  

τώρα ,  γιατί  πρέπει  να  υπογράψουμε  συμβόλαιο  και  μετά  βγαίνει  η  

δημοπράτηση ,  εάν  δεν  υπογράψεις  συμβόλαιο  δεν  μπορείς  να  κάνεις  

τόμους  διακήρυξης ,  για  να  σας  αποστείλουμε  δανειστικό  συμβόλαιο  

για  να  το  τελειώσουμε ,  πρέπει   να  μας  στείλετε  την  απόφαση  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου  σύμφωνα  με  το  υπόδειγμα  Α  και  λέει ,  το  

υπόδειγμα  Α  γράφει  τι  πρέπει  η  απόφαση  να  πάρουμε .  Αυτή  την  

απόφαση  θα  πάρετε .   

Επίσης ,  όμως  λέει ,  σας  γνωρίζουμε  ότι  στα  τεύχη  δημοπράτησης .  

Τώρα  ψηφίζουμε  τεύχη  δημοπράτησης ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Μα  αφού  είναι  όρος  του  δανείου  αυτός .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όρος  όταν  έρθουν  τα  τεύχη  δημοπράτησης .   

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Σοβαρά  μιλάτε ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τότε  είναι .   Δεν  αλλάζει  τίποτα ,  η  απόφαση  ακόμα  –ακόμα  και  να  

γράψουμε  ότι  την  αποδεχόμαστε  έτσι  όπως  την  λέει ,  υπόδειγμα  Α  αλλά  

και  τα  τεύχη ,  δεν  αλλάζει  τίποτα .   

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  
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Γιατί  δεν  αλλάζει  τίποτα ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτό  που  ακούστηκε ,  φωτογραφική  διάταξη  να  γραφτεί  στα  πρακτικά .  

Να  γραφτεί  στα  πρακτικά  ότι  ο  κ .  Στεργίου  είπε  για  φωτογραφική  

διάταξη .  Άρα  ο  κρατικός  φορέας ,  το  ΚΑΠΕ ,  το  ΚΑΠΕ  συνδιαλέγεται  

με  … 

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Εσείς  τα  είπατε  αυτά .   

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Γιατί  να  κάνει  φωτογραφική  τότε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Προχώρα  Πρόεδρε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Άρα  συνδιαλέγεται  με  ιδιώτες .  

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Εσείς  το  είπατε .  Σας  παρακαλώ ,  κύριε  Πρόεδρε ,   να  με  προστατεύσετε  

από  τον  Δήμαρχο ,  ο  οποίος  λέει  πράγματα… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Είστε  ο  πρώτος  που  παραβιάζετε  τον  Κανονισμό  κ .  Στεργίου .   

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κυρία  γραμματέα  θέλω  να  γραφτεί  στα  πρακτικά  ότι  ο  κ .  Στεργίου  

αποκάλεσε  φωτογραφικούς  τους  όρους  διακήρυξης  του  ΚΑΠΕ .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ο  κ .  Αναστασιάδης  Ηλίας  έχει  τον  λόγο  για  ερώτηση .  Κύριοι  

ερωτήσεις  θα  κάνετε  και  όχι  τοποθετήσεις .  Όποιος  κάνει  τοποθέτηση  

θα  διακόπτεται .  Ερώτηση  κ .  Αναστασιάδη  Ηλία .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ  κύριε  προεδρεύοντα  θα  μείνω  στους  όρους  έγκρισης .  Βέβαια  για  

να  ψηφίσουμε  τους  όρους  έγκρισης ,  κύριε  Δήμαρχε  θα  πρέπει  να  είναι  

σαφείς  και  ξεκάθαροι .  Και  εάν  είναι  δυνατόν  να  έχουν  και  τα  κόστη  

κάθε  όρου .   

 Πάω  στο  νούμερο  10,  στο  οποίο ,  βέβαια ,  δεν  δώσατε  απάντηση ,  

που  είναι  μέσα  στους  όρους  έγκρισης  του  δανείου .   

 …όλα  τα  περιουσιακά  στοιχεία  που  αποτελούν  μέρος  του  

προγράμματος  όπως  απαιτείται  για  να  . .  Αυτό  είναι  ένας  από  τους  

όρους .  Επειδή  όμως  διάβασα  την  μελέτη  και  επειδή  . .και  σήμερα  και  

χθες  και  προχθές ,  δεν  προσδιορίζεται  πουθενά  το  κόστος  συντήρησης .   

 Τελικώς  εσείς  ως  υπηρεσία  και  ως  Δήμος  κάνατε  αυτή  την ,  αυτόν  

τον  προσδιορισμό  του  κόστους  για  να  είμαστε  σε  θέση  εμείς ,  οι  

δημοτικοί  σύμβουλοι  να  ψηφίσουμε  εάν  πρέπει  να  συμπεριληφθεί  και  

αυτό  στους  όρους  του  δανείου ;  Ή  θα  μας  βγει ,  θα  έλεγα ,  κανένα  

φασούλι  στο  τέλος  που  θα  ψαχνόμαστε ,  να  το  πω  έτσι  ωμά  και  λαϊκά ;  

Αυτό .    

 Γιατί  στην  μελέτη  δεν  είδα  πουθενά  αυτό  το  σκέλος .  Τώρα  στην  

. .  η  οποία  δεν  ήρθε  σε  μας .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  
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Κύριε  Αντιδήμαρχε  απαντήστε .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Δεν  υπάρχει  τέτοια  μελέτη .  Η  μελέτη  αυτή  καθ’  εαυτή…  όταν  θα  

βγουν  τα  τεύχη  και  θα  είναι  ακριβώς  το  τι  θέλουμε .  Αυτή  την  στιγμή  

λέει  ότι  όταν  θα  πάρουμε  το  έργο ,  . .  Το  χρονικό  διάστημα  των  10 ετών  

δεν  πρόκειται  να  ξοδευτεί  … 

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  μια  διευκρίνηση  παρακαλώ .  Αυτά  όλα  που  ρωτάτε  

. .  θα  συζητηθούν  την  στιγμή  που  θα  έρθουν  οι  όροι  του  διαγωνισμού… 

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τώρα  ψηφίζουμε  τους  όρους  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Τώρα  ψηφίζουμε  την  σύναψη  δανείου .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όροι  έγκριση  …Διαβάζω  εδώ ,  αποδοχή  όρων   λήψης  του  εγκεκριμένου  

δανείου .  Και  πάω  στο  δέκα .  Στο  δέκα  είναι  σαφές ,  λέει  ότι  λοιπές  

υποχρεώσεις .  Αναλαμβάνει  ο  Δήμος  αυτό  το  κόστος .  Ρωτώ  εγώ  τώρα ,  

αυτό  που  αναλαμβάνει ,  αυτή  την  υποχρέωση  που  αναλαμβάνει ,  έχει  

κοστολογηθεί ;  Για  όλα  τα  άλλα  υπάρχει  κοστολόγηση .  Και  γιατί  

υπάρχει  κοστολόγηση ;  Γιατί  υπάρχει  υποθήκη  κινητών  και  ακινήτων .  

Γι '  αυτό  υπάρχει .  Απλά  πράγματα .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κατανοητό .  Μισό  λεπτό  κύριε  Αντιδήμαρχε .  Κύριε  Αντιδήμαρχε  θα  

απαντήσετε  εσείς  ή  όχι  κ .  Δήμαρχος ;  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  
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Εγώ  θα  απαντήσω .  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Παρακαλώ  πάρετε  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Καταρχάς  το  Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  Δανείων . . .Όταν  θα  γίνει  

καθολική  σύμβαση ,  ο  εργολάβος  ο  ανάδοχος ,  εμείς  δηλαδή ,   ο  

ανάδοχος  θα  είναι  το  χέρι  μας ,  το  δεξί ,  το  αριστερό ,  όποιο  θέλετε ,  θα  

είναι  το  χέρι  μας  και  θα  κάνει  το  έργο .  Οτιδήποτε  ζημιά  θα  κάνει  θα  

έχει  . .  30% θα  το  έχει  στην  πάντα .  Οτιδήποτε  είναι  θα  παίρνει  από  εκεί  

και  θα  βάζει .  Ο  Δήμος  δεν  θα  δώσει  τίποτα .  Αυτά  όμως  θα  

συμπεριλαμβάνονται  όταν  θα  έρθει  η  σύμβαση .   

 Σε  αυτή  την  σύμβαση  θα  είναι  μόνο  οι  όροι  οι  

χρηματοοικονομικοί .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Έχω  την  αίσθηση ,  κύριε  Πρόεδρε ,   πως  δεν  έγινα  κατανοητός .  Αυτό  το  

οποίο  αναφέρεται  στο  10 είναι  στην  διάρκεια  της  10ετίας  και  όχι  στην  

αρχική .   

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Όταν  θα  γίνει  διεθνής  διαγωνισμός  θα  το  πάρει  κάποιος  εργολάβος .  Ο  

εργολάβος  αυτός ,  ο  Δήμος  . .  εάν  υπάρχει  κάποιο  πρόβλημα  θα  γραφτεί  

στην  σύμβαση  που  θα  υπάρχει .  Αυτή  την  στιγμή  θα  γραφτεί  τότε .   

Μαζί  με  τα  τεύχη  και  τα  λοιπά  και  τα  λοιπά . .  και  θα  έρθει  πάλι  από  

εδώ .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  Ηλία  γράφει  μέσα  ότι  θα  υπάρχει  και  μια  εγγύηση .  

Αυτός  ο  άνθρωπος ,  ο  εργολάβος  θα  πάρει  μια  εγγύηση  30% από  αυτά  

τα  οποία  είναι  να  πάρει  . .   

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστώ  πολύ  κύριε  Αντιδήμαρχε .  Ο  κ .  Δήμαρχος .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  στους  όρους  της  διακήρυξης ,  όταν  θα  βγουν  τα  

τεύχη  δημοπράτησης ,  ένας  από  τους  όρους  θα  είναι  30% εγγυητική  

επιστολή  της  σύμβασης  για  δέκα  χρόνια .  Τα  λεφτά  αυτά  μένουν  εκεί  

και  οτιδήποτε  και  εάν  συμβεί  δεν  θα  μπορεί  να  τα  πάρει  και  θα  μας  

αποζημιώνει  για  οτιδήποτε  ζημιές  γίνονται .   

 Κοιτάξτε ,  να  σας  πω  κάτι… 

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να  πείτε  ότι  θέλετε  αρκεί  να  κατανοήσετε  κάποια  πράγματα .   Το  

ΚΑΠΕ  είναι  ένας  κρατικός  φορέας .  Για  να  προστατεύσει  τους  δήμους  

μπήκε  δίπλα  το  ΚΑΠΕ  ως  τεχνικός  σύμβουλος  και  τους  προστατεύει  με  

τον  καλύτερο  τρόπο .   
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Πιο  μπροστά ,  εάν  θυμάστε ,  οι  δήμοι  προσπαθούσαν  να  κάνουν  

την  αντικατάσταση  των  συμβατικών  λαμπτήρων  με  φωτιστικά  λεντ  με  

Σ .Δ .Ι .Τ .  και  τα  λοιπά  και  επειδή  υπήρχαν  πολλά  κενά  έρχεται  το  

κράτος  το  ίδιο ,  τράπεζα  κρατική ,  έρχεται  και  ο  κρατικός  φορέας  

ΚΑΠΕ ,  ο  τεχνικός  σύμβουλος  και  λέει  ότι  για  να  προστατεύσουμε  τους  

δήμους  από  κάθε  κακοτοπιά  βάζουμε  κάποια  στάνταρ ,  όπως  αυτά  τα  

στάνταρ  τα  τέσσερα  που  βάζει  και  θα  πάνε  στους  όρους  διακήρυξης  

όταν  θα  συζητηθεί .  Θα  έρθει  το  θέμα ,  διότι  θα  υπάρξει  διαβούλευση ,  

θα  βάλουμε  και  εμείς  κάποιους  όρους  και  η  κοινωνία  και  εσείς .  Τότε  

αυτά  όλα  μαζί  θα  είναι .  Καταλάβατε ;   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστώ  πολύ  κύριε  Δήμαρχε .  Ο  κ .  Αναστασιάδης  Αντώνης  έχει  μια  

ερώτηση .  Ερώτηση  κ .  Αναστασιάδη  Αντώνη .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  μήπως  … 

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Τι  να  σας  πω  τώρα ;  Εντάξει .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χασαπίδης  για  την  ερώτηση  που  ήθελε  να  κάνει .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  ήθελα  να  ρωτήσω ,  αυτοί  οι  τέσσερις  όροι  που  

μπαίνουν ,  αναφέρεται  στα  τεύχη  δημοπράτησης ,  έχω  την  αίσθηση ,  

κύριε  Δήμαρχε  και  κύριε  Αντιδήμαρχε  ότι  αυτοί  είναι  υποχρεωτικοί  

όροι .  Είναι  όροι  του  δανείου .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Όχι  του  δανείου .  Στα  τεύχη  δημοπράτησης .  Αυτό  το  λέει .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Γιατί  το  βάζει  τώρα  Δήμαρχε ;  Ως  προϋπόθεση  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Αλλά  δεν  είναι  αυτό  το  ερώτημα  Δήμαρχε .  Το  ερώτημα  είναι  ότι  στο  

ένα  αναφέρεται  και  λέει  ότι  εγγύηση  καλής  λειτουργίας  του  έργου  και  

στο  άλλο  αναθέτει  στον  Δήμο   την  συντήρηση  του  έργου  την  περίοδο  

της  10ετίας .  Εδώ  υπάρχει  μια  αντίφαση .  Από  την  στιγμή  που  μπαίνει  ο  

όρος  καλής  λειτουργίας ,  στην  10ετία  οφείλει  ο  ανάδοχος  να  συντηρεί  

το  έργο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Έτσι  θα  είναι .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Δεν  είναι  έτσι .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Έτσι  είναι .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Δήμαρχε  στην  παράγραφο  10 το  χρεώνει  στον  Δήμο .  Γι '  αυτό  

διαπιστώνω  μια  … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Λάθος .  Όχι  και  στα  τεύχη  δημοπράτησης ,  όταν  θα  τα  συζητάμε  με  τους  

όρους ,  θα  δεις  αναλυτικά  θα  είναι  όλα  αυτά .  Δεν  είναι  έτσι .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Εγώ  αυτό  κατάλαβα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Τίποτα .  Ούτε  ευρώ  δεν  θα  δώσει  γι '  αυτό .  30% από  την  εγγυητική  

επιστολή  κ .  Χασαπίδη .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Εάν  είναι  έτσι ,  τότε  γιατί  το  βάζει  το  ΄18 στο δάνειο;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ποιο  18;  

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Έχει  την  ευθύνη  ο  Δήμος  για  να  … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτό  είναι  για  την  έγκριση  του  δανείου ,  για  να  υπογράψουμε  το  … 

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Αυτό  όμως ,  κύριε  Δήμαρχε  είναι  δέσμευση .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι  κ .  Χασαπίδη .  30% είναι  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ  κ .  Χασαπίδη .  Κύριε  Γκότση  έχετε  τον  λόγο .  κύριε  

Αραμπατζή ;  Πάμε  σε  κύκλο  τοποθετήσεων .  Τοποθετήσεις .  Ο  κ .   

Μηλίδης ,  ο  κ .  Γάτσιος ,  ο  κ .  Γιαννακίδης ,  ο  κ .  Ραμπότας ,  ο  κ .  

Γρηγοριάδης ,  ο  κ .  Στεργίου ,   ο  κ .  Χασαπίδης ,  ο  κ .  Γκότσης ,  ο  κ .  

Γαλάνης ,  εάν  χρειαστεί  ο  κ .  Τερζής .  Ο  κ .  Αραμπατζής ,  η  κυρία  

Ιλανίδου ,  άλλος  που  δεν  τον  έχω  συμπεριλάβει ;   

 Τοποθετήσεις  ο  κ .  Μηλίδης ,  ο  κ .  Γάτσιος ,  ο  κ .  Γιαννακίδης ,  ο  κ .  

Ραμπότας ,  ο  κ .  Γρηγοριάδης  Χρήστος ,  ο  κ .  Στεργίου ,   ο  κ .  Χασαπίδης ,  

ο  κ .  Γαλάνης ,  ο  κ .  Τερζής ,  ο  κ .  Γκότσης ,  ο   κ .  Αραμπατζής ,  η  κυρία  

Ιλανίδου .   

 Ξεκινάμε  με  τις  τοποθετήσεις .  Ο  κ .  Γάτσιος  από  την  παράταξή  

του .  Τοποθέτηση .   
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Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Καταρχάς  είναι  γνωστό  σε  όλους  ότι  εμείς  έτσι  και  αλλιώς  είμαστε  

αντίθετοι  με  την  σύναψη  του  συγκεκριμένου  δανείου  γιατί  πιστεύουμε  

ότι  σε  καμία  των  περιστάσεων  δεν  έχει  κανένα  όφελος  για  τον  Δήμο  

και  για  τους  δημότες ,  αφού  θα  μπορούσαμε  να  αλλάξουμε   βεβαίως  

. .του  δικτύου  του  φωτισμού ,  θα  μπορούσαμε  να  αλλάξουμε  τα  

φωτιστικά  αυτά  με  δικές  μας  δυνάμεις… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ακούγεται ,  ακούγεται .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Θα  μπορούσαμε  με  ούτε  καν  το  ένα  πέμπτο  των  χρημάτων  να  

αλλάξουμε  όλα  τα  φωτιστικά  ή  αυτά  τα  φωτιστικά  που  προτείνονται  

εδώ  στον  Δήμο  και  να  μην  μπλέξουμε  σε  τέτοιες  περιπέτειες ,  γιατί  

πιστεύουμε  ακράδαντα  ότι  πραγματικά  είναι  μια  περιπέτεια  και  εδώ ,  

λείπει  ο  κ .  Παπαβασιλείου ,  θα  επικαλεστώ  και  την  δική  του  θέση  που  

προχθές  εμείς ,  αγαπητοί  συνάδελφοι  αλλάξαμε  λαμπτήρες  σύγχρονου ,  

διετούς  μάλιστα ,  στο  Αυτοκινητοδρόμιο  μεγαλύτερους  από  αυτούς  

τους  οποίους  συζητάμε  με  150 ευρώ  το  τεμάχιο  16 τον  αριθμό ,  όχι  

5.500 χιλιάδες .  Με  150 ευρώ  το  τεμάχιο  και  εδώ  μας  βγαίνουν  545 

αρχική  τιμή .   

 Με  δεδομένο  δε  το  ανήκουστο ,  όσο  και  να  προσπαθεί  ο  κ .  

Αντιδήμαρχος  να  πει  ότι  είναι  αναπόσπαστο ,  μάλλον  είναι  

αναπόσπαστο ,  όσο  και  να  προσπαθείτε  να  . .και  να  μας  λέτε  ότι  δεν  

έχει  καμία  θέση  ο  όρος  αυτός ,  ακόμη  και  σήμερα  να  μην  έχει ,  αύριο  θα  

είναι  απαραίτητος  και  απαράβατος  όρος  για  την  σύμβαση  για  τα  τεύχη  

δημοπράτησης .   
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 Εμείς  λοιπόν  εδώ  λέμε  ότι  δεν  συμφωνούμε  σε  αυτούς  τους  

όρους ,  γιατί  αυτοί  οι  όροι  είναι ,  κύριε  Δήμαρχε  και  κύριοι  συνάδελφοι  

τι  λένε  ουσιαστικά ;  Λένε  ότι  πρέπει  να  βάλει  ένα  σύστημα  

ηλεκτρονικό ,  να  έχει  δηλαδή  αυτό  που  έχει  αυξομείωση  4 επίπεδο  του  

φωτισμού ,  λες  και  είμαστε  στην  Δανία  και  ξεκινάει  η  ημέρα  με  ομίχλη ,  

έχει  σκοτίλα ,  έχει  πιο  πολύ  σκοτίλα  και  εκεί  έχει  και  ένα  λόγο ,  εδώ  

γιατί  να  έχει  αυτό  τον  λόγο ;   

 Από  την  έρευνα  που  κάναμε  εμείς  και  με  περισσότερο  από  

ειδικούς  από  εμάς ,  γιατί  δεν  το  παίζουμε  ειδικοί ,  μας  λένε  ότι  αυτό  το  

σύστημα ,  μας  είπαν  μια  και  με  επιφύλαξη  άλλη  μια  εταιρεία  στον  

κόσμο .  Άρα  λοιπόν ,  εάν  μην  τι  άλλο ,  θα  συμφωνήσω  με  τον  κ .  

Στεργίου  προηγουμένως  ναι ,  υποδηλώνει  όχι  από  εμάς  αλλά  από  

αυτούς  τους  κυρίους  ότι  είναι  φωτογραφικό .  Εγώ  δεν  έχω  πρόβλημα  να  

γραφτεί  και  στα  πρακτικά .   

 Εγώ ,  λοιπόν ,  θα  συμφωνούσαμε ,  έτσι  και  αλλιώς  είπαμε  ότι  . .  

είναι  διαφορετική  και  μπορούμε  με  500.000 ή  με  1 εκατομμύριο  δικά  

μας  χρήματα  να  αλλάξουμε  όλο  τον  φωτισμό ,  που  θα  ήταν  και  λιγότερο  

από  150 ευρώ  ανά  φωτιστικό  και  θα  είχαμε  έναν  υπερσύγχρονο  

φωτισμό ,  ας  τελείωνε  και  στα  πέντε  χρόνια  δεν  μας  πείραζε .  Στα  πέντε  

χρόνια  τα  ίδια  φωτιστικά  σιγά  –σιγά  θα  ήταν  και  σε  διαφορετικές  

τιμές .   

 Εδώ  μπλέκουμε  σε  περιπέτειες ,  θα  πληρώσουμε  1.200.000 ευρώ  

στην  δεκαετία  και  άλλα  10 χιλιάρικα  θα  δώσουμε  τώρα  για  την  

σύνταξη  του  φακέλου  και  θα  έχουμε  και  ένα  γραφειοκρατικό  κόστος  

πάρε  –δώσε  και  όλα  αυτά  και  πιστεύω  ότι  δεν  θα  έχουμε  κανένα  

αποτέλεσμα .    
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 Εμείς  δεν  θα  ψηφίσουμε ,  φυσικά  την  σύμβαση  αυτή  αλλά  στην  

χειρότερη  των  περιπτώσεων  να  βγουν  οι  τέσσερις  όροι  και  να  βάλουμε  

εμείς  τους  όρους .  Δεν  κατάλαβα  από  πότε  μπαίνει  για  το  δάνειο  ή  για  

οτιδήποτε  σε  τέτοια  σκοπιμότητα .  Την  σκοπιμότητα  εμείς  θα  την  

επιλέξουμε .  Δεν  θα  μας  πουν  οι  άλλοι  με  ποιον  τρόπο  θα  κάνουμε  την  

δουλειά  μας .   

 Εμείς  παίρνουμε  τρία  εκατομμύρια  ευρώ  δάνειο ,  δίνουμε  ένα  

κάρο  εγγυήσεις  από  τον  Δήμο  και  από  εκεί  και  μετά  επιλέγουμε  εμείς ,  

χωρίς  δεσμεύσεις  και  περιορισμούς  ποιους  θα  κάνουμε  και  για  να  

επαναλάβω  αυτό  που  είπα  τώρα ,  μπορεί  για  σας  μίλησα  προηγουμένως ,  

του  Αυτοκινητοδρομίου  εννοώ ,  150 ευρώ  δεν  περάσαμε  υπερσύγχρονα  

πολύ  ωραία  φωτιστικά  στο  Αυτοκινητοδρόμιο ;  Δεκαέξι  τον  αριθμό .  

Ξέρετε  πόσο  μας  βγαίνουν  όλα  αυτά ;  545.   

 Μπορούμε  με  δικές  μας  δυνάμεις  σιγά  –σιγά  έστω  μέσα  σε  ένα  

χρόνο ,  έτσι  και  αλλιώς  και  αυτό  θα  . .  θα  κάνουμε  . .και  να  μην  

συνάψουμε  αυτό  το  δάνειο .  Χρειάζεται  ιδιαίτερη  προσοχή ,  αγαπητοί  

συνάδελφοι ,  δεν  είμαστε  να  κατασπαταλούμε  το  χρήμα  των  Σερραίων  

πολιτών  και  νομίζω  ότι  δεν  θα  αποφέρει  κανένα  όφελος .   

 Επαναλαμβάνω ,  ότι  είμαστε  υπέρ  του  εκσυγχρονισμού  αλλά  έχει  

και  άλλους  τρόπους .   

 Σε  κάθε  περίπτωση ,  ξανά  επαναλαμβάνω ,  να  φύγουν  οι  τέσσερις  

όροι  οι  οποίοι  είναι  δεσμευτικοί .  . .μην  ψηφίζετε  και  εσείς ,  

τουλάχιστον ,  αυτούς  τους  τέσσερις  όρους  σε  καμία  των  περιπτώσεων  

…θα  είναι  αίρεση  δηλαδή ,  υπό  την  αίρεση  ότι  δεν  υπάρχουν  όροι  από  

άλλους .  Να  βάλουμε  εμείς  τους  όρους .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  
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Ευχαριστώ  κ .  Γκότση  για  τον  χρόνο .  Επόμενη  τοποθέτηση  ο  κ .  

Μηλίδης .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Να  ξεχωρίσω  την  στάση  μας  από  την  αρχή  ότι  εμείς  είμαστε  αντίθετοι  

με  την  λήψη  ενός  τέτοιου  μεγάλου  δανείου ,  γιατί  πιστεύουμε  ότι  δεν  

θα  έπρεπε  στην  παρούσα  φάση  ο  Δήμος  να  χρεωθεί  με  τρία  

εκατομμύρια  ευρώ  και  μάλιστα ,  για  λαμπτήρες  που  πιστεύουμε  ότι  θα  

μπορούσαν  σταδιακά  να  γίνουν  με  ίδιους  πόρους .   

 Ακόμα  πρέπει  να  τονίσω  ότι  αυτοί  οι  λαμπτήρες  και  η  τεχνολογία  

αλλάζει  συνεχώς ,  οι  τιμές  θα  πέσουν ,  είναι  βέβαιο  και  αυτό  δεν  το  λέω  

εγώ  που  δεν  είμαι  ειδικός ,  έχω  συζητήσει  με  ανθρώπους  που  ξέρουν  το  

αντικείμενο  και  λένε  ότι   αυτοί  οι  λεντ  ήδη  έχουν  πέσει  πάρα  πολύ  και  

σε  τρία ,  τέσσερα  χρόνια  θα  είναι  πολύ  πιο  χαμηλά .   

Γιατί  λοιπόν  να  βάλουμε  σε  τέτοια  . .τον  Δήμο  και  τους  δημότες  

με  τέτοιο  μεγάλο  ποσό ;   

Θυμάμαι ,  κύριε  Δήμαρχε ,  όταν  αναλάβατε  το  ΄11, εδώ  ήμασταν  

σε  αυτή  την  αίθουσα ,  λέγατε  ότι  δεν  μπορώ ,  με  πνίγουν  τα  δάνεια .  

Τώρα  που  αποχωρείτε  σε  λίγο  χρονικό  διάστημα  θα  πρέπει  εσείς  να  το  

κάνετε  στις  επόμενες  Δημοτικές  Αρχές ;  Όποιες  και  να  είναι  αυτές .   

Θυμάμαι  πάρα  πολύ  καλά  που  διαρρηγνύατε  τα  ιμάτιά  σας .  

Βρήκα  χρέη ,  βρήκα  δάνεια .  Το  λέγατε  και  τώρα  το  κάνετε .  Γι '  αυτό  και  

μόνο  είμαστε  αντίθετοι .   

Δεν  είμαστε  αντίθετοι  με  την  αναβάθμιση  του  Δήμου  γενικότερα ,  

ειδικά  όταν  πρόκειται  για  ποιοτική  αναβάθμιση ,  εάν  είναι  οικονομική  

και  βέβαια  με  σεβασμό  προς  το  περιβάλλον .  Δεν  λέμε  ότι  αυτοί  οι  

λαμπτήρες  δεν  έχουν  κάποια  θετικά  κριτήρια ,  όμως  πιστεύουμε  ότι  
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είναι  πάρα  πολύ  μεγάλο  το  κόστος ,  το  οποίο  σε  λίγα  χρόνια  θα  είναι  

ελάχιστο ,  πολύ  λιγότερο  και  θα  μπορούσαμε  με  ίδιους  πόρους .   

Δεν  πρέπει  επειδή  . .  κύριε  Δήμαρχε  . .  μας  το  ενέκρινε  το  Ταμείο  

Παρακαταθηκών  και  Δανείων .  Σιγά  μας  το  ενέκρινε  το  Ταμείο  

Παρακαταθηκών  και  Δανείων  με  5% επιτόκιο  και  με  εγγυήσεις  ΚΑΠΕ  

και  με  εγγυήσεις  υποθήκευσης  και  με  και  με .   Έχασε  το  Ταμείο  

Παρακαταθηκών  και  Δανείων ,  θα  χάσει  από  τον  Δήμο .   Δυο  χρόνια  εάν  

δεν  πληρώσουμε  τότε  αρχίζουν  τα  παρατράγουδα .  Και  πανηγυρίζουμε  

τώρα  γιατί  μας  έδωσε  δάνειο  το  Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  

με  5%. 

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Πιστεύουμε  ότι  άλλες  θα  πρέπει  να  είναι  αυτόν  τον  καιρό  οι  

προτεραιότητες ,  κύριε  Δήμαρχε .  Αυτή  την  στιγμή  ο  κόσμος  καίγεται  

και  φωνάζει  για  τους  δρόμους .  Αυτή  έπρεπε  να  είναι  η  πρώτη  

προτεραιότητα .  Όπου  είναι  επικίνδυνη  και  για  τους  ανθρώπους  και  για  

τα  αυτοκίνητα .   

 Η  αγροτική  οδοποιία ,  άκουσα  προηγουμένως  για  την  πατάτα  που  

ανέφερε  ο  κ .  Γάτσιος  που  δεν  θα  μπορεί  να  μεταφερθεί  το  εμπόρευμα .    

 Άρα  λοιπόν ,  αυτές  ήταν  οι  επιτακτικές  ανάγκες .  Δεν  ήταν  αυτή  

εδώ .  Είναι  ένα  έργο  που  μπορεί  να  γίνει  και  μάλιστα  σταδιακά .   

 Επίσης ,  . .  από  το  ΦΟ .Δ .Σ .Α .  . .  με  την  λειτουργία  του  

εργοστασίου .  Πάμε  λοιπόν  να  πάρουμε  και  άλλα ;   Εδώ  έπρεπε  η  λογική  

μας ,  η  σκέψη  μας  ο  στόχος  μας  να  είναι  εάν  είναι  δυνατόν  η  μείωση  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  29 Η Σ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2018 

53

των  . .  τελών .  Όχι  για  κανένα  άλλο  λόγο ,  γιατί  δυσκολεύεται  όλος  ο  

κόσμος .  Όλοι  μας  δυσκολευόμαστε .   

 …οργανισμοί  κοινωνικής  ωφέλειας  θα  δείτε  . .  διακανονισμό .  Δεν  

μπορούν  να  ανταπεξέλθουν .  Εκεί  πρέπει  να  είναι  η  σκέψη  σας ,  το  πως  

θα  γινόταν  . .  και  άλλα  πράγματα .   

 Επίσης ,  ήθελα  να  πω  χωρίς  να  θέλω  να  στηρίξω  κάποιον  ή  

οτιδήποτε ,  μακριά  από  εμένα  τέτοιου  είδους  κουβέντα ,  δεν  στηρίζουν  

και  την  τοπική  αγορά  και  το  λέω  αυτό ,  κύριε  Δήμαρχε  γιατί  λέτε  ότι  η  

νομοθεσία  της  Ευρωπαϊκής ,  το  ξέρω ,  δεν  . .  ότι  πρέπει  να  κοιτάμε  . .να  

συμμετέχουν  οι  πάντες .  Συμφωνώ  με  αυτό ,  όμως  και  σε  άλλες  

περιπτώσεις ,  παραδείγματος  χάρη  Συνεταιριστική  Τράπεζα  θυμάστε  ότι  

κοιτάξαμε  να  βοηθήσουμε  την  τοπική  οικονομία  γιατί  από  εκεί  

συντηρούνται  και  εκατό  οικογένειες .  Μην  το  ξεχνάμε  αυτό .  

 Τώρα ,  αυτό  το  περιβόητο  10,  στο  οποίο  βλέπετε  ότι  όλοι  …και  

από  την  παράταξη  την  δική  σας  και  από  όλες  τις  παρατάξεις ,  ότι  έχει  

μέσα  όρους  οι  οποίοι  είναι  απαράδεκτοι .   Εμείς  βεβαίως  δεν  θα  το  

ψηφίσουμε ,  αλλά  εφιστώ  την  προσοχή  στους  συναδέλφους  της  

παράταξής  σας .  Δηλαδή ,   δεν  μπορεί  να  . .  όλα  αυτά  ο  δανειολήπτης ,  να  

αγοράζει  εξοπλισμό ,  να  διασφαλίζει  υπηρεσίες .  Αυτά  είναι  . .στο  

σημερινό ,  σε  αυτό  που  μας  δώσατε .  Είναι  υποχρεώσεις  που  . .  να  

λειτουργεί  κάθε  πρόγραμμα  σύμφωνα  με  τις  αρχές   δικαίου .   

 Τελειώνω  αμέσως ,  κύριε  Πρόεδρε .  Με  διακόψατε  κιόλας  δυο  

φορές .   

 Λοιπόν ,  αυτοί  οι  όροι  για  μένα  είναι  απαράδεκτοι .  Δηλαδή ,  ελάτε  

στο  σπίτι  μας  να  σας  δείξουμε  τι  θα  κάνετε .  Αυτό  είναι  και  μάλιστα  

λέει  ο  κ .  Δήμαρχος  ότι  δεν  έχει  τόση  σημασία ,  γιατί  θα  έρθουν  μετά  τα  

. .  και  τα  λοιπά .  Όμως  αυτούς  τους  όρους  τώρα  τους  αποδεχόμαστε  . .  
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 Άρα  λοιπόν  χρειάζεται  πολύ  προσοχή .  Στην  δευτερολογία  … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  προεδρεύοντα  μισό  λεπτό .  Καταρχήν ,  κύριε  Μηλίδη  δεν  

πανηγύρισα .  Ανακοινώσαμε  μια  απόφαση  εκτός  εάν  στεναχωρηθήκατε  

κάποιοι .  Δεν  πανηγυρίσαμε .  Δεν  έπρεπε  να  την  ανακοινώσουμε ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Εάν  πάει  κάτι  καλά  δεν  στεναχωριέμαι ,  κύριε  Δήμαρχε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Άρα  δεν  πανηγυρίσαμε ,  ανακοινώσαμε ,  όπως  ανακοινώσαμε  και  την  

προσφυγή  που  έπεσε  στον  γκρεμό .    

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  λέω  για  σας .  Λέω  ότι  δεν  πανηγυρίσαμε  για  το  δάνειο  που  

εγκρίθηκε .  Το  ανακοινώσαμε .  Όπως  επίσης  λέω  ότι  ανακοινώσαμε ,  

αυτό  δεν  πάει  σε  σας ,  ανακοινώσαμε  και  την  προσφυγή  που  έπεσε  στον  

γκρεμό .  Αυτό  λέω .  Δεν  θα  κάνουμε  ανακοινώσεις ;  Για  όνομα  του  

Θεού .  Τώρα  εάν  στεναχωριούνται  κάποιοι ,  δικαίωμά  τους  να  

στεναχωριούνται  όσο  θέλουν .   

 Λοιπόν ,  το  έχουμε  πει  πολλές  φορές  παίζετε  με  την  λέξη  δάνειο  

λαϊκίστικα  προσπαθώντας  να  εκμεταλλευτείτε  την  λέξη  δάνειο  και  να  

περάσετε  στον  κόσμο  ότι  το  δάνειο  αυτό  θα  το  πληρώσει  ο  κόσμος .   

 Επαναλαμβάνω  και  πάλι  και  θα  το  λέω  συνέχεια  και  σας  λέω  ότι  

η  αλήθεια  και  το  δίκαιο  πάντα  νικάει  στο  τέλος .  Λοιπόν ,  για  το  δάνειο  

αυτό  δεν  θα  πληρώσει  ο  δήμος  και  δημότες  ούτε  ένα  ευρώ .   

 Πολύ  σωστά  είπατε  πριν  ότι  ήμουν  κατά  των  δανείων .  Βεβαίως  

είμαι  κατά  των  δανείων .  Δεν  πήραμε  ούτε  ένα  δάνειο  στην  θητεία  μου .  
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ο  Δήμος  δεν  πήρε  ούτε  ένα  δάνειο  και  αυτό  το  δάνειο  δεν  θα  το  

πληρώσουν  ο  Δήμος  και  οι  δημότες .  Θα  αποπληρωθεί  από  την  

εξοικονόμηση  ενέργειας  και  αυτός  ήταν  απαράβατος  όρος  για  την  

έγκριση  του  δανείου .  Δεν  θα  μας  το  ενέκρινε  διαφορετικό  το  Ταμείο  

Παρακαταθηκών  και  Δανείων .   

Θα  λέτε  εσείς  αυτό ,  θα  βγαίνουμε  και  θα  λέμε  εμείς  την  αλήθεια  

και  η  αλήθεια  θα  νικήσει .  Εσείς  θα  εκτεθείτε  στο  τέλος .   

Λοιπόν ,  οι  τιμές  που  μπήκαν ,  οι  τιμές  μπήκαν  βάσει  ΦΕΚ ,  βάσει  

νόμου .  Κοιτάξτε ,  υπάρχουν  φωτιστικά  λεντ ,  ασφαλώς  και  με  150 ευρώ  

και  υπάρχουν  αυτά  που  μας  λέει  το  κράτος ,  αυτά  πρέπει  να  πάρετε ,  τα  

σωστά ,  που  ναι  μεν  είναι  ακριβά  αλλά  είναι  τα  καλύτερα .  Υπάρχει  το  

Zastava το  φθηνό  το  αυτοκίνητο ,  υπάρχει  και  η  Mercedes που  είναι  πιο  

ακριβό .  Δεν  είναι  όλα  τα  ίδια .  Γι '  αυτό  υπάρχουν  οι  διαφορετικές  

τιμές .   

Τώρα  αυτό  να  βοηθήσουμε  την  τοπική  αγορά .  Μα  δεν  ξέρετε  ότι  

πάνω  από  20.000 ευρώ  δεν  μπορείς  να  κάνεις  απευθείας  ανάθεση ;  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Το  ανέφερε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Με  διεθνή  διαγωνισμό .  Πώς  θα  τον  βοηθήσεις  την  τοπική  αγορά ;  

Μπορείς  να  την  βοηθήσεις ;  Στον  διεθνή  διαγωνισμό  είμαστε  στην  Ε .Ε . ,  

συμμετέχει  όλη  η  Ε .Ε .  με  ίσους  δηλαδή .  Παιδιά   να  ακούγονται  από  

τους  ξένους  αυτά  που  ακούγονται  εδώ  μέσα  . .  να  λέγονται  τέτοια  

πράγματα .   

 Όσον  αφορά  που  ειπώθηκε  για  τους  όρους ,  ότι  δεν  συμφωνούν  με  

τους  όρους  του  ΚΑΠΕ  να  τους  πάρει  πίσω ,  το  ΚΑΠΕ  να  πάρει  πίσω  

τους  όρους ,  γιατί  είναι  φωτογραφικοί .  Δηλαδή  το  κράτος .  Η  
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κυβέρνηση ,  το  κράτος  είναι  διαπλεκόμενο .  Αυτό  λέτε .  βάζει  

φωτογραφικούς  όρους  για  να  ευνοήσει  κάποιες  επιχειρήσεις .  Αυτό  

είναι  λάθος ,  είναι  ψέμα ,  είναι  συκοφαντικό .   

Το  ΚΑΠΕ  έρχεται  να  μας  προστατεύσει  εμάς  και  πρέπει  να  σας  

πω  ότι  μέχρι  τώρα  πέντε  δήμοι  υπέγραψαν  συμβάσεις .  Σε  αυτό  τους  

πέντε  δήμους  που  υπέγραψαν  συμβάσεις ,  τους  τρεις  Δήμους  τους  πήρε  

μια  επιχείρηση  και  τους  άλλους  δυο  άλλη  επιχείρηση .  Και  στους  

άλλους  διαγωνισμούς  που  γίνονται  συμμετέχουν  πάρα  πολλοί .   

Δηλαδή ,  τι  είναι  αυτά  που  ακούγονται ;  Για  όνομα  του  Θεού ;  

Μέχρι  πότε  θα  προσπαθούμε  να  αποδείξουμε  ότι  δεν  είμαστε  

ελέφαντες ;   

Τώρα  τους  δρόμους .  Οι  δρόμοι  με  αυτό  τι  σχέση  έχουν ;  Αυτό  

είναι  ένα  δώρο ,  είναι  ένα  δώρο  της  Δημοτικής  Αρχής  για  την  επόμενη  

θητεία .  Για  τους  δημότες  και  για  τον  Δήμο .  είναι  δώρο  αυτής  της  

Δημοτικής  Αρχής  και  με  αυτό  το  δώρο  το  υπάρχει  το  ενδεχόμενο ,  όχι  

που  δεν  θα  πληρώσουμε  τίποτα ,  αλλά  μπορεί  να  μειώσουμε  και  τα  

τέλη .  Μπορεί  να  προκύψουν  τέτοια  οικονομικά  οφέλη  που  να  

μειώσουμε  και  τα  τέλη  καθαριότητας .   

Πέρα  από  τα  οικονομικά  αυτά  οφέλη  υπάρχουν  περιβαλλοντικά  

οφέλη .  Κάνουμε  τόσο  καλό  στο  περιβάλλον .  Διοξείδιο  το  άνθρακα ,  

μειώνονται  οι  εκπομπές  διοξειδίου  του  άνθρακος ,  μειώνεται  η  ενέργεια  

που  είναι  υπέρ  του  κράτους  και  πόσα  άλλα  περιβαλλοντικά  οφέλη .   

Αυτά  δεν  θέλω  να  πω  κάτι  άλλο .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστώ ,  κύριε  Δήμαρχε .  Ο  κ .  Γιαννακίδης  τοποθέτηση .  Έχετε  πέντε  

λεπτά  κ .  Γιαννακίδη .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  
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…πρώτα  συζητάμε  τους  όρους  του  δανείου  και  μετά  στην  συνέχεια  θα  

συζητήσουμε  τους  όρους  του  έργου .  Δηλαδή  θαρρείς  κανείς  στην  

ιδιωτική  του  ζωή  πρώτα  αποφασίζει  να  πάρει  δάνειο  και  μετά  

αποφασίζει  τι  θα  αγοράσει ,  από  που  θα  το  αγοράσει  και  με  ποιους  

όρους  θα  αγοράσει .   

 Από  όλο  τον  παραλογισμό  θεωρώ  ότι  αυτόν  τον  διαχωρισμό  από  

τους  όρους  του  δανείου ,  της  συζήτησης  που  υποτίθεται  κάνουμε  

σήμερα . .  Επαναλαμβάνω  η  ίδια  η  εισήγησή  σας  μέσα  θέτει  κάποιους  

όρους .  Εάν  για  παράδειγμα  εμείς  δεν  δεχθούμε  τον  όρο ,  ότι  εμείς  δεν  

θέλουμε ,  δεν  θεωρούμε  αναγκαίο  να  υπάρχει  ντίμερ  με  τέσσερα  στάδια  

διαβαθμίσεως ,  θα  μπορέσουμε  να  πάρουμε  το  δάνειο ;  Όχι .   

 Άρα  βλέπουμε  κάποια  απόλυτη  εξάρτηση  όρων  δανείων  και  όρων  

σύμβασης  έργου .  Μην  προσπαθείτε  εδώ  να  τα  διαχωρίσετε  και  να  μας  

κάνετε  να  εμφανιζόμαστε  ως  περίεργοι  τύποι  που  κάνουν  αλχημείες  για  

να  τα  παρουσιάσουν  αλλιώς .  Η  εισήγηση  το  λέει .   

 Άρα  δεν  γίνεται  σήμερα  να  κάνουμε  μια  συζήτηση  απολύτως  

μόνο  για  τους  όρους  δανείου .  Δεν  αντιλαμβάνεστε  για  μια  συζήτηση  

που  πρόκειται  να  γίνει ,  είναι  πακέτο .   

 Ναι ,  η  αλήθεια  είναι ,  κύριε  Πρόεδρε ,   ότι  πανηγυρίζετε .  Εγώ  

αυτό  είδα  στην  ανάρτηση  του  κυρίου  . .  «Επιτέλους  η  αλήθεια  έλαμψε .  

Η  προσφυγή  του  κ .  Φωτιάδη  και  του  Αποστολίδη  εξέπεσε», απλά  για  

να  ενημερώσω  εδώ  το  σώμα  ότι  η  προσφυγή  εξέπεσα  αλλά  εξέπεσε  όχι  

για  ουσιαστικούς  λόγους ,  για  καθαρά  τυπικούς ,  γιατί  δεν  είχαν  έννομο  

συμφέρον .  Απλώς  αυτό  να  το  γνωρίζουν .   

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  
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Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Εγώ  αυτό  γνωρίζω ,  . .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  τα  ξέρετε  καλά .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Ενδεχομένως ,  να  κάνω  λάθος  αλλά  εγώ  αυτό  γνωρίζω ,  ότι  η  προσφυγή  

εξέπεσε  όχι ,  δεν  συζητήθηκε  επί  της  ουσίας .  Παρακαλώ  λίγο  ησυχία .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριοι  συνάδελφοι  λίγο  ησυχία  παρακαλώ .  

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Αλλά  για  τυπικούς  λόγους ,  γιατί  δεν  είχαν  έννομο  συμφέρον .   Εν  πάση  

περιπτώσει ,  προσωπική  μου  εκτίμηση  προσέγγιση ,  ένα  από  τα  θετικά  

του  νέου  νομοσχεδίου  του  Κλεισθένη ,  παρά  τα  αρνητικά  του  στοιχεία  

… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριοι  συνάδελφοι ,  σεβαστείτε  τους  ομιλητές .  Σας  παρακαλώ .  Εάν  δεν  

μπορείτε  να  αντέξετε  μέσα  στην  αίθουσα  μπορείτε  να  περάσετε  έξω .  

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Είναι  ότι  φιλοδοξεί  να  ρίξει  τον  αυτοκράτορα  από  τον  θρόνο  του  και  

μην  το  πάρετε  προσωπικά  αυτό  κ .  Αγγελίδη ,  εννοώ  τον  κάθε  

αυτοκράτορα  που  έχει  την  λογική  του  αποφασίζω  και  διατάζω .  Θεωρώ  

ότι  με  τον  Κλεισθένη  τα  πράγματα  ίσως  τα  πράγματα  να  είναι  πιο  . .την  

στιγμή  που  εδώ  πάτε  εσείς  να  περάσετε  μια  απόφαση  και  σύσσωμη  η  

αντιπολίτευση  αλλά  και  μεγάλο  μέρος  της  τοπικής  κοινωνίας  είναι  

αντίθετο .  Γιατί  το  χαρακτηριστικό  του  αυτοκράτορα  είναι  ότι  δεν  

ακούει ,  αποφασίζει  και  διατάζει .   
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 Δεν  ακούσατε  αυτά  που  σας  είπαμε  την  προηγούμενη  φορά  ότι  

στην  διάρκεια  αυτών  των  δέκα  ετών  με  το  δάνειο  που  θα  πάρετε ,  δεν  

έχουμε  κανένα  οικονομικό  όφελος .   Περιβαλλοντικό  θα  έχουμε ,  γιατί  

πρέπει  να  λέμε  τα  πράγματα  με  το  όνομά  τους .  Οικονομικό  όμως  δεν  

θα  έχουμε ,  αφού  οτιδήποτε  εξοικονομούμε  θα  πρέπει  να  τα  δίνουμε  

στο  δάνειο .   

 Δεν  ακούσατε  επίσης ,  ότι  μετά  την  δεκαετία  θα  έχουμε  ένα  

γερασμένο  ουσιαστικά  σύστημα  φωτισμού ,  το  οποίο  θα  πρέπει  μαζικά  

να  αντικαταστήσουμε ,  πάλι  νέο  δάνειο  και  τα  λοιπά .   

 Προπηλακίσατε  προηγουμένως  τον  κ .  Στεργίου  που  είπε  την  λέξη  

φωτογραφική  να  γραφεί  στα  πρακτικά  με  ιδιαίτερη  έμφαση .  Γιατί  αυτή  

η  αντίδραση ;  Μόνο  ο  κ .  Στεργίου  το  λέει ;  Όλη  η  Ελλάδα  το  λέει .  Να  

διαβάσω  ξανά ;  Πάλι  τα   ίδια  να  λέμε ;  Τα  είπαμε  και  την  προηγούμενη  

φορά .   

Πανελλήνιος  Σύνδεσμος  Τεχνικών  Εταιρειών .  Θέμα :  

Αδικαιολόγητος  περιορισμός  του  ανταγωνισμού  με  την  προσθήκη  

περιοριστικών  σχεδόν  φωτογραφικών  όρων ,  . .  διακηρύξεων  

διαγωνισμού  για  την  εξοικονόμηση  ενέργειας  σε  δημοτικό  φωτισμό  με  

την  προμήθεια  και  εγκατάσταση  φωτιστικών  σωμάτων  τύπου  λεντ  και  

την  προμήθεια  λαμπτήρων  τύπου  λεντ .  Άλλοι  τα  λένε ,  δεν  τα  λέμε  

μόνο  εμείς .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Μετά  λέει  και  το  σχεδόν .  Δεν  λέει  απόλυτα… 

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Σχεδόν .  Εντάξει .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Συγνώμη  για  την  παρέμβαση .   
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Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Όχι ,  καλά  κάνετε  αλλά  μην  ξεχνάτε… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Μισό  λεπτό  έχετε  κ .  Γιαννακίδη .  

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Η  αλήθεια  είναι  ότι  εάν  διαβάσει  κανείς  τους  όρους  σχεδόν  είναι  

φωτογραφικοί .  Αφού  θέτει  όρους  και  προϋποθέσεις   που  αποκλείει  το  

μεγαλύτερο  μέρος  της  αγοράς ,  για  να  μην  πω  ότι  εστιάζει  σε  έναν  

ουσιαστικά  έμπορο ,  που  εάν  κανείς  ερευνήσει  την  αγορά  ξέρει  

πρόσωπα  και  πράγματα ,  αυτά  που  κάποιοι  γελούσαν  και  θεωρούσαν  

υπερβολές ,  ουσιαστικά  καταλήγει . .  βλέπουν  αυτά  τα  πράγματα  ως  

εξωπραγματικά ,  δυστυχώς  γιατί  δεν  θέλουν  να  δουν  την  

πραγματικότητα .   

 Εμείς  θεωρούμε  ότι  μια  τέτοια  σύμβαση  δανείου  θα  ζημιώσει  τον  

Δήμο .  Θεωρούμε  ότι  πρέπει  σήμερα  να  γίνει  η  συζήτηση  γενικά  με  

τους  όρους  της  σύμβασης  και  θεωρούμε  ότι  ο  Δήμος  μπορεί  να  

προχωρήσει  σε  μια  βελτίωση  του  οδοφωτισμού  με  ίδια  έσοδα  ή  εν  

πάση  περιπτώσει ,  με  ένα  δάνειο ,  μικρότερης  έντασης ,  να  πάει  

σταδιακά ,  ώστε  διατηρείται  το  πλεονέκτημα  να  αγοράζει  λαμπτήρες  

που  εξελίσσονται  και  να  έχει  αυτό  το  πλεονέκτημα .  

 Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Και  εγώ  κ .  Γιαννακίδη  για  τον  χρόνο  σας .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Καταλαβαίνετε  τι  θα  γίνει  με  την  απλή  αναλογική .  Καταλαβαίνετε .  

Αυτή  είναι  η  απάντηση  για  τον  Κλεισθένη  και  τον  αυτοκράτορα .  

Καταλαβαίνετε  τι  θα  γίνει  με  την  απλή  αναλογική .  Δεν  πρόκειται  να  
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περνάει  καμία  απόφαση .  Εγώ  δεν  προπηλάκισα  κανέναν ,  όταν  όμως  

ακούω   να  λέτε  ότι  το  ΚΑΠΕ ,  ο  κρατικός  φορέας  φωτογραφίζει ,  άρα  

είναι  διαπλεκόμενος .   

Το  ΚΑΠΕ  είναι  διαπλεκόμενο ,  τα  έχει  βρει  με  έναν ,  όπως  λέτε  

και  η  πράξη  απέδειξε  ότι  δυο  έχουν  πάρει  στους  πέντε  δήμους ,  δυο  

ανάδοχοι  πήρανε  τα  έργα .  Λοιπόν ,  συνεχίζετε ,  επιμένετε  και  λέτε  ότι  

το  ΚΑΠΕ ,  ο  κρατικός  φορέας  είναι  διαπλεκόμενος .  Εγώ  αυτό  το   

στείλω  στο  ΚΑΠΕ  για  να  σας  απαντήσει  εάν  είναι  διαπλεκόμενο  και  

εάν  το  θεωρεί  συκοφαντικό  αυτό .  Γι '  αυτό  λέω  να  γραφτεί  στα  

πρακτικά .  Δεν  μπορεί  ο  καθένας  να  λέει  ότι  θέλει .  Να  συκοφαντεί  έτσι  

ασύστολα .  

Λέτε  ότι  όλη  Ελλάδα  είναι  κατά .  Δηλαδή  50 Δήμοι  μέχρι  τώρα  

έχουν  πάρει  δάνειο .  Δεν  σας  λέει  τίποτα  αυτό ;  Και  σωρηδόν ,  στην  

ουρά  περιμένουν  και  άλλοι ,  σχεδόν  όλοι  οι  μεγάλοι  δήμοι  περιμένουν .  

Εκτός  από  κάποιους  μικρούς .  Αυτό  δεν  λέει  τίποτα  σε  κανέναν ;   

Πρέπει  να  ξεχωρίσετε .  Λέτε  ότι  πάνε  μαζί  τα  τεύχη  

δημοπράτησης  με  τους  όρους  αποδοχής ,  η  αποδοχή  των  όρων  έγκρισης  

του  δανείου .  Δεν  πάνε  μαζί .  Τι  κάνεις  πρώτα  κ .  Γιαννακίδη ,  όταν  

θέλεις  να  αγοράσεις  . .Τι  κάνεις  πρώτα ;  Βλέπεις  εάν  έχεις  λεφτά .  

Εξασφαλίζεις  τα  χρήματα  και  μετά  πας  στην  αγορά  και  κάνεις  έρευνα .  

Τώρα  είμαστε  στην  φάση  να  βρούμε  λεφτά .  Χωρίς  να  βρούμε  λεφτά  θα  

κάνουμε  τεύχη  δημοπράτησης ;  Μα  είναι  σοβαρά  πράγματα  αυτά ;  Θα  

μας  εγκριθεί ,  θα  το  υπογράψουμε  το  συμβόλαιο  και  μετά  θα  βγουν  

δημοπράτησης .  Οι  όροι  του  δανείου .  Πώς  θα  πάμε  να  το  αγοράσουμε .  

Αυτή  είναι  η  σειρά .  Είναι  απλά  πράγματα .  Αυτά  που  κάνουμε  στην  

καθημερινή  μας  πράξη ,  αυτό  κάνουμε  και  τώρα .   

Αυτά ,  δεν  θέλω  τίποτα  άλλο .    
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστώ  πολύ .  Ο  κ .  Ραμπότας  τοποθέτηση .  Έχετε  δυο  λεπτά  κ .  

Ραμπότα .   

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Αντώνης  δεν  είναι  γραμμένος  στην  λίστα ,  κ .  Ραμπότα .  Έχετε  τον  

λόγο .   

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Κυρίες  και  κύριοι ,  ερχόμαστε  σήμερα  σχετικά  με  την  έγκριση  των  

όρων  του  δανείου .  Το  ερώτημα  δεν  είναι  εάν  θα  πρέπει   να  αλλάξει  ο  

φωτισμός  της  πόλης  με  φωτιστικά  λεν  τεχνολογία  αλλά  κυρίως  το  πως  

θα  γίνει  αυτή  η  αλλαγή  και  με  ποια  κριτήρια .  Και  ο  τρόπος  που  θα  

γίνει  αυτή  η  αλλαγή  είναι  το  μέγα  ζητούμενο .  Είναι  το  κυρίαρχο  

ερώτημα .   

 Οι  όροι  που  έρχονται  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  αυτού  του  

δανείου  περιλαμβάνει  μέσα  και  το  πρακτικό  του  Ταμείο  

Παρακαταθηκών  και  Δανείων  και  το  Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  

Δανείων  το  πρακτικό  αναφέρει  ότι  προϋπόθεση  στο  τέλος  σε  όλα  αυτά  

είναι  να  μπουν  και  . .  που  πρότειναν .   

 Εδώ  θα  ζητήσω  λίγο  παραπάνω  χρόνο ,  κύριε  προεδρεύοντα .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Στην  δευτερολογία  σας  μετά .   
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Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Είναι  σύστημα  απομακρυσμένης  διαχείρισης  με  . .  που  κάνεις  την  

διαχείριση  από  μακριά .  Είναι  διάφορα  συστήματα  με  συγκεκριμένα  

πρωτόκολλα  και  αυτά  έχουν  τεράστιο  κόστος .  …το  ερώτημα  είναι  πως  

γίνεται ;  Και  αυτό  είναι  το  αδιανόητο  και  το  παράλογο ,  ένα  Διοικητικό  

Συμβούλιο  ενός  τραπεζικού  συστήματος  του  Ταμείο  Παρακαταθηκών  

και  Δανείων  να  ορίζει  προϋποθέσεις ,  να  βάζει  προϋποθέσεις  τεχνικές  

και  αυτό  είναι  το  σκοτεινό  σημείο  και  αυτό ,  εάν  θέλετε ,  είναι  ο  

. .ελέγχεται  αυτή  την  στιγμή  για  ποιο  λόγο  τα  τοποθετείτε  προκειμένου  

να  χορηγήσει  το  δάνειο .   

 Υπάρχουν  πολλοί  δήμοι  που  κάνουν  δάνεια  με  το  Ταμείο  

Παρακαταθηκών  και  Δανείων  και  με  την  Ευρωπαϊκή  Τράπεζα  και ,  

τελείωσε  ο  χρόνος ;   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

 Υπάρχουν  δήμοι  που  έχουν  κάνει  συμβάσεις  που  δεν  παίρνουν  λεντ  

και  παίρνουν  άλλη  τεχνολογία ,  ηλεκτρομαγνητικής  επαγωγής  

φωτιστικά .  Που  είναι  μεγαλύτερης  διάρκειας ,  πάει  στην  20ετία ,  χωρίς  

κανένα  πρόβλημα ,  δοκιμασμένα ,  όπως  είναι  ο  Δήμος  Λαρισαίων  με  

τεράστιο  ποσό  δανειοδοτείται ,  η  Περιφέρεια  Θεσσαλίας .   

 Πάρα  πολλοί  Δήμοι  έχουν  …και  έχουν  απορρίψει  αυτά  τα  

πρωτόκολλα… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Παρακαλώ  στην  δευτερολογία  σας  τα  υπόλοιπα .   Σας  ευχαριστώ  πολύ .  

Ο  κ .  Γρηγοριάδης  Χρήστος  τοποθέτηση .   

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  29 Η Σ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2018 

64

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Είναι  ο  Κανονισμός  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  που  ψηφίστηκε  από  

όλους  μας .   

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  προεδρεύοντα  διαδικαστικά ,  ο  Κανονισμός  να   ισχύει  και  για  

τον  Δήμαρχο .   

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Από  την  θέση  μου  αυτή  δεν  πρόκειται  να  δεσμεύσω  τους  Σερραίους  

πολίτες  με  δάνεια  αυτού  του  τύπου  και  γι '  αυτό  τον  λόγο .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Σας  ευχαριστώ  κ .  Ραμπότα .   

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Και  να  γραφτεί  στα  πρακτικά .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριε  Γρηγοριάδη .   

Κος  Χ .  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  πραγματικά  καταλαβαίνω  την  αγωνία  

της  αντιπολίτευσης  και  κάποιων  της  παράταξής  μας .  καταλαβαίνω  την  

αγωνία  διότι  κάθε  έργο  που  κάνει  η  Δημοτική  Αρχή  είναι  στα  συν  της  

και  αυτό  δεν  το  θέλει  η  αντιπολίτευση ,  ιδιαίτερα . .  Σε  καμία  

περίπτωση .   
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 Προσπαθείτε  εδώ  και  τόσο  καιρό  να  παραπλανήσετε  τους  

Σερραίους  πολίτες  ότι  θα  πληρώσουν  το  δάνειο  από  την  τσέπη  τους ,  

ότι  θα  χρεώσουμε  τον  Δήμο .  παραπλανάτε  τους  Σερραίους  πολίτες  

εσκεμμένα ,  γιατί  και  οι  ίδιοι  γνωρίζετε  πολύ  καλά  ότι  δεν  πρόκειται  να  

πληρώσουν  ούτε  ένα  ευρώ .  όχι  μόνο  δεν  πρόκειται  να  πληρώσουν  ούτε  

ένα  ευρώ ,  αλλά  θα  έχουμε  και  ρέστα  από  αυτό  το  δάνειο ,  από  την  

ενέργειά  μας  αυτή .  Ένα  είναι  αυτό .   

 Πρέπει ,  επιτέλους ,  να  καταλάβουμε  ότι  δεν  είμαστε  ειδικοί  

σίγουρα ,  όμως  επειδή  εγώ  μίλησα  με  ειδικούς ,  πρέπει  να  καταλάβουμε  

για  κάποιους  που  λένε  ότι  στο  σπίτι  μου  εγώ  δεν  αλλάζω  πολύφωτο  

παρά  μόνο  την  λάμπα ,  δεν  γίνεται  αυτό .  Δεν  μπορούμε  να  αλλάξουμε  

μόνο  τους  λαμπτήρες ,  διότι  δεν  θα  έχουμε  ούτε  το  50% της  απόδοσης  

με  αλλάζοντας  και  το  φωτιστικό  σώμα .  Πρέπει  να  αλλαχθεί  όλο .   

 Να  σταματήσουμε  επιτέλους  να  λέμε  ότι  σε  δέκα  χρόνια  πάλι  θα  

χρεωθούμε  πολλά  εκατομμύρια ,  γιατί  όταν  θα  έρθει  η  ώρα ,  αυτοί  οι  

λαμπτήρες  έχουν  12 χρόνια  εγγύηση  και  μετά   τα  12 χρόνια ,  εάν  θα  

χρειαστεί ,  θα  χρειαστεί  να  αλλάξουμε  τον  λαμπτήρα ,  δεν  θα  

αλλάξουμε  το  φωτιστικό  σώμα .   

 Επίσης ,  είναι  σίγουρο  ότι  σε  δέκα  χρόνια  θα  έρθουν  νέας  

τεχνολογίας .  Ποιος  το  αμφισβητεί  αυτό ;  Βεβαίως .  Μπορεί  να  βγει  και  

ένα  διαστημόπλοιο  δέκα  θέσεων  να  πηγαίνουμε  στο  . .  και  εμείς  οι  

φτωχοί .  Όμως  εάν  περιμένουμε  να  περάσουν  τα  δέκα  χρόνια ,  μετά  με  

την  ίδια  λογική  θα  πρέπει  να  περιμένουμε  άλλα  δέκα  χρόνια  που  θα  

έρθουν  πιο  καινούργιες  τεχνολογίες .   

 Λοιπόν ,  πρέπει  να  επιτέλους  να  πούμε  στον  Σερραϊκό  λαό  ότι  

πραγματικά  αυτή  η  ενέργεια  της  Δημοτικής  Αρχής  είναι  ένα  δώρο  προς  

τους  Σερραίους .  Είναι  ένα  δώρο .   
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστώ  πολύ  κ .  Γρηγοριάδη .  Ο  κ .  Χασαπίδης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   αγαπητοί  συνάδελφοι ,  από  την  αρχή  όταν  προέκυψε  

το  ζήτημα ,  εγώ  … 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε  να  του  απαγορέψετε  να  μας  λέει  αγαπητούς  

συναδέλφους  … 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ  μην  διακόπτετε .  Συνεχίστε  κύριε  Χασαπίδη .   

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Από  την  αρχή  ήμουν  υπέρ  της  αντικατάστασης  των  λαμπτήρων  και  

ήμουνα  υπέρ  του  δανείου .  Δεν  με  φοβίζουν  οι  όροι  του  δανείου  σε  ότι  

έχει  σχέση  με  την  εξυπηρέτησή  του .  Είναι  γεγονός  ότι  από  την  

εξοικονόμηση  της  ενέργειας  θα  μπορεί  να  εξυπηρετηθεί  το  δάνειο .   

Από  την  πρώτη  στιγμή  όμως  ήμουνα  υπέρ  της  απόλυτης  

διαφάνειας  σε  ότι  έχει  σχέση  με  τον  διαγωνισμό ,  γιατί  κάποιοι  στο  

όνομα  της  διαφάνειας  γίνονται… της  διαπλοκής .  Δεν  θέλω  να  με  

ταυτίσετε  με  αυτούς .   

Τι  εννοώ ;  Αυτοί  οι  όροι ,  είπε  ο  κ .  Δήμαρχος  και  εγώ  

καλοπροαίρετα  το  αποδέχομαι ,  εάν  αυτούς  τους  όρους  που  βάζει ,  τους  

δεσμευτικούς  ο  ΚΑΠΕ  και  το  Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  δεν  
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αφαιρεθούν  από  τα  τεύχη  δημοπράτησης ,  εγώ  τα  τεύχη  δημοπράτησης  

δεν  θα  τα  ψηφίσω .   

 Και  είπε  ο  κ .  Δήμαρχος  και  παρακαλώ  να  διευκρινίσει ,  εάν  είναι  

δυνατόν ,  ότι  σε  τρείς  δήμους  που  έγιναν  το  έργο  το  πήραν  δυο .  Δεν  

μας  είπε  πόσοι  συμμετείχαν  στον  διαγωνισμό .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ένας… 

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Δήμαρχε  να  ολοκληρώσω .  Δήμαρχε  στην  τοποθέτησή  σας  θέλω  να  μου  

διευκρινίσετε ,  πόσοι  συμμετείχαν  στον  διαγωνισμό  αυτόν ;  Αυτό  θέλω ,   

γι '  αυτό  μιλώ  για  περισσότερη  διαφάνεια ,  για  να  υπάρχει  μεγαλύτερη  

συμμετοχή ,  για  να  έχουμε  και  μεγαλύτερο  όφελος  εκπτωτικό .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Στον  έναν  Δήμο ,  από  ότι  θυμάμαι  πέντε  είχαν  πάρει .  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστώ  για  τον  χρόνο  σας  κ .  Χασαπίδη .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Προηγουμένως ,  συγνώμη  κ .  Χασαπίδη ,  τι  είπατε  για  τα  τεύχη  

δημοπράτησης ;   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Είπατε  εσείς  ότι  τα  τεύχη  δημοπράτησης  μπορούμε  αυτούς  τους  όρους  

να  τους  αφαιρέσουμε .  Εάν  δεν  αφαιρεθούν  οι  όροι  εγώ  δεν   θα  τα  

ψηφίσω .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  είναι  αυτό .  Δεν  τους  αφαιρούμε .  Δεν  είναι  αυτό  το  θέμα  μας ,  θα  

έρθουν  τα  τεύχη .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  
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Αυτό  λέω .  Επειδή  εγώ  λέω  ότι  αυτοί  οι  όροι  είναι  φωτογραφικοί ,  κατά  

την  άποψή  μου ,  … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τώρα  ψηφίζουμε  τους  όρους  έγκρισης  αποδοχής .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ο  κ .  Στεργίου  την  τοποθέτησή  του .   

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Κύριε  Δήμαρχε ,  κύριε  Πρόεδρε ,   κυρίες  και  κύριοι  δημοτικοί  

σύμβουλοι ,  σήμερα  αποπειράθηκε  και  ο  Δήμαρχος  να  αφαιρέσει  τον  

λόγο ,  έντεχνα  από  τους  δημοτικούς  συμβούλους  και  μίλησε  για  

συκοφαντία  και  όρους  του  ΚΑΠΕ .  Τους  όρους  τους  βάζει  το  Ταμείο  

Παρακαταθηκών  και  Δανείων  που  είναι  μια  τράπεζα .   

Είναι  απαράδεκτο ,  κατά  την  άποψή  μου  και  να  γραφτεί  στα  

πρακτικά ,  όταν  μια  τράπεζα  δίνει  δάνειο  καθορίζει  τους  όρους  για  να  

πάρει  τα  λεφτά  της  πίσω .  Δεν  θα  μου  βάλει  όρους  πως  θα  κάνω  εγώ  το  

έργο  και  με  ποιον  θα  βάζω .  Δεν  βάζει  όρους .  Δεν  έχει  το  δικαίωμα  και  

αυτό  δεν  μπορεί  να  μας  το  στερήσει  κανείς  σαν  εκλεγμένος  και  αιρετός  

δημοτικός  σύμβουλος  να  το  βάζω  και  θα  το  βάζω  πάντοτε .   

Δηλαδή  εάν  πάρω  εγώ  δάνειο  για  το  σπίτι  μου  η  τράπεζα  θα  μου  

πει  που  θα  βάλω  την  κρεβατοκάμαρα  και  πόσα  παράθυρα  θα  κάνω ;  Θα  

μου  πει  εάν  διασφαλίζομαι  με  τον  εγγυητή  μου  να  πάρω  το  δάνειο .   

Κυκλοφορεί  στις  Σέρρες  ότι  ο  Στεργίου  δεν  θέλει  τα  λεντ .  Είμαι  

ο  πρώτος  που  θέλω  τα  λεντ  αλλά  όχι  με  αυτή  την  διαδικασία .  Ερωτώ ,  

εύλογα ,  γιατί  να  μην  πάρουμε  εννέα  εκατομμύρια  δάνειο ,  να  

αλλάξουμε  και  τα  15.000 φωτιστικά  σώματα  και  όχι  μόνο  τα  5.000 

εφόσον  δεν  θα  πληρώσουμε ;   
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Ακούγεται  το  άλλο  επιχείρημα .  Δεν  θα  πληρώσει  κανείς  Σερραίος  

ούτε  ένα  ευρώ .  μα  οι  Σερραίοι  τα  πληρώνουν  τα  λεφτά  αυτά ,  τα  

πληρώνουν  για  τα  φωτιστικά  σώματα  με  την  κατανάλωση  ρεύματος  και  

θα  τα  πάρει  η  τράπεζα .   

Τρίτον .  Πόσα  θα  πληρώσουμε  να  μας  πουν  συνολικά  γιατί  δεν  

αναφέρθηκε ,  γιατί  το  δάνειο  . .την  αποπληρωμή  του  θα  περάσουν  οι  

τόκοι  το  ένα  εκατομμύριο .   

Τέταρτο .  Θα  ξεκινήσει  λέει  η  δανειοδότηση  και  η  αποπληρωμή  

του  δανείου  όταν  πλέον  θα  έχει  ολοκληρωθεί  το  έργο .  Δεν  διαβάσατε  

μέσα  λέει  και  κάτι  άλλο ,  ότι  τα  λεφτά  τα  οποία  θα  δώσει  σε  μας  θα  

αφαιρεθούν  οι  τόκοι  μέχρι  εκείνο  το  σημείο .  Να  δω  τι  λεφτά  θα  . .  θα  

πάρουν  τα  τρία  εκατομμύρια  ή  λιγότερο ;   

Ολοκληρώνω  και  τελειώνω  με  τέτοιο ,  γιατί  είπαν  κάποιοι  εδώ  

μέσα  ότι  το  επιτόκιο  θα  είναι  4,95,   5%. Εγώ  λέω  κάτι .  Κάποιοι  εδώ  

μέσα  πολιτικά  στάθηκαν  απέναντι  στα  μνημόνια ,  τέτοιο  αυστηρό  

μνημόνιο  και  τέτοιους  αυστηρούς  όρους  δεν  έχω  ματαδεί .  Και  μάλιστα  

ντροπή  μας  κιόλας ,  θα  δεχόμαστε ,  τελειώνω ,  θα  δεχόμαστε  από  την  

Ευρώπη  κάποιους  επιτηρητές .  Δηλαδή  θα  βάλουμε  και  την  τρόικα  

τώρα ,  όπως  την  ονόμασαν ,  τους  θεσμούς .   

Έλεος  επιτέλους ,  δεν  μπορεί  κανείς .  Εγώ  πιστεύω  ότι  η  επόμενη  

Δημοτική  Αρχή ,  όποια  προκύψει  θα  καθίσει  να  δει  το  ζήτημα  για  να  

αλλάξει  και  τα  15.0000 φωτιστικά  σώματα  και  τότε  ο  Σερραίος  

δημότης  θα  δει  όφελος  στην  τσέπη  του .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστούμε  πολύ  κ .  Στεργίου .  Ο  κ .  Γαλάνης  τοποθέτηση .  Δυο  λεπτά  

κ .  Γαλάνη .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Κύριε  προεδρεύοντα ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  είμαι  υπέρ  της  

βελτίωσης  και  αναβάθμισης  του  δικτύου  φωτισμού  με  χρήση  νέων   

τεχνολογιών  και  εξοικονόμησης  ενέργειας ,  όμως  θα  ήθελα  όπως  και  

στην  επιλογή  του  πιστωτικού  ιδρύματος  έπραξα  να  βάλω  μια  

επισήμανση  προς  την  κυρία  γραμματέα  και  να  εγγραφεί  στα  πρακτικά  

την  εξής :   να  λάβουμε  σοβαρά  υπόψη  της  παρατηρήσεις  του  

Πανελλήνιου  Συνδέσμου  Τεχνικών  Εταιρειών ,  να  εξασφαλίσουμε  τις  

αρχές  της  αναλογικότητας  και  του  ανταγωνισμού  στον  διαγωνισμό  

δίνοντας  την  δυνατότητα  ισότιμης  συμμετοχής  σύμφωνα  με  την  

ευρωπαϊκή  νομοθεσία  και  πάντα  με  στενή  παρακολούθηση  της  

διαδικασίας .   

 Μόνο  με  αυτή  την  επισήμανση  μπορώ  να  τοποθετηθώ  θετικά  στο  

συγκεκριμένο  ζήτημα  και  επιφυλάσσομαι  για  το  πως  θα  γίνει  η  

δημόσια  διαβούλευση ,  θα  ληφθούν  οι  αποφάσεις  όταν  θα  έρθουν  τα  

τεύχη  δημοπράτησης  και  οι  όροι  του  διαγωνισμού .   

 Ήδη  αυτή  την  επισήμανση  την  έχω  κάνει  και  στην  επιλογή  του  

πιστωτικού  ιδρύματος ,  διότι  πραγματικά  έλαβα  υπόψη  μου  πολύ  

σοβαρά  τις  παρατηρήσεις  του  Πανελλήνιου  Συνδέσμου  Τεχνικών  

Εταιρειών  και  επειδή  ακριβώς  επιθυμώ  και  νομίζω  όλοι  εδώ  μέσα  την  

μεγαλύτερη  δυνατή  συμμετοχή  των  εταιρειών  στον  διαγωνισμό ,  

ακριβώς  γι '  αυτό  τον  λόγο  κάνω  αναφορά  στις  δυο  βασικές  αρχές ,  αυτή  

του  ανταγωνισμού  και  της  αναλογικότητας ,  οι  οποίες  θα  πρέπει  να  

υπάρχουν  στους  όρους  του  διαγωνισμού .   

 Επομένως  ακριβώς  αυτή  είναι  η  τοποθέτησή  μου ,  κυρία  

γραμματέας  παρακαλώ  να  γραφτεί  στα  πρακτικά  και  θα  ήθελα ,  επειδή  

αναφέρθηκε  κάπου ,  αφορά  και  το  δικό  μου  κομμάτι  της  θητείας  που  

τελειώνω ,  κύριε  προεδρεύοντα ,  τα  χρέη  του  Δήμου  εξοφλήθηκαν  χωρίς  
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ούτε  ένα  ευρώ  δάνειο ,  με  νοικοκύρεμα  του  Δήμου ,  μείωση  των  

δαπανών ,  αύξηση  των  εσόδων ,  επομένως  αυτή  είναι  η  αλήθεια ,  δεν  

υπάρχει  κάτι  άλλο .  Δεν  πήραμε  ούτε  ένα  ευρώ  δάνειο  στα  πρώτα  έξι  

χρόνια  της  θητείας  μας .   

 Ευχαριστώ  πάρα  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Και  εγώ  κ .  Γαλάνη  για  τον  χρόνο  σας .  Ο  κ .  Τερζής  θέλει  να  

τοποθετηθεί .  Έχετε  δυο  λεπτά  κ .  Τερζή .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .   Θα  ήθελα  να  αναφέρω  πως  το  θέμα  δεν  είναι  εάν  

συμφωνούμε  ή  όχι  με  την  αλλαγή  των  λαμπτήρων .  Είμαστε  

υποχρεωμένοι .  Από  το  2007 και  μετά  έως  το  2012 η  Ε .Ε .  κατήργησε  

την  παραγωγή  και  εισαγωγή  των  λαμπτήρων  πυρακτώσεως  και  από  1η  

Σεπτεμβρίου ,  μεθαύριο  Δευτέρα ,  καταργεί  την  παραγωγή  και  την  

εισαγωγή  των  λαμπτήρων  αλογόνου .  Από  το  2020 θα  έχουμε  και  

πρόστιμα  ανά  τόνο .  Εκατό  ευρώ  ανά  τόνο .   

 Άρα  τι  συζητάμε ;  Είμαστε  τυπικοί  ή  όχι ;  Είμαστε  υποχρεωμένοι .  

Και  θα  έχουμε  και  πρόστιμο  από  το  ΄20.  

 Συμφωνώ  με  τον  αγαπητό  συνάδελφο  τον  κ .  Γαλάνη  όσον  αφορά  

όταν  θα  έρθουν  τα  τεύχη  δημοπράτησης  και  οι  όροι  που  θα  είναι  μέσα  

των  συμβάσεων ,  συμφωνώ  απόλυτα  με  την  τοποθέτησή  του  και  από  

εκεί  και  πέρα ,  είμαι  πεπεισμένος ,  όπως  είπε  και  ο  κ .  Δήμαρχος ,  ότι  

αυτό  το  δάνειο  είναι  πέρα  ως  πέρα  αυτοχρηματοδοτούμενο .   

 Αυτά  έχω  να  πω .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστώ  πολύ  κ .  Τερζή  για  τον  χρόνο  σας .  Επόμενος  ομιλητής  ο  κ .  

Γκότσης .  Έχετε  δυο  λεπτά  παρακαλώ .   
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Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κυρία  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  εάν  ήμασταν  ο  

μοναδικός  Δήμος  που  κάνουμε  αυτό  το  εγχείρημα ,  τότε  θα  μπαίνανε  

ψύλλοι  στα  αφτιά  μας  όλων  ότι  κάτι  δεν  πάει  καλά .  Πενήντα  δήμοι ,  

πενήντα  δήμοι ,  άλλοι  υλοποίησαν ,  άλλοι  βρίσκονται  στο  στάδιο  της  

υλοποίησης  και  άλλοι  για  να  πάρουν  βρίσκονται  στην  διαδικασία .   

 Η  Θάσος  που  υλοποίησε  στο  έργο  πήγε  το  κανάλι ,  το  δίκτυο  στον  

Δήμαρχο  και  έδωσε  τα  εύσημα .  Μπράβο ,  με  ποιον  τρόπο ;  Με  αυτόν  

τον  τρόπο .  Εδώ  δεν  κατάλαβα ,  εγώ  πήρα  τηλέφωνο  και  είπα  ότι  δώστε  

και  τα  εύσημα  στον  Δήμαρχο  που  κάνει  αυτή  την  προσπάθεια ;  Δηλαδή  

όλοι  οι  άλλοι  δήμοι  να  κάνουν  εκτός  από  εμάς ;  Μα  αυτή  η  μιζέρια ;   

 Ένα  –ένα  θα  απαντήσω .   

 Μιλήσατε ,  κύριε  Γάτσιο  ότι  είναι  ακριβά  τα  φωτιστικά  αυτά  που  

θα  πάρουμε ,  450,  πόσα  είπατε .  Σας  λέω  το  εξής :  είναι  τιμές  ΦΕΚ  και  

στην  τεχνοοικονομική  μελέτη  είναι  κάτω ,  δηλαδή  δεν  πήραμε  τις  τιμές  

του  υπουργείου ,  δεν  το  είπατε  δήμαρχε ,  αλλά  25% κάτω  βάλαμε  τις  

τιμές  αυτές  που  έβαλε  ο  σύμβουλος .  Και  ξέρετε  γιατί  δεν  μπορούσε  να  

βάλει  κάτω  από  25%; Διότι  εάν  έβαζε ,  ας  πούμε ,  40% δεν  θα  υπήρχε  

επενδυτής  να  πει  ότι  με  τόσο  χαμηλό  κόστος  δεν  μπορώ  να  

συμμετάσχω .   

 Άρα  λοιπόν ,  αυτό  το  επιχείρημα  καταρρίπτεται ,  διότι  άλλες  οι  

τιμές  του  Υπουργείου  κ .  Χασαπίδη  και  άλλα  έβαλα  εδώ .  25% κάτω  

έβαλε .   

 Πάμε  παρακάτω .  Λέει  ο  κ .  Μηλίδης  να  απαλύνουμε  τον  πολίτη  

από  τα  τέλη ,  να  πληρώνουν  πιο  λίγα .  Με  ποιο  τρόπο ;  Εμείς  βρήκαμε  

τρόπο .  Αυτός  είναι  ο  τρόπος  που  θα  μπορέσουμε  έστω  να  κάνουμε  και  
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μια  μείωση  ή  έστω  να  καθίσουμε  σε  σταθερότητα ,  να  μην  κάνουμε  

αύξηση  των  τελών .   

 Κύριοι  συνάδελφοι ,  στην  Νέα  Σμύρνη  που  βγάζουν  το  έργο  πέντε  

συμμετέχουν  και  όπως  είπε  ο  Δήμαρχος  δεν  είναι  μόνο  . .Πώς  είναι  

δυνατόν  να  επιλέξουμε  έναν  ντόπιο ;  Ντόπιοι  θα  είμαστε  

συναλλασσόμενοι ,  όταν  θα  πούμε  ότι  έλα  εδώ  εσύ  να  δούμε  πως  θα  

κάνουμε  την  δουλειά .  Τότε  φυλακή  πρέπει  να  πάμε .  

Απαντάω  στον  κύριο  και  τελειώνω ,  στον ,  έφυγε ,  στον  κ .  

Γιαννακίδη ,  πανηγυρίσατε  ναι  και  εγώ  το  έχω  γράψει  στο  facebook και  

παντού .  Εσείς  δηλαδή  όταν  βγαίνετε  κάθε  μέρα  στο  κανάλι  και  

προχθές  βγήκατε ,  κάθε  μέρα ,   «Θα  πληρώσει  ο  Δήμος ,  οι  δημότες ,  τους  

καταστρέφετε» και  τα  λοιπά ,  πάλι  προχθές  ο  αρχηγός  της  

αντιπολίτευσης  βγήκε  στο  κανάλι .  Κατέπεσαν  τα  πάντα  και  οι  

προσφυγές  σας  και  τα  πάντα .  Και  το  ψέμα  έχει  κοντά  ποδάρια .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κυρία  Ιλανίδου  έχετε  δυο  λεπτά  για  τοποθέτηση .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Δεν  θα  τοποθετηθώ  γιατί  καλύφθηκα .  Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Να  είστε  καλά  και  για  τον  χρόνο  σας  που  μας  δώσατε .  Ο  κ .  

Παπαβασιλείου .  Δυο  λεπτά  κ .  Παπαβασιλείου .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Δεν  θα  καταχραστώ  δευτερόλεπτο .  Κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  έχω  

πειστεί  πραγματικά  ότι  το  δάνειο  για  την  αναβάθμιση  του  

οδοφωτισμού  της  πόλης  και  των  χωριών  είναι  απαραίτητο  για  την  

αναβάθμιση  του  οδοφωτισμού  αλλά  και  είμαι  πλέον  πεπεισμένος  ότι  

δεν  θα  επιβαρύνει  την  τσέπη  κανενός  πολίτη  διότι  είναι  
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αυτοχρηματοδοτούμενο .  Από  την  μείωση ,  όπως  έχουμε  πει  

κατανάλωσης  ηλεκτρικής  ενέργειας ,  θα  πληρώνεται  το  δάνειο .  Αυτό  

πρέπει  να  μην  ξανά  ακουστεί ,  ειλικρινά  δηλαδή .   

 Θα  υπάρξει  αναβάθμιση  όλου  του  οδοφωτισμού .  Σήμερα  έχουμε  

λάμπες  δυνατές ,  λάμπες  χαμηλές ,  είναι  ένα  πράγμα  που  παρακωλύει  

ακόμα  και  την  κυκλοφορία .  Ενιαίος  οδοφωτισμός ,  Ε .Ε .  στο  μέσο .  Μετά  

το  ΄20 θα  αρχίσουν  τα  πρόστιμα ,  όπως  ανέφερε  και  ο  κ .  Τερζής .   

 Ναι ,  ένα  άλλο  κομμάτι  έχει  . .η  μείωση  της  ατμοσφαιρικής  

ρύπανσης  και  μην  νομίζετε  επειδή  δεν  έχουμε  εργοστάσια  στις  Σέρρες ,  

τα  οποία  βγάζουν  ρύπους  και  τα  λοιπά ,  δεν  πρέπει  και  εμείς  ως  μικρός  

Δήμος  να  συμβάλουμε  στην  μείωση  των  ρύπων .  Ναι ,  θέλουμε  μια  

πράσινη  πόλης ;  Σιγά  –σιγά  την  κτίζουμε  την  πράσινη  πόλη .  Και  αυτή  

κτίζεται  και  μέσα  από  τον  οδοφωτισμό  με  την  νέα  τεχνολογία  των  

λεντ .   

 Σε  επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  όταν  θα  έρθουν  οι  όροι  

διακήρυξης ,  δεσμεύτηκα  και  από  την  προηγούμενη  φορά  που  είχε  έρθει  

το  θέμα ,  εάν  προσωπικά  έχω  την  δυνατότητα  να  ελέγξω  εάν  υπάρξει ,  

εάν  που  δεν  το  πιστεύω ,  φωτογραφική ,  όπως  αναφέρθηκε  από  κάποιους  

συναδέλφους ,  φωτογραφικός  όρος ,  ειλικρινά  δεν  θα  το  ψηφίσω .  Είμαι  

σίγουρος  όμως  και  πεπεισμένος ,  εφόσον  έχουμε  έναν  διεθνή  

διαγωνισμό ,  δεν  θα  υπάρξει  τέτοια  περίπτωση .  

 Σας  ευχαριστώ .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   … 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστώ  πολύ  τον  κ .  Παπαβασιλείου .  Ο  κύριος  Αραμπατζής  για  

τοποθέτηση  και  μετά  έχουμε  τις  δευτερολογίες .  Κύριε  Πρόεδρε .  
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Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι  ειλικρινά  είμαι  ικανοποιημένος  ότι  έγινε  αντιληπτό  

ότι  δεν  συζητούμε  για  λάμπες ,  συζητούμε  πλέον  για  λαμπτήρες ,  αυτά  

που  …Επίσης ,  είναι  γεγονός  ότι  πρέπει  να  αλλαχθούν  οι  λαμπτήρες  οι  

συμβατικοί  και  σε  αυτό  επίσης  συμφωνούμε  όλοι ,  όπως  συμφωνούμε  

όλοι  το  ότι  πρέπει  να  γίνει  το  έργο  αυτό .   

 Βέβαια ,  ο  καθένας  έχει  την  άποψή  του ,  σεβαστή  αλλά  πρέπει  να  

έχουμε  και  κάποια  στοιχεία .  Πριν  προχωρήσω  θα  ήθελα  να  πω  ότι  

εκπλήσσομαι  που  βλέπω  μια  προσπάθεια  απαξίωσης  προς  έναν  

κρατικό ,  δημόσιο  φορέα ,  όπως  είναι  το  Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  

Δανείων  και  το  ΚΑΠΕ .   

 Έχετε  την  εντύπωση  ότι  δίνει  τόσο  εύκολα  λεφτά ;  Πάρτε  ένα  

χιλιάρικο  από  την  τράπεζα  να  δείτε  τι  εγγυήσεις  σας  ζητάνε .  Ας  

σοβαρευτούμε  λοιπόν  ότι  όταν  σου  δώσει  3 εκατομμύρια  θα  σου  βάλει  

και  κάποια  στάνταρ .  Θα  σου  ζητήσει  και  κάποιες  εγγυήσεις .  Αυτό  

είναι  δεδομένο .  Δεν  συζητιέται .   

 Άρα  λοιπόν ,  είναι  ένα  μη  κερδοσκοπικού  χαρακτήρα  αυτός  ο  

δημόσιος  φορέας .  Δεν  νομίζω  ότι  υπάρχει  λόγος  από  την  πλευρά  μας  

να  προσπαθήσουμε  να  τον  απαξιώσουμε  τόσο  πολύ .   

 Όσον  αφορά ,  λοιπόν ,  θα  αναφερθώ  σε  κάποια  τεχνικά  θέματα  για  

να  μην  αφήνονται  κάποιες  αμφιβολίες ,  αιωρούνται  κάποια  ερωτήματα .  

Όσον  αφορά  την  απόδοση  του  φωτιστικού  με  το  πρότυπο  λεντ  79,  

υπάρχει  και  το   80,  που  είναι  ακόμα  πιο  αυστηρό  και  κύριε  Δήμαρχε  θα  

προτείνω  όταν  πλέον  μπουν  οι  όροι  να  μπει  το  80 που  είναι  ακόμα  πιο  

αυστηρό  και  σκληρό .   
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Προβληματιστήκατε  γιατί  βάζει  όλους  αυτούς  τους  όρους  το  

ΚΑΠΕ  και  για  τους  προτείνει ;  Για  να  διαφυλάξει  το  έργο  και  να  γίνει  

όσο  γίνεται  πιο  σωστό .   

Άρα  λοιπόν ,  το  79 δεν  είναι  κάτι  απλό ,  είναι  ένα  διεθνές  πρότυπο  

αξιολόγησης ,  μια  μέθοδος  για  να  γνωρίζουμε  . .  Από  εκεί  θα  

ξεκινήσουμε  και  μετά  θα  πάμε  προς  τα  επάνω .   Άρα  λοιπόν  πολύ  

σωστά  το  έβαλε .   

Όσον  αφορά  το  ντίμινγκ ,  που  γίνεται  λόγος  και  λένε  διάφορα  και  

τα  λοιπά ,  ένα  θα  σας  πω .  Κοστίζει  σε  κάθε  φωτιστικό  μόνο  40 ευρώ  

αυτή  η  υποδομή ,  αυτή  η  προϋπόθεση  και  δεν  αποτελεί  αγαπητέ  

συνάδελφε  προνόμιο  μιας  εταιρείας .  Δεκάδες  εταιρείες ,  ο  ίδιος  να  

παραγγείλετε  αύριο  χίλια  φωτιστικά  και  ζητήσετε  το  σύστημα  ντίμινγκ ,  

δεν  είναι  αποκλειστικό  προνόμιο  ενός  φορέα ,  ενός  επιχειρηματία .  Το  

συναντούμε ,  το  βρίσκουμε ,  κάντε  μια  έρευνα  διαφορετική ,  μην  

κατεβάζουμε  πέντε  σελίδες  στο  διαδίκτυο  και  διατυπώνουμε  άποψη .   

Θα  μου  επιτρέψετε ,  επειδή  έχω  κάνει  την  έρευνα ,  το  σύστημα  

ντίμινγκ  μπορούμε  να  το  βρούμε  σε  όλα  τα  φωτιστικά  φθηνό  ή  ακριβό .  

Και  των  60 ευρώ ,  γιατί  ξέρετε  κ .  Γάτσιο ;  Υπάρχει  και  60 ευρώ  

φωτιστικό .   

Αναφερθήκατε  στο  Αυτοκινητοδρόμιο .  Το  Αυτοκινητοδρόμιο  έχει  

έναν  περιορισμένο  χώρο .  Δεν  μιλάμε  για  οδοφωτισμό .  Εκεί  γίνεται  

ένας  φωτισμός  σε  μια  αλάνα ,  σε  μια  πλατεία ,  σε  ένα  γήπεδο .  Εδώ  είναι  

κάτι  πολύ  διαφορετικό .   

Το  σύστημα  ντίμινγκ  είναι  πολύτιμο .  Το  εάν  θα  εφαρμοστεί  ή  

πως  θα  εφαρμοστεί ,  αυτό  είναι  μια  άλλη  διαδικασία  και  μπορούμε  να  

την  συζητήσουμε  σε  κάποια  άλλη  φάση .    
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Άρα  λοιπόν ,  μιλάμε  για  ένα  ελάχιστο  κόστος  40 ευρώ ,  δεν  είναι  

ολοκληρωμένο ,  είναι  ένα  μικρό  pls  και  τίποτα  περισσότερο ,  το  οποίο  

θα  λειτουργήσει  αργότερα  . .με  τηλεχειρισμό  ή  με  . .  

Και  όσον  αφορά  εάν  τις  λάμπες  θα  τις  πετάξουμε  ή  τι  θα  γίνει  

μετά  από  πέντε  χρόνια ,  ένα  είναι  γνωστό  ότι  όλα  τα  συστήματα ,  όλα  τα  

ηλεκτρονικά  συστήματα  αναβαθμίζονται .  Υπάρχουν  αναβαθμίσεις  τις  

οποίες  θα  τις  δούμε  στην  πορεία .  Αυτή  την  στιγμή  αυτό  που  

προσφέρεται  στην  αγορά ,  αυτό  που  προσφέρεται  προς  χρήση  είναι  οι  

λάμπες  υψηλής  τεχνολογίας  τα  φωτιστικά  πλέον  τα  λεντ .   

Αυτά  ήθελα  να  πω .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστώ  πολύ  για  τον  χρόνο  σας .  Πάμε  σε  δευτερολογία .  Ποιοι  

συνάδελφοι  θέλουν  να  δευτερολογήσουν ;  Ο  κ .  Μηλίδης ,  ο  κ .  Γάτσιος ,  

ο  κ .  Γιαννακίδης ,  ο  κ .  Γρηγοριάδης  Χρήστος ,  ο  κ .  Γκότσης  Ηλίας ,  ο  κ .  

Ραμπότας .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Δεν  μπορεί  να  δευτερολογήσει ,  κύριε  Δήμαρχε  δεν  έχει  πρωτολογήσει .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν  μου  επέτρεψες .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ο  κ .  Στεργίου .  Ο  κ .  Χασαπίδης  εάν  χρειαστεί ;  Άλλος  συνάδελφος ;  Εάν  

χρειαστεί  ο  κ .  Παπαβασιλείου .  Ο  κ .  Αραμπατζής .  Ωραία ,  ευχαριστώ  

πολύ .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Τρία  λεπτά  για  τους  αρχηγούς  των  παρατάξεων  και  δυο  λεπτά  για  τους  

λοιπούς  δημοτικούς  συμβούλους .  Να  κρατηθεί  χρόνος .  Έχει  τον  λόγο  ο  

κ .  Γάτσιος .  

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Καταρχάς ,  θα  επανέλθουμε  στο  κρίσιμο  σημείο  και  όσοι  οι  

υπερασπιστές  της  όλης  υπόθεσης  το  υπερασπίζονται  και  το  εμείς  το  

επικρίναμε  σε  σχέση  με  τα  εξειδικευμένα  που  …Ρώτησε  ο  κ .  

Χασαπίδης . .  θα  αμβλυνθούν ,  θα  φύγουν  αυτοί  οι  όροι ,  γιατί  είπατε  

πολλές  φορές  ότι  εμείς  είμαστε  αυτοί  που  θα  βάλουμε  αυτούς  τους  

όρους .  Μπορούν  να  φύγουν ;  Δεν  μπορούν .  Είναι  δεσμευτικοί  οι  

συγκεκριμένοι .  

 Άρα  το  είπα  και  στην  πρωτολογία  μου  ότι  μας  δίνουν  τα  

χρήματα ,  είναι  διασφαλισμένα ,  δεν  έχουμε  καμία  αμφισβήτηση  ότι  

μπορεί  ο  Δήμος  να  τα  αποπληρώσει ,  εκείνο  εμείς  ελέγχουμε  σαν  

σύμβαση  και  εκείνο  πρέπει  να  ελέγχει  και  ο  τραπεζικός  λογαριασμός .  

Δεν  πρέπει  να  ελέγχει  . .για  ποιο  λόγο  πρέπει  να  γίνεται  και  τι  πρέπει  

να  κάνουμε . .  

 Άρα ,  θα  πρέπει  από  την  στιγμή  που  θα  περάσει  το  δάνειο  να  

αμβλυνθούν  αυτοί  οι  όροι ,  να  πούμε  ότι  δεν  δεχόμαστε  αυτούς  τους  

όρους  αλλά  εμείς  θα  βάλουμε  έτσι ,  όπως  θέλουμε  για  την  … 

συμμετοχή  υπήρχε  σε  πολλά… στις  περισσότερες  περιπτώσεις  . .στις  

προδιαγραφές  που  είχαν .   

 Το  δεύτερο ,  μείωση  του  κόστους .  Μείωση  του  κόστους  δεν  

μπορεί  να  έρθει  μόνο  στην  συγκεκριμένη  διαδικασία .  Μείωση  του  

κόστους  μπορεί  να  έρθει  στην  κατανάλωση  του  ρεύματος  και  με  την  

άλλη  διαδικασία  που  προτείνουμε  εμείς .   
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 Είπα ,  Πρόεδρε ,  εγώ  το  παράδειγμα  που  κάναμε  εμείς  με  το  

Αυτοκινητοδρόμιο .  Τι  σημασία  έχει  που  είναι  διαφορετικός  δηλαδή ;  

150 και  50 και  100,  πέντε  χρόνια  θα  αντέξουν ;  Ας  αντέξουν  πέντε  

χρόνια ,  όμως  θα  κάνουν  500 χιλιάρικα .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Δεν  θέλω  να  διακόψω   την  ροή  της  σκέψης  σου ,  αλλά  στο  

Αυτοκινητοδρόμιο ,  εάν  θυμάσαι  πολύ  καλά ,  οι  λόγοι  … 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Για  16 φωτιστικά ,  όχι  για  5.500.  Επαναλαμβάνω .   

 Είπε  ο  κ .  Δήμαρχος  ότι  τώρα  μιλάμε  για  τα  λεφτά  και  μετά  θα  

κάνουμε  την  έρευνα .  Μα  άμα  πάρουμε  τα  λεφτά  . .  δεν  μας  αφήνουν  να  

κάνουμε  την  έρευνα  εμείς  όπως  θέλουμε .  Τέσσερα ,  τουλάχιστον ,  

σημεία  μας  δεσμεύουν .  Για  ποιο  λόγο  συμβαίνει  αυτό ;   

 Τέλος  πάντων ,  εν  κατακλείδι  εγώ  δεν  έχω  να  πω  τίποτα  

παραπάνω ,  η  πεποίθησή  μας  είναι  και  το  πιστεύουμε  ακράδαντα  όχι  για  

άλλους  λόγους  που  αναφέρονται  εδώ  πέρα ,  ότι  είναι  λάθος  ο  τρόπος  με  

τον  οποίο  προσεγγίζουμε  το  όλο  θέμα ,  δεν  είναι  υπέρ  του  Δήμου ,  του  

χρόνου  θα  έχουμε  και  άλλα  δεδομένα ,  θα  πρέπει  να  αποπληρώσουμε  

περισσότερα  . .  με  την  λειτουργία  του  ΧΥΤΙ  και  πιστεύω  ότι  με  

μικρότερο  κόστος  θα  μπορούσαμε  να . .  όμοια  ή  ίδια  μείωση  της  

κατανάλωσης  και  θα  εξασφαλίζαμε  περισσότερο  όφελος  για  τους  

δημότες .  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστώ  κ .  Γάτσιο ,  ο  κύριος  Μηλίδης ,  έχετε  τρία  λεπτά .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   
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Καταρχήν ,  κύριε  Πρόεδρε ,   κύριε  Δήμαρχε ,  δεν  είμαστε  αντίθετοι ,  

εμείς  τουλάχιστον ,  δεν  είπαμε  ποτέ  ότι  είμαστε  αντίθετοι  με  την  λήψη  

ενός  τόσο  μεγάλου  δανείου  και  τους  όρους  του  δανείου ,  δεν  θέλω  να  

τους  επαναλάβω  και  νομίζω  ότι  πρέπει  να  τους  δούμε  πολύ  προσεκτικά  

και  να  τους  απαλύνουμε .  

 Είπατε  κάτι  που  πραγματικά  εγώ  θίχθηκα .  …και  τα  λοιπά .  Εσείς  

παίρνετε  δάνειο  και  εμείς  θα  εκτεθούμε ;  Τι  είναι  αυτό ;  Αυτό  είναι  

οξύμωρο  που  λέτε .  Εσείς  θα  δώσετε  λόγο  στην  κοινωνία  για  το  δάνειο  

αυτό  των  3 εκατομμυρίων .  Εσείς  το  παίρνετε ,  εσείς  χρεώνετε  τους  

δημότες ,  με  τους  χρεώνουμε  εμείς .   

 Λέτε  ότι  είναι  δώρο .  Δεν  το  καταλαβαίνω  ως  δώρο .  Θεωρώ  ότι  

στην  συγκυρία  αυτή  που  θα  αυξηθούν  και  τα  τέλη  λόγω  του  

εργοστασίου ,  θα  είναι  επιβαρυντικό ,  ενώ  στην  παρούσα  φάση  θα  

έπρεπε  να  δούμε  άλλες  προτεραιότητες  και  άλλες  σκέψη  εάν  είναι  

δυνατόν  και  για  την  μείωση  των  τελών .  Κάτι  είπε  ο  κ .  Γκότσης  αλλά  

δεν  το  ολοκλήρωσε .   

 Για  τους  όρους  δεν  θέλω  να  αναφερθώ ,  είπατε  για  τα  . .  και  τα  

λοιπά ,  εξήγησε  κάποια  ο  κ .  Αραμπατζής ,  θα  δούμε  εάν  αυτά  δεν  έχουν  

κάποια  ιδιαίτερη  σημασία  και  το  σταματώ  εδώ .   

 Πρέπει  να  σας  πω ,  κύριε  Δήμαρχε  ότι  η  τοπική  κοινωνία ,  

τουλάχιστον  με  πολλούς  που  έχουμε  συζητήσει ,  είναι  αντίθετη  με  την  

λήψη  ενός  τέτοιου  μεγάλου  δανείου .  Επαναλαμβάνω ,  θα  μπορούσε ,  

όπως  ήταν  και  η   πρότασή  μας ,  να  γίνει  σταδιακά  και  με  λιγότερο  

οικονομικό  κόστος .  Όλοι  λένε  ότι  δεν  είναι  αυτή  η  προτεραιότητα  του  

Δήμου  Σερρών  όταν  οι  δρόμοι  είναι  σε  αυτή  την  κατάσταση ,  τα  είπαμε .  

Άλλες  ήταν  οι  προτεραιότητες .  Βεβαίως  υπάρχει  το  περιβαλλοντικό  
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όφελος  αλλά  μην  θεωρείτε  ότι  υπάρχει  και  οικονομικό  όφελος  γιατί  

έχουμε  μια  επένδυση  η  οποία  έχει  και  πολιτική  διάσταση .  … 

Με  αυτούς  τους  όρους  λοιπόν ,  σας  λέω  και  πάλι ,  κύριε  Πρόεδρε ,   

ότι  δεν  είμαστε  ούτε  . .  με  τους  λεντ… αναφέρθηκε  ο  κ .  Ραμπότας  σε  

κάποιου  είδους  . .  και  τα  λοιπά .  Λέμε  όμως  ότι  είμαστε  αντίθετοι  με  

τους  όρους .  Δεν  μας  ικανοποιούν  σαν  Δήμος  Σερρών  οι  όροι  και  

βέβαια  το  ύψος  το  οποίο  είναι  υπέρογκο ,  θα  μπορούσε  να  γίνει  με  

λιγότερο  κόστος .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστώ  για  τον  χρόνο  σας  κ .  Μηλίδη ,  ο  κ .  Γιαννακίδης .  Έχετε  τρία  

λεπτά .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Ευχαριστώ  Πρόεδρε .  Δεν  θα  τα  χρειαστώ .  Ένα  σύντομο  μόνο  σχόλιο  

προς  απάντηση  του  κ .  Αγγελίδη  περί  διεφθαρμένου  κράτους .  Το  θέσατε  

προφανώς  ατυχώς  το  θέμα ,  διότι  το  κράτος  δεν  είναι  ολιστικά  

διεφθαρμένο  αλλά  προφανώς  υπάρχουν  κάποιοι  διεφθαρμένοι  κρατικοί  

αξιωματούχοι .  Αυτό  εξάλλου  το  επιβεβαιώνει  και  το  αποδεικνύει  τα  

πρόσφατα  σκάνδαλα  Siemens,  . .  και  τα  λοιπά .  Άρα  τώρα  ας  μην  

κάνουμε  σαν  να  ανακαλύψαμε  σήμερα  την  Αμερική .   

 Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Και  εγώ  κ .  Γιαννακίδη  για  τον  χρόνο  σας .  Ο  κ .  Ραμπότας .  Έχετε  δυο  

λεπτά .   

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

…όποιος  διαφωνεί  για  τον  τρόπο  με  τον  οποίο  επιχειρείται  η  αλλαγή   

της  νέας  τεχνολογίας  και  με  αυτά  τα  κριτήρια  ότι  θεωρείται  ότι  δεν  
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θέλει  να  γίνει  το  έργο .  Αυτά  είναι  μακριά  από  εμένα  και  νομίζω  ότι  

είναι  πολύ  φτηνιάρικες  αντιλήψεις .   

 Θέλω  να  πω  ότι  τους  όρους  του  δανείου  που  συζητάμε  σήμερα  

στην  πορεία  θα  δείτε  ότι  δεσμεύονται  πάρα  πολλοί  ΚΑΕ  και  το  έχουμε  

δει  είναι  άλλους  δήμους ,  φτάνουνε  στο  σημείο  να  δεσμεύουν  τον  ΚΑΕ  

των  πράξεων  εφαρμογής ,  άρα  λοιπόν  τα . .  γιατί  πραγματικά  σε  πολλούς  

δήμους ,  άμα  το  δείτε ,  υπάρχει  τεράστια  μεταβολή  των  πραγμάτων  και  

πηγαίνουν  και  στην  πιο  νέα  τεχνολογία ,  φεύγουν  από  αυτά  τα  πρότυπα  

τα  οποία  είναι  ομοιότυπα ,  copy –paste όλων  των  δήμων  αυτών  που  

μέχρι  σήμερα  προκήρυξαν  και  υπάρχουν  τεύχη  δημοπράτησης  που  θα  

έρθουν  εδώ ,  το  τεύχος  δημοπράτησης  μόνο  για  το  ένα  φωτιστικό  σώμα  

θα  . .  πέντε  σελίδες  και  να  μην  πάμε  στα  υπόλοιπα .   

 Υπάρχουν  προσφυγές  που  έχουν  δικαιωθεί  προσωρινά ,  είναι  μια  

εξέλιξη  που  είναι  σε  μια  δυναμική ,  γι '  αυτό  λέμε  και  τονίζω  και  

διαφωνώ  κάθετα  ότι  είναι  αδιανόητο  και  εκ  του  πονηρού  τραπεζικό  

σύστημα  να  βάζει  τεχνικούς  όρους  και  δεν  δεσμεύω  με  τέτοιου  τύπου  

δάνειο ,  με  αυτό  τον  τρόπο… ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Και  εγώ ,  κ .  Ραμπότα  για  τον  χρόνο  σας .  Ο  κ .  Γρηγοριάδης .  Επίσης  

έχετε  δυο  λεπτά .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι ,  δεν  θα  χρειαστώ   δυο  λεπτά ,  ένα  μου  φτάνει .  Θέλω  

απλά  να  επαναλάβω  ότι  δεν  πρέπει  να  . .  οι  όροι  του  δανείου ,  διότι  δεν  

πρόκειται  ποτέ  να  ενεργοποιηθούν ,  διότι  το  δάνειο  θα  

αυτοεξυπηρετείται .  Αυτό  δεν  μπορεί  να  το  αμφισβητήσει  κανείς .   

 Είπε  κάποιος  ότι  η  επόμενη  Δημοτική  Αρχή  θα  έχει  πρόβλημα .  Η  

επόμενη  Δημοτική  Αρχή ,  όποια  και  εάν  είναι  αυτή ,  το  έργο  αυτό  όχι  
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μόνο  θα  το  τελειώσει ,  με  χαρά  θα  το  τελειώσει ,  γιατί  όλοι  μας  εδώ  

μέσα ,  άσχετα  με  το  τι  λέμε ,  ξέρουμε  ότι  αυτό  το  έργο  είναι  προς  

όφελος  των  πολιτών  και  δεν  έχει  σημασία  . .  μέσα  μας  όμως  το  

γνωρίζουμε  και  οι  πολίτες  το  γνωρίζουν  αυτό  και  οι  πολίτες  θα  το  

καταλάβουν  καλύτερα  και  θα  το  δεχθούν  καλύτερα  εάν  σταματήσουν  

κάποιοι  να  κάνουν  παραπληροφόρηση .   

 Επίσης ,  είπαμε  ότι  δεν  θα  πληρώσει  ούτε  ένα  ευρώ  παραπάνω .  

Βεβαίως  ο  πολίτης  πληρώνει  τα  δημοτικά  τέλη ,  όμως  είπαμε  ότι  από  τα  

δημοτικά  τέλη  που  πληρώνει  σήμερα  ο  πολίτης ,  από  αυτά  τα  τέλη  θα  

πληρωθεί  το  δάνειο .  Δεν  θα  χρεωθεί  ούτε  ένα  ευρώ  παραπάνω .  Για  να  

ξεκαθαρίσουμε  τα  πράγματα .  Δεν  είπαμε  ότι  θα  τα  πληρώσει  ο  πολίτης .   

 Δεν  θέλω  κάτι  άλλο  να  πω .  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστώ  πολύ  κ .  Γρηγοριάδη .  Επόμενος  ο  κ .  Στεργίου .  Δυο  λεπτά .   

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Θα  είμαι  σύντομος .  Θα  πω  κάτι .  Κανείς  δεν  χαρίζει  τίποτα .  Το  Ταμείο  

Παρακαταθηκών  και  Δανείων  θα  πάρει  4,95 από  τα  χρήματα  επιτόκιο .  

Δεν  θα  μας  κάνει  κάποια  χάρη ,  ούτε  μας  δίνει  κάτι .  Θα  πάρει  το  

νόμιμο  τόκο  και  πολύ  υψηλό  τόκο .  Τον  έχει  διασφαλίσει  γιατί  ο  Δήμος  

είναι  μια  ωραία  αγελάδα  την  οποία  δεν  τα  χάνει  τα  χρήματα  ποτέ  

κανείς .  Αυτή  είναι  η  αλήθεια .  Και  θέλω  να  πω  και  κάτι  παραπάνω .  Τα  

3 εκατομμύρια ,  εγώ  σας  είπα  ότι  γιατί  να  αλλάξουμε  μόνον  τα  5,5 

φωτιστικά  και  να  μην  αλλάξουμε  και  τα  15 χιλιάδες ;  Να  γίνουμε  ο  

πράσινος  Δήμος  σε  όλη  την  Ελλάδα .   

 Γιατί ;  Γιατί  δεν  μπορούμε  να  περάσουμε  πάνω  από  3 

εκατομμύρια ,  γιατί  υπάρχει  δεσμευτικός  όρος  ότι  πρέπει  να  έχει  την  
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πλειοψηφία ,  πάνω  από  τα  2/3 του  Δημοτικού  Συμβουλίου  βάσει  του  

νόμου .  Γι '  αυτό  δεν  το  κάνουμε .   

 Λοιπόν ,  εγώ  τονίζω  για  ακόμα  μια  φορά ,  είναι  

αυτοχρηματοδοτούμενο  το  έργο ,  από  τα  χρήματα  των  δημοτών .  

Μπορούσαμε  να  πετύχουμε  διαφορετικές  λύσεις  για  να  δώσουμε  λύση  

στον  Δήμο  χωρίς  να  κάνουμε  αυτή  την  δανειακή  σύμβαση .   

 Δεύτερον ,  πάντοτε  έχω  εμπιστοσύνη  στην  Τεχνική  Υπηρεσία  του  

Δήμου .  Αυτή  θα  καθορίσει  τους  όρους  δανειοδότησης  και  θα  βάλει  

τους  όρους  δημοπράτησης .  Ουδέποτε  τραπεζικό  σύστημα  δανειστής  

έβαλε  τους  όρους  δημοπράτησης .  Καταργούμε  και  την  Τεχνική  

Υπηρεσία ;  Ας  μας  πει  ένα  έργο  που  έγινε  στον  Δήμο  και  κατέβασε  τα  

τεύχη  δημοπράτησης  τη  Τεχνική  Υπηρεσία  και  ήταν  από  άλλο  

πιστωτικό  ίδρυμα ;   

 Λοιπόν ,  δεν  μπορεί  κανείς  να  μας  φιμώσει ,  να  μας  κλείσει  το  

στόμα .  Εμείς  θα  λέμε  την  αλήθεια ,  θα  δούμε  ποιος  θα  δικαιωθεί ,  γιατί  

η  τεχνολογία  λεντ ,  να  σας  πληροφορήσω ,  είναι  μια  τεχνολογία  που  

τρέχει  με  ιλιγγιώδη  ρυθμό  και  όταν  λέμε  σε  δέκα  χρόνια ,  οι  άλλοι  θα  

έχουν  πάει  στο  διάστημα .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστώ  κ .  Στεργίου  για  τον  χρόνο  σας .  Ο  κ .  Χασαπίδης  δεν  θέλει  

να  τοποθετηθεί .  Ο  κ .  Παπαβασιλείου .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Και  εγώ  για  την  οικονομία  του  χρόνου .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ούτε  ο  κ .  Παπαβασιλείου .  Ο  κ .  Γκότσης  ο  Αντιδήμαρχος .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Κύριοι  συνάδελφοι ,  μπερδέψαμε  το  θέμα .  Λέμε  δρόμους ,  λέμε  αυτά  

που  δεν  έχουν  καμία  σχέση .  Λέμε  ότι  θα  πληρώσει  ο  Δήμος .  Δεν  

πληρώνει  ο  δημότης .  Πρέπει  να  το  καταλάβουμε  αυτό .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μην  φωνάζεις ,  μην  φωνάζεις .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν  πληρώνει  ο  δημότης .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Σας  παρακαλώ  μην  τον  διακόπτετε .  Συνεχίστε  κ .  Γκότση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θα  το  βάλεις  επιπλέον  μισό  λεπτό .   

 Δεν  πληρώνει ,  επαναλαμβάνω ,  ο  δημότης .  Από  εκεί  

εξοικονόμηση  ενέργειας  θα  έχουμε .  Θα  πληρωθεί  το  δάνειο .  Τώρα  δεν  

πληρώνει  ο  δημότης ;  Πληρώνει  ο  δημότης .  Πάλι  πληρώνει  ο  δημότης .  

Αλλά  εμείς  τι  κάνουμε ;  Κάνουμε  ένα  έργο  που  θα  έπρεπε  οι  ίδιοι  

εσείς ,   που  συμμετέχουν  πενήντα  δήμοι  να  μας  πείτε  ότι  κοιμάται  αυτή  

η  Δημοτική  Αρχή ,  ο  Δήμαρχος  αποχωρεί  και  τα  έριξε  στον  κόκορα  

όλα .   

Δεν  είναι  έτσι  όμως .  Προσπαθούμε  για  τ  καλύτερο .  Η  επιτυχία  

δημιουργεί  φθόνο  και  εχθρούς .  Εμείς  όμως  συνεχίζουμε  και  όταν  λέμε  

λοιπόν ,  όταν  λέμε  φωτιστικά  σώματα ,  είναι  φωτιστικό  σώμα ,  δεν  είναι  

λάμπα  λεντ ,  τι  σημαίνει ;  Σημαίνει  ομοιομορφία .  Άλλος  φωτισμός  είναι  

για  τους  δρόμους ,  άλλος  φωτισμός  είναι  για  τις  πλατείες .  Υπάρχει  

διαφορά .   

Δεν  άκουσα  πρόταση  όμως ,  κ .  Μηλίδη .  Πώς  θα  μειώσουμε  τα  

τέλη  των  δημοτών ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   
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Ανακύκλωση .  Οκτώ  χρόνια  το  λέμε .  Το  έλεγες  και  εσύ  μαζί  μας .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ανακύκλωση ,  τέλος  πάντων .  Εάν  δεν  γίνει   πράξη  αυτό  εδώ ,  δεν  

πρόκειται   ο  Δήμος  και  οι  δημότες  να  δουν  έργο  με  χροιά  

περιβαλλοντική  και  με  μείωση  των  τελών  που  πληρώνουν  τώρα .   

 Κύριοι  συνάδελφοι ,  νομίζω  ότι  θα  πρέπει  να  ψηφίσουμε  το  

δάνειο  και  δεν  θα  πρέπει  να  αποπροσανατολίζουμε  και  να  λέμε  ότι  το  

δάνειο  το  πληρώνει  ο  δημότης .  Δεν  θα  πληρώσει  ο  δημότης  ούτε  μια  

δραχμή .  Ευρώ .   

 Τέλος .  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστώ  πολύ  κύριε  Αντιδήμαρχε .  Ο  κ .  Αραμπατζής  Πρόεδρος  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου .  Έχετε  δυο  λεπτά .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι ,  νομίζω  ότι  έγινε  κατανοητό  από  όλους  ότι  ο  

δημότης  δεν  θα  βάλει  ούτε  ένα  ευρώ  επιπλέον  αλλά  ούτε  και  ο  Δήμος .  

Απεναντίας  θα  μπουν  λεφτά  στον  Δήμο .  θα  περισσέψουν  κάποια  λεφτά .  

Από  τα  ανταποδοτικά  λοιπόν  αυτά  και  όχι  μόνο  από  αυτά ,  γιατί  μας  

διέφυγε  και  δεν  αναφέρθηκε  από  κανέναν  ότι  ένα  επιπλέον  όφελος  για  

δέκα  χρόνια ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  είναι  ότι  δεν  απασχοληθεί  ούτε  μια  

ώρα  προσωπικό  του  Δήμου .   

 Δεν  θα  χρησιμοποιήσουμε  αυτοκίνητο ,  δεν  θα  χρησιμοποιήσουμε  

τεχνικούς ,  δεν  θα  χρησιμοποιήσουμε  ανταλλακτικά .   

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Τοποθετείται  δημοτικός  σύμβουλος ,  σας  παρακαλώ  μην  διακόπτετε .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

…ορισμένα  θέματα  και  μην  τοποθετούμαστε  ή  λέμε  κάποια  πράγματα  

για  εντυπώσεις .  Μακριά  από  εμένα  τέτοιες  συμπεριφορές .  Στα  

μετακυλήσουν ,  λοιπόν ,  όλα  αυτά  από  τον  Δήμο  στον  ανάδοχο ,  πάρτε  

το  χαμπάρι ,  κύριε  Αναστασιάδη .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  διακόπτετε  την  συνεδρίαση .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Δεν  έχουμε  15.000 φωτιστικά  σώματα ,  έχουμε  13.600 φωτιστικά  

σώματα .  Σε  καμία  περίπτωση  ο  Δήμος  δεν  μπορεί  να  πάρει  δάνειο  10 

εκατομμύρια ,  διότι  δεν  μπορεί  να  ανταποκριθεί  στα  ανταποδοτικά .  Οι  

κινήσεις  που  γίνανε  λοιπόν  από  τον  Δήμο ,  από  την  σημερινή  Δημοτική  

Αρχή  ξεκινήσανε  γιατί  κάποιοι  με  πολύ  ωραίο  τρόπο  ότι  ο  Δήμαρχος  

βιάζεται  ή  δεν  ξέρω  τι  προσπαθεί  να  κάνει .  Καταρχήν  η  Τοπική  

Αυτοδιοίκηση  και  το  ξέρουμε  όλοι  έχει  συνέχεια .  Δεν  βιάζεται  ο  

Δήμαρχος .  Ο  Δήμαρχος  μεθόδευσε  την  Δημοτική  Αρχή  από  το  ΄16 και  

το  γνωρίζετε  όλοι .  Γνωρίζετε  τι  ενέργειες  έγιναν  από  το  ΄16. 

 Άρα  λοιπόν  και  σε  ένα  άλλο  σημείο  θα  ήθελα  να  αναφερθώ ,  γιατί  

όταν  μας  βολεύει  η  Τεχνική  Υπηρεσία  είναι  καλή  και  κάποιες  η  

Τεχνική  Υπηρεσία  δεν  είναι  καλή ,  η  Τεχνική  Υπηρεσία ,  υπολογίζουμε  

στην  Τεχνική  Υπηρεσία ,  ποτέ  δεν  υποβαθμίζουμε  τον  ρόλο  της  γιατί  

για  μας  είναι  ένα  πολύτιμο  και  χρήσιμο  εργαλείο .  Αυτό  είναι  

ξεκάθαρο .   
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 Άρα  λοιπόν ,  από  την  συντήρηση  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  

θα  έχουμε  τεράστια  οφέλη .  Το  λιγότερο  που  θα  προκύψει  από  τις  5.640 

φωτιστικά  που  θα  αντικατασταθούν  υπολογίζουμε  με  έναν  πρόχειρο  

υπολογισμό  90 με  100.000 τον  χρόνο  θα  έρχονται  στο  ταμείο  του  

Δήμου ,  διότι  δεν  θα  ξοδέψουμε  ούτε  ένα  λίτρο  βενζίνης  για  να  πάμε  

στο  αυτοκίνητο  να  μετακινηθεί  για  τα  συγκεκριμένα  φωτιστικά .  Επί  

δέκα  χρόνια  προσθέστε  το  και  βγάλτε  ένα  νούμερο .   

 Κλείνοντας ,  λοιπόν ,  πρέπει ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  εγώ  θα  ήθελα  να  

ξεκαθαρίσω  και  να  πω  το  εξής :  ότι  πρέπει  να  μας  βρει  όλους  

σύμφωνους  και  το  τονίζω  ότι  οι  περισσότεροι  συμφωνούμε  ότι  πρέπει  

να  γίνει  αντικατάσταση  των  λαμπτήρων .  Συμφέρει  όμως ,  όχι  μόνο  στον  

Δήμο  και  στους  δημότες ,  μακριά  λοιπόν  από  τέτοιες  σκοπιμότητες ,  

προσπάθειες  να  καθυστερήσει  το  έργο  με  διάφορες  ενστάσεις ,  με  

διάφορες  προσφυγές ,  γιατί  νομίζω  ότι  αυτές  οι  υπερβολικές   

συμπεριφορές  πρέπει  να  εξαλειφθούν .   

 Προτεραιότητα  για  μας  πάντοτε  έχει  το  έργο  να  ολοκληρωθεί ,  

γιατί  και  κλείνοντας  είναι  προς  το  συμφέρον  όχι  μόνο  του  Δήμου  αλλά  

και  των  δημοτών .   

 Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστώ  και  εγώ  κ .  Πρόεδρε ,  κ .  Αραμπατζή .  Ο  κ .  Χαρίτος  εισηγητής  

της  παράταξης .  Έχετε  πέντε  λεπτά ,  κύριε  Αντιδήμαρχε .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Εγώ  απλώς  θα  ήθελα  να  πω  ένα  πράγμα .  Βασικά  το  τραπεζικό  

σύστημα ,  μιλάμε  για  το  ΚΑΠΕ   στην  συγκεκριμένη  περίπτωση ,  μιλάμε  

τώρα  για  την  συγκεκριμένη  περίπτωση ,  το  ΚΑΠΕ  είναι  αυτό  που  βάζει  

αυτούς  τους  όρους ,  όταν  θα  έρθουν ,  οπότε  θα  έρθουν .  Γιατί  υπόψη ,  η  
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κυρία  Ιλανίδου  το  ξέρει  από  την  Οικονομική  Επιτροπή ,  εγώ  προσωπικά  

δεν  είχα  κανένα  πρόβλημα  να  έρθουν  όλα  πακέτο .   Δηλαδή  και  οι  όροι  

αυτοί  και  οι  υπόλοιποι  όροι  του  . .Α .   

 Τελικά  ξεκαθαρίσαμε  να  μπουν  οι  όροι  Α  και   όταν  θα  έρθει  η  

μελέτη  με  όλο  το  πακέτο ,  θα  έρθει  εδώ  μετά  και  θα  συζητηθούν  αυτά  

που  θα  κάνει  η  Τεχνική  Υπηρεσία  του  κ .  Γκότση  έρθουν  όλα  και  θα  

μπουν  όλα  για  να  δέσουν  και  θα  τα  συζητήσουμε  τότε .   

 Σας  το  λέω… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Μην  διακόπτετε ,  παρακαλώ ,  τον  εισηγητή .  Κύριε  Αντιδήμαρχε  

συνεχίστε  και  μην  απαντάτε  . .  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Απλώς  το  λέω  για  διευκρίνιση .  Εκείνοι  που  ήταν  στην  Οικονομική  

Επιτροπή  το  ξέρουν .  Το  ΚΑΠΕ  έχει  βάλει  στα  στοιχεία  που  έβαλε  

αυτά ,  έχει  πει  στο  Ταμείο  ότι  ξέρεις ,  από  τα  ανταποδοτικά  για  να  

μπουν  αυτά  τα  λεφτά ,  τα  οποία  είναι  3.532.000,  κ .  Στεργίου ,  δεν  είναι  

2.908 που  είπατε ,  είναι  μαζί  με  τους  τόκους  και  το  πακέτο ,  για  να  

βγάζει  δηλαδή  κάθε  χρόνο  360 χιλιάρικα ,  χοντρά  μιλάμε ,  αυτό  μας  

είπε  και  το  γράφει  και  μέσα ,  να  το  δείτε ,  για  να  βγει  αυτό  θα  πρέπει ,  

1,08,  το  γράφει  μέσα  στα  πρακτικά ,  μπορείτε  να  το  διαβάσετε ,  αυτά   

τα  έβαλε  το  ΚΑΠΕ .  Αυτό  που  μας  έστειλε  φυσικά  το  είδε  μέσα  στο  ΔΣ  

το  Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  Δανείων ,  το  πήρε  και  το  έβαλε  μέσα .  

Αυτά  θα  μπουν  όμως  μετά .  

 Όσο  για  το  10,  όταν  απευθύνεται  δεν  μπορείς  στον  εργολάβο ,  

τον  οποίο  δεν  τον  ξέρεις ,  απευθύνεται  σε  κάποιον  που  τον  ξέρει .  Ποιος  
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είναι  αυτός ;  Ο  Δήμος  Σερρών .  Αυτό  είναι  το  θέμα .  Σε  ποιον  θα  

απευθυνθεί ;  Όταν  θα  έρθει  ο  εργολάβος  θα  του  πούμε  ότι  έλα  εδώ  

κύριε ,  εμείς  θέλουμε  αυτά  και  αυτά .   

 Αυτά  είναι  γραμμένα  και  όποιος  θέλει  να  τα  διαβάσει .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστώ  κύριε  Αντιδήμαρχε .  Κλείνει  τις  τοποθετήσεις  ο  κ .  

Δήμαρχος .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  κυρίες  και  κύριοι  σύμβουλοι ,  απόψε  ψηφίζουμε ,  όπως  

λέει  και  το  θέμα ,  την  αποδοχή  των  όρων  λήψης  του  εγκεκριμένου  

δανείου  και  την  απόφαση  που  πήρε  η  Οικονομική  Επιτροπή ,  την  ίδια  

απόφαση  καλούμαστε  να  πάρουμε  και  τώρα .   

 Λοιπόν ,  χαίρομαι  πολύ  που  ο  κ .  Γάτσιος  κατάλαβε  και  

παραδέχθηκε  δημοσίως  ότι  το  δάνειο  δεν  θα  το  πληρώσει  ο  Δήμος  και  

οι  δημότες .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εσείς  το  είπατε .  Ξεχάσατε  ότι  το  είπατε ;   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Εγώ  είπα  ότι  έχουμε  την  δυνατότητα  να  αποπληρωθεί… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι ,  ανοίξτε  το  μαγνητόφωνο  και  θα  δείτε .  Παραδεχθήκατε ,  είπατε  ότι  

ναι ,  ξέρουμε  ότι  δεν  α  το  πληρώσει  ο  Δήμος .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  29 Η Σ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2018 

91

Την  αποπληρωμή  του  δανείου .  Τώρα  εάν  σας  ξέφυγε  και  το  είπατε  και  

το  παίρνετε  πίσω  τώρα ,  αλλάζει .  Χαίρομαι  εγώ  που  το  καταλάβετε  και  

παραδεχθήκατε  δημοσίως  ότι  ο  Δήμος  και  οι  δημότες ,  να  πάτε  να  

ανοίξετε  μετά  το  μαγνητόφωνο  όταν  τελειώσουμε  και  θα  το  ακούσετε ,  

ο  Δήμος  και  οι  δημότες  δεν  θα  πληρώσουν  ούτε  ένα  ευρώ  για  την  

αποπληρωμή . .  

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Μην  τον  διακόπτετε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  θέλω  να  με  διακόψετε .  Λέω  εγώ  αυτά  που  είπατε… 

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Η  αντικατάσταση  των  συμβατικών  λαμπτήρων  με  φωτιστικά  λεντ ,  

επαναλαμβάνω ,  γιατί  κάποιοι  δεν  κατάλαβαν  ότι  μπαίνει  φωτιστικό ,  

άλλο  είναι  το  φωτιστικό  λεντ  που  είναι  ένα  σύστημα  που  έχει  μέσα  

πολλά  μικρά  λαμπάκια  και  άλλο  τώρα  να  αλλάξεις  μια  λάμπα .   

Η  αντικατάσταση  αυτή  είναι  επιβεβλημένη  και  προς  το  συμφέρον  

του  Δήμου  και  των  δημοτών .  Οι  δημότες  και  οι  δήμοι  δεν  θα  

πληρώσουν ,  επαναλαμβάνω  και  πάλι  και  όσες  φορές  λένε  το  ψέμα  

αυτό ,  τόσες  φορές  θα  βγαίνουμε  με  δύναμη  και  θα  λέμε  την  αλήθεια .  

Και  η  αλήθεια  θα  νικήσει .  Δεν  υπάρχει  περίπτωση .  Στο  τέλος  το  δίκαιο  

και  η  αλήθεια  νικάει .  Δεν  θα  πληρώσει  ο  Δήμος  και  οι  δημότες  ούτε  
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ένα  ευρώ  για  την  αποπληρωμή  του  δανείου .  Ήταν  όρος  απαράβατος  για  

να  εγκρίνουν  το  δάνειο .   

 Υπάρχει  ένα  κλάσμα ,  εάν  θα  διαβάσετε  το  πρακτικό  της  

απόφασης  του  Ταμείου  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  που  λέει  το  

Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  ότι  ναι ,  βάσει  της  

τεχνικοοικονομικής  μελέτης  που  έκανε  ο  Δήμος ,  μπορεί  να  

αποπληρωθεί  το  δάνειο  με  την  εξοικονόμηση  ενέργειας .  Λέει  ότι  

ξεπερνάει  το  1.  Είναι  ένα  1,08,  δηλαδή  ακόμα  μεγαλύτερο  δάνειο  θα  

μπορούσαμε  να  ξεπληρώσουμε  με  την  εξοικονόμηση  ενέργειας .   

 Εάν  δεν  πειθόταν  ότι  μπορούσε  να  αποπληρωθεί  το  δάνειο  μέσω  

της  εξοικονόμησης  ενέργειας ,  δεν  θα  έκανε  θετική  εισήγηση  και  δεν  θα  

ενέκρινε  το  δάνειο  το  Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  Δανείων .  Δεν  θα  

πληρώσει  ούτε  ένα  ευρώ  ο  Δήμος  και  οι  δημότες  για  την  

αντικατάσταση  των  συμβατικών  λαμπτήρων  με  φωτιστικά  λεντ .   

 Πέρα  από  τα  οικονομικά  οφέλη  υπάρχουν  και  περιβαλλοντικά  

οφέλη  και  θα  περίμενα  κάποιοι  που  είναι  ευαίσθητοι  προς  το  

περιβάλλον  να  το  τονίσω  αυτό .  Και  θα  σας  πω  ποια  είναι  τα  

περιβαλλοντικά  οφέλη .  Κάποιοι  που  δήθεν  είναι  ευαίσθητοι .   

 Λοιπόν ,  αναβαθμίζεται  ο  οδοφωτισμός .  Θα  έχουμε  καλύτερο ,  

σωστότερο  φως .  Φως  με  καλύτερη  ομοιομορφία  στο  οδόστρωμα  και  με  

σωστό  ενιαίο  χρώμα .   

 Δεύτερο  όφελος  περιβαλλοντικό  και  οικονομικό .  Λειτουργικό  

όφελος .  Δεν  θα  χαλάνε  οι  λάμπες .  Θα  υπάρχει  στοκ  ασφαλείας  στην  

προμήθεια .  Είναι  στους  όρους  που  θα  ψηφίσουμε  μεθαύριο .  Στα  τεύχη .  

Ο  προμηθευτής  θα  είναι  υποχρεωμένος  το  30% της  σύμβασης  να  το  

καταβάλει  σε  εγγύηση .  Θα  έχει  στοκ  προμήθειας .   
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 Περιβαλλοντικά  οφέλη .  Μείωση  φωτο-ρύπανσης .  Μείωση  

εκπομπών  διοξειδίου  του  άνθρακα .  Ενεργειακή  μείωση .  Θα  παράγει   

δηλαδή  λιγότερη  ενέργεια ,  κάτι  που  θα  είναι  προς  όφελος  του  κράτους .   

 Λέτε  για  τον  διαγωνισμό  ότι  τον  παίρνει  ένας .  Πέντε  δήμοι  

υπέγραψαν .  Στους  πέντε  δήμους  τους  τρεις  τους  πήρε  ένας  και  τους  

άλλους  δυο  τους  πήρε  άλλος  ένας  και  συμμετείχαν  πολλοί  και  σας  λέω  

εγώ  το  εξής .  Είναι  διεθνής  διαγωνισμός  ή  ο  κάθε  διαγωνισμός ,  δεν  

υπόκειται  σε  νόμους ;  Εγώ  σας  λέω  ότι  . .ο  νόμος  τι  λέει ;  Μας  δίνει  την  

δυνατότητα  εάν  θέλουμε  να  τον  κηρύξουμε  άγονο .  Δεν  υπάρχει  εάν  

έρθει  ένας  θα  τον  κηρύξουμε  άγονο .  Και  κάνεις  και  δεύτερο  

διαγωνισμό .  Εάν  έρθει  πάλι  ένας ,  πάλι  άγονο .   

 Ο  νομοθέτης  δίνει  διέξοδο  για  να  διασφαλίσει  με  τον  καλύτερο  

τρόπο  τα  συμφέροντα  του  Δήμου  και  των  δημοτών .  Όμως  εδώ  υπάρχει  

ενδιαφέρον ,  διότι  συμμετέχει  όλη  η  Ε .Ε . .  Εάν  κάποιοι  δεν  θέλουν  να  

γίνει  το  έργο ,  είναι  γιατί ,  δεν  λέω  τώρα  μέσα  από  εδώ ,  εκτός  

Δημοτικού  Συμβουλίου ,  είναι  γιατί  φοβούνται  ότι  δεν  θα  μπορούν  να  

πάρουν  τον  διαγωνισμό  αυτό .  Γι '  αυτό  τον  σαμποτάρουν .  Γι '  αυτό  λένε  

αυτά  που  λένε .  Γι '  αυτό  δίνουν  διαφημίσεις  στα  κανάλια ,  στις  

εφημερίδες ,  για  να  κλείσουν  στόματα .  Αυτή  είναι  η  αλήθεια  και  

παρασύρεστε  και  εσείς  από  αυτούς .  

 Εμείς  εξυπηρετούμε  το  συμφέρον  του  Δήμου  και  των  δημοτών .  

Για  τους  όρους  που  αποδεχόμαστε  που  λέει  το  Ταμείο  Παρακαταθηκών  

και  Δανείων  εγκρίνουν  το  δάνειο  αλλά  για  να  υπογράψουν  το  δάνειο  

βάζουν  κάποιους  όρους .  Αυτοί  οι  όροι  είναι  ίδιοι  για  όλους .  Είναι  

τυποποιημένοι  όροι ,  βάσει  προεδρικού  διατάγματος ,  πενήντα  δήμοι  

τους  έχουν  υπογράψει  και  ακολουθούν  και  άλλοι .  Είμαστε  η  εξαίρεση  

εμείς ;   
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 Ο  ανάδοχος ,  επαναλαμβάνω  και  πάλι ,  θα  δεσμευτεί  για  την  

ποιότητα  των  φωτιστικών  με  εγγυητική  επιστολή  καλής  λειτουργίας  

διάρκειας  δέκα  ετών  και  ύψους  30%. Θα  καταθέσει ,  δηλαδή  2 

εκατομμύρια  θα  είναι  η  σύμβαση ,  600 χιλιάρικα  στην  τράπεζα  υπέρ  

του  Δήμου .  Εάν  συμβεί  κάτι ,  μόλις  χαλάει  κάτι  και  τα  λοιπά  θα  το  

αντικαθιστά .  Θα  έχει  στοκ .  Επιβάλλεται  να  έχει  στοκ .  

 Δηλαδή ,  το  ΚΑΠΕ ,  αντί  να  το  υμνούμε  που  έρχεται  και  

προφυλάσσει  τους  δήμους  από  κάθε  κακοτοπιά ,  ερχόμαστε  και  λέμε  το  

ΚΑΠΕ  διαπλεκόμενο .  Βάζει  φωτογραφικούς  όρους  το  ΚΑΠΕ .  Είναι  

διαπλεκόμενο  γιατί  θέλει  να  δώσει  τον  διαγωνισμό  σε  μια  εταιρεία ,  

όπως  λένε .  Αυτό  είναι  μεγάλο  ψέμα  και  εδώ  το  ΚΑΠΕ ,  εγώ  θα  στείλω  

επιστολή  για  να  πάρει  θέση  σε  αυτό  το  θέμα .  Δεν  είναι  δυνατόν  να  

ακούγονται  τέτοια  πράγματα .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριε  Δήμαρχε  συνεχίστε ,  μην  διακόπτετε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τα  φωτιστικά  λεντ ,  επαναλαμβάνω  και  πάλι ,  λέμε  ότι  θα  

αντικαταστήσουμε  τους  συμβατικούς  λαμπτήρες  με  λαμπτήρες  λεντ .  

Δεν  είναι  με  λαμπτήρες  λεντ ,  με  φωτιστικά  λεντ .  Το  φωτιστικό  λεντ ,  

είναι  ένα  σύστημα ,  ένα  ξέρω  εγώ ,  καπέλο ,  πως  θέλετε  να  το  πείτε ,  δεν  

ξέρω  τις  ορολογίες ,  μέσα  εκεί  έχει  πολλούς  μικρούς  λαμπτήρες  λεντ  

και  αυτά  δίνουν  το  αναμενόμενο  αποτέλεσμα .   

 Εάν  σε  αυτά  τα  καπέλα  που  έχουμε  βάλουμε  μόνο  λάμπες  λεντ ,  

δεν  θα  έχουμε  το  αναμενόμενο  αποτέλεσμα .  Γι '  αυτό  βάζουμε  

φωτιστικά  λεντ .  Τα  πράγματα  αυτά  είναι  τόσο  μα  τόσο  απλά .   
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 Κλείνω  λέγοντας ,  θέλω  να  απαντήσω  στον  κ .  Γιαννακίδη  που  

είπε  για  τις  προσφυγές  που  απορρίφθηκαν  ως  μη ,  επειδή  δεν  είχαν  

έννομο  συμφέρον .  Κάνετε  λάθος  γιατί  δεν  τα  διαβάζετε  κ .  Γιαννακίδη .  

Αυτό  το  απέρριψαν  στην  προσφυγή  του  Αποστολίδη  γιατί  δεν  είχε  

έννομο  συμφέρον .  Στην  προσφυγή  του  κ .  Φωτιάδη  επί  της  ουσίας  

απάντησαν  και  λένε  μάλιστα  ξεκάθαρα  ότι  ο  Δήμος  έχει  πολύ  δίκαιο  γι '  

αυτά  που  λέει  στην  απόφασή  του .   

 Λοιπόν ,  σας  καλώ  για  το  συμφέρον  του  Δήμου  και  των  δημοτών  

να  ψηφίσουμε ,  να  αποδεχθούμε  τους  όρους  της  έγκρισης  δανείου  από  

το  Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  Δανείων .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Έληξε  η  συνεδρίαση  του  θέματος .   Μπαίνουμε  σε  ψηφοφορία .  

Ολοκληρώθηκε  η  συνεδρίαση .  Ψηφοφορία .  Ψηφίζουμε .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ναι ,  ως  έχει  η  εισήγηση .  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Όπως  ήρθε  η  εισήγηση  του  θέματος .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Από  την  Οικονομική  Επιτροπή… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Όπως  ήρθε  το  θέμα ,  όπως  εισηγήθηκε  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Τους  

όρους  λήψης  δανείου .   Ο  κ .  Παπαβασιλείου  ναι .  Ο  κ .  Αραμπατζής ;  

Ναι .  Ο  κ .  Μερετούδης ,  ναι .  Ο  κ .  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι  με  την  επισήμανση  που  έκανα .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ναι ,  ναι .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι  με  τις  επισημάνσεις  που  έχω  κάνει .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ο  κ .  Γρηγοριάδης ;  Ο  κ .  Δούκας ;  Η   κυρία  Καλώτα ;  

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ηλίας  Αναστασιάδης ;  Αντώνης  Αναστασιάδης ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ο  κ .  Γιαννακίδης ;  Όχι .  Κύριε  Γάτσιος ;  Κυρία  Ιλανίδου ;  Όχι .  Όλη  η  

παράταξη  του  κ .  Φωτιάδη .  Ο  κ .  Ραμπότας ,  όχι .  Κυρία  Μπιτζίδου ;  

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Λόγω  του  ότι  απουσίαζα  στην  προηγούμενη  ψηφοφορία  και  επειδή  

πιστεύω  ότι  οι  όροι  . .  είναι  σημαντικότεροι ,  επιφυλάσσομαι  γι '  αυτούς ,  

γι '  αυτό  θα  δηλώσω  παρών .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Παρούσα  η  κυρία  Μπιτζίδου .  Ναι ,  ναι ,  ναι  και  ο  προεδρεύων .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  599/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  
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Σας  ευχαριστώ  όλους  για  τον  χρόνο  που  τηρήσατε  και  για  το  επίπεδο  

της  συνεδρίασης .   Αναλαμβάνει  ο  πρόεδρος  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου .   

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Δεύτερο  θέμα .  

 

 

ΘΕΜΑ  2ο:  

Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας  τμήματος  του  

 υπ’  αριθμ .  78 αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Αγίου  Ιωάννη .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  συμφωνούμε  κύριοι ;  Ορίστε  κ .  Γιαννακίδη .  Παρακαλώ  

ησυχία  κύριοι .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Θέλετε  να  ακούσετε  την  εισήγηση ;   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Για  πόσα  χρόνια ;    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χαρίτος .  Παρακαλώ  κύριοι  ησυχία .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Είναι  η  απόφαση  . .  δημοπρασίας  τμήματος  του  υπ’  αριθμ .  78 

αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Αγίου  Ιωάννη ,  η  οποία  μπορεί  να  

είναι  μέχρι  25 χρόνια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  παρακαλούσα  να  αφήσετε  την  γραμματέα  να  κάνει  την  δουλειά  της .  

Σας  παρακαλώ  καθίστε  στην  θέση  σας .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Αυτός  ο  όρος  δημοπράτησης  θα  πάει  στην  Οικονομική  Επιτροπή .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πήρε  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  απόφαση  για  εκμίσθωση .  Παλαιότερη  

απόφαση  πήραμε  για  εκμίσθωση .  Επειδή  ο  χώρος  έχει  χαρακτηριστεί  

μόνο  για  το  χώρος  Κ .Τ .Ε .Α .Λ . ,  δεν  μπορεί . . .αλλά  πήραμε  απόφαση  για  

εκμίσθωση  προηγούμενη .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ανοίξτε  το  μικρόφωνό  σας .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Είναι  ένα  θέμα  που  μας  απασχόλησε  στο  παρελθόν .  Μήπως  έπρεπε  με  

αφορμή  αυτό  να  πούμε  σήμερα  για  πόσα  χρόνια  προτείνουμε  εμείς ;  Σε  

ένα  πλαίσιο  να  το  διαμορφώσουμε  … 
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Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

25 χρόνια .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Εγώ  προσωπικά  διαφωνώ ,  τα  θεωρώ  πολλά .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Είναι  μέχρι  25 χρόνια .  τώρα  από  εκεί  και  πέρα  σας  είπα  ότι  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εκτός  από  τον  κ .  Γιαννακίδη  οι  υπόλοιποι  συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι  ο  κ .  Γιαννακίδης ,  οι  υπόλοιποι  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  600/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τρίτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  3ο:  

Έγκριση  αποδοχής  χρηματοδότησης  της  πράξης  ¨Αγροτικές  

κοινότητες  

 μηδενικής  παραγωγής  αποβλήτων  και  ενεργειακής  απόδοσης ,  στη   

διασυνοριακή  περιοχή¨  (ZEFFIROS) στο  πλαίσιο  του  προγράμματος   
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Διασυνοριακής  Συνεργασίας  ¨Ελλάδα  – πρώην  Γιουγκοσλαβική   

Δημοκρατία  της  Μακεδονίας  2014-2020¨ .  

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

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Καρπουχτσή .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Ουσιαστικά  πρόκειται  για  την  αποδοχή  χρηματοδότησης  της  πράξης  

¨Αγροτικές  κοινότητες  μηδενικής  παραγωγής  αποβλήτων  και  

ενεργειακής  απόδοσης ,  στη  διασυνοριακή  περιοχή¨  (ZEFFIROS) στο  

πλαίσιο  του  προγράμματος  Διασυνοριακής  Συνεργασίας  ¨Ελλάδα  – 

πρώην  Γιουγκοσλαβική  Δημοκρατία  της  Μακεδονίας  2014-2020¨ .   Έχει  

περάσει  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  έχει  υπογραφεί  και  το  σχετικό  

σύμφωνο ,  ο  προϋπολογισμός  για  τον  Δήμο  Σερρών  είναι  495.146 και  

μετά  από  μία  μείωση  20% που  έγινε  οριζόντια  σε  όλες  τις  δράσεις .   

 Το  πρόγραμμα  είναι  γνωστό  γιατί  τον  τελευταίο  ενάμιση  χρόνο  

έχει  συζητηθεί ,  τουλάχιστον ,  τέσσερις  φορές  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  

και  εδώ  πέρα  ζητάμε  την  αποδοχή  πλέον  την  χρηματοδότησης  της  

συγκεκριμένης  πράξης ,  την  έγκριση  υλοποίησης  των  δράσεων ,  την  

αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού  και  την  λειτουργία  ξεχωριστής  

λογιστικής  μερίδας  όπως  προβλέπεται  από  τα  Ευρωπαϊκά  

Προγράμματα .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  601/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  τέταρτο .   

 

ΘΕΜΑ  4ο:  

Έγκριση  της  αριθμ .  6/2018 απόφασης  του  Δ .Σ .  της  Δ .Α .Ε .Κ .Α .Σ .  

 που  αναφέρεται  στην  ¨Λύση  της  Εταιρείας ,  θέση  αυτής  σε  

εκκαθάριση   

και  διορισμό  εκκαθαριστών¨ .  

Εισηγητής:  Ο  πρόεδρος  της  ΔΑΕΚΑΣ  κ .  Καρπουχτσής  Κ .  

 

 

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Μου  επιτρέπεται  ένα  λάθος  εδώ  πέρα ,  δεν  είναι  έγκριση ,  είναι  απλή  

ενημέρωση .  Είχε  γίνει  και  στο  προηγούμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  εάν  

θυμάστε  είχαμε  φέρει  το  θέμα  και  σας  ενημερώσαμε ,  απλά  επειδή  τώρα  

ξεκινάει  και  η  διαδικασία  και  θα  πάει  το  θέμα  τον  Σεπτέμβρη  στην  

Γενική  Συνέλευση  οφείλαμε  να  κάνουμε  απλά  μια  εκ  νέου  ενημέρωση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα  είναι  ενημέρωση .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Ενημέρωση .   
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Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   μπορώ  να  ρωτήσω  κάτι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  ο  κ .  Γιαννακίδης  έχει  τον  λόγο .  Ανοίξτε  το  μικρόφωνό  σας .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επειδή  διάβασα  ότι  τα  υπολειπόμενα  χρήματα ,  τα  οποία  έχουν  μείνει  

. .ξέρω  ότι  τα  χρήματα  αυτά  είναι  δεσμευμένα  από  παλαιότερα ,  από  την  

πώληση  του  εργοστασίου  για  τα  πάγια  …δεν  έχουμε  κάποιο  θέμα ;   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Γιατί  αντίστοιχα  ένα  κομμάτι  των  χρημάτων ,  νομίζω  στην  

προηγούμενη  Δημοτική  Αρχή ,  είχε  δοθεί ,  νομίζω ,  στο  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  για  

κάποιες  υποχρεώσεις .   Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  τώρα  βλέποντας  τι  

χρήματα  υπάρχουν  διαθέσιμα ,  θεώρησε  σκόπιμο  ένα  μέρος  να  πάει  

στην  αδειοδότηση  του  . .σταθμού  που  έχει  πραγματικά  ένα  ενδιαφέρον  

για  τον  Δήμο  και  τα  υπόλοιπα  να  πάνε  σε  δράσεις  οι  οποίες  να  έχουν  

ενδιαφέρον  και  ένα  αποτύπωμα  για  τις  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόβλημα  δεν  έχουμε ;   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Δεν   υπάρχει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γιαννακίδη .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Ήθελα  να  ρωτήσω  εάν  υπάρχουν  τυχόν  εκκρεμότητες  αυτής  της  

διαδικασίας .   Για  παράδειγμα ,  ας  πούμε ,  θυμάμαι  ότι  υπήρχαν  52 

άτομα  από  την  περιοχή  του  Αγίου  Ιωάννη  που  διεκδικούσαν  κάποια  
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κομμάτια  γης .  Δεν  ξέρω  εάν  έχει  τελεσιδικήσει  κιόλας ,  εάν  υπάρχουν  

εκκρεμότητες .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Μια  εκκρεμότητα  που  υπάρχει ,  νομίζω  είναι  για  το  συγκεκριμένο  

ακίνητο  το  οποίο  λέτε ,  για  το  οποίο  ομόφωνα  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  

… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι  ακούγεστε  όμως  και  ενοχλείτε  την  διαδικασία .  

παρακαλώ .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Υπάρχει  μια  εκκρεμότητα  για  ένα  ακίνητο  για  το  οποίο  έχει  γίνει  μια  

ανάθεση  σε  δικηγόρο  για  να  . .  Αυτό  θα  τρέχει  παράλληλα  με  την  

διαδικασία  της  δαπάνης .  Δεν  επηρεάζει  την  συγκεκριμένο  διαδικασία .  

Έχει  δρομολογηθεί  δικαστικά  από  πλευράς  της  εταιρείας  η  διεκδίκηση  

του  συγκεκριμένου  ακινήτου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  602/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πέμπτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  5ο:  

Έγκριση  ανανέωσης  των  συμβάσεων  εργασίας  ορισμένου  χρόνου  
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 του  υπάρχοντος  προσωπικού  για  ένα  (1)  έτος ,  από  02-11-2018 έως   

01-11-2019 για  την  υλοποίηση  της  συγχρηματοδοτούμενης  δράσης   

¨Κέντρο  Κοινότητας  Δήμου  Σερρών  με  παράρτημα  ΡΟΜΑ¨  στο  

πλαίσιο  

του  επιχειρησιακού  προγράμματος  Κεντρική  Μακεδονία  2014-2020. 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  603/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έκτο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  6ο:  

Διατύπωση  γνώμης  σχετικά  με  την  αλλαγή  ονομασίας   

Σχολικής  μονάδας  από  ¨ 4ο  Εσπερινό  ΕΠΑΛ  Σερρών  σε   

ΕΣΠΕΡΙΝΟ  ΕΠΑΛ  Σερρών¨ .  

Εισηγητής:  Ο  πρόεδρος  της  Δ .Ε .Π  κ .  Τερζής  Β .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ήθελα  να  ρωτήσω  τον  κ .  Τερζή ,  τι  εξυπηρετεί  αυτή  η  αλλαγή ;  Μήπως  

έχουμε  αλλαγή  και  του  Οργανισμού  του  σχολείου ;   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Είναι  τυπικό  το  θέμα .  Το  να  ονομάζεται  4ο  ΕΣΠΕΡΙΝΟ  ΕΠΑΛ . . .  

έχουμε  άλλα  τρία  . .Να  ενημερώσω  και  να  εξηγήσω  διατύπωση  γνώμης ,  

γιατί  είναι  από  τις  λίγες  φορές  που  την  απόφαση  δεν  το  παίρνει  το  

Δημοτικό  Συμβούλιο  αλλά  το  Υπουργείο  Παιδείας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  604/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έβδομο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  7ο:  

Έγκριση  επικαιροποίησης  του  Σχεδίου  Εκκένωσης  

 οικισμού  Χρυσοπηγής  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  605/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στο  όγδοο  θέμα ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  θα  προηγηθεί  το  12ο :  

 

 

ΘΕΜΑ  12ο:  

Έγκριση  της  αριθμ .  146/2018 απόφασης  του  Δ .Σ .  του   

Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  περί  ¨Έγκρισης  απολογισμού  του  Ν .Π .  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  

 Δήμου  Σερρών  έτους  2017¨ .  

Εισηγητής:  Ο  πρόεδρος  του  ΟΠΑΚΠΑ  κ .  Χατζημαργαρίτης  Μ .  

  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στην  συνέχεια  θα  μπούμε  στο  όγδοο  θέμα .  Κύριε  Χατζημαργαρίτη .   

Κος  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Εάν  υπάρχει  κάποια  ερώτηση  για  τον  απολογισμό  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Συμφωνούμε .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  611/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα  ερχόμαστε  στο  όγδοο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  8ο:  

Καθορισμός  αμοιβής  (έξοδα  παράστασης)  του  Προέδρου  

 του  Δ /κού  Συμβουλίου  του  Ν .ΠΔ .Δ  με  την  επωνυμία  

¨ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  

 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΑΓΩΓΗΣ ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ   

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΣΕΡΡΩΝ¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

 

Κος  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Πρόεδρε  με  συγχωρείτε  εγώ  θα  αποχωρήσω  για  το  θέμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χαρίτος  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Μετά  από  εισήγηση  του  ΔΣ  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . ,  η  οποία  ήταν  ομόφωνη  

και  ήταν  η  πρόταση  του  Αντιπροέδρου ,  ότι  ο  Πρόεδρος  του  

Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  θα  πρέπει  να  λαμβάνει  τα  έξοδα  παράστασης  τα  οποία  
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κυμαίνονται  800 έως  1.200 ευρώ ,  αυτό  είναι  σύμφωνα  με  τον  νόμο .  

Εάν  οι  οικονομικός  απολογισμός  υπερβαίνει  τα  5 εκατομμύρια ,  πάει  

από  800 και  πάνω .  Πέρυσι  ήταν  πιο  χαμηλά .   

 Η  δική  μου  η  πρόταση  είναι ,  όπως  και  η  πρόταση ,  επειδή  

συζήτησα  με  τον  καθένα  ξεχωριστά  από  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  είναι  

στα  1.200.  Μικτά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  … 

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χασαπίδη  ο  κ .  Γάτσιος  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Οι  αντιδήμαρχοι  είναι  από  320 έως  400.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Εάν  θυμάμαι  καλά  1.200…. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κώστα  κάτω  από  τους  Αντιδημάρχους  είναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να  πω  κάτι  διευκρινιστικά ;  Μου  επιτρέπετε  πάνω  σε  αυτό ;  Πέρυσι  

είχαμε  περάσει  αντίστοιχη  απόφαση ,  ο  απολογισμός  ήταν  κάτω  από  5 

εκατομμύρια  για  λίγο  και  μειώσαμε  τον  μισθό  του  Προέδρου .  Από  τον  

νόμο .   
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ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι ;   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Απλά  θέλω  να  κάνω  μια  πρόταση .  Επειδή  έχουμε  απαξιωθεί  εντελώς  

και  αυτό-απαξιωνόμαστε  συνεχώς  και  μεταξύ  μας  εδώ  πέρα ,  να  μπει ,  

κατά  την  γνώμη  μας  και  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  ένα  εικοσάρι .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σε  άλλο  συμβούλιο  αυτό .  Σε  άλλη  ευκαιρία .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  σας  παρακαλώ ,  βοηθήστε  λιγάκι  την  διαδικασία .  

θέλετε  όλοι  να  φύγετε ,  αλλά  προσέξτε ,  εάν  φύγετε  όλοι  θα  ξανά  

επαναληφθεί  αύριο  το  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Να  τοποθετηθώ ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  το  θέμα  το  συγκεκριμένο ;   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Ναι .  Κύριε  Γάτσιο ,  επειδή  μιλήσατε  για  απαξίωση ,  να  ενημερώσω  

επίσημα  το  σώμα  για  να  ακουστεί  και  να  καταγραφεί ,  ότι  ως  Πρόεδρος  

της  κοινωφελούς  επιχείρησης  δεν  αμείβομαι ,  δεν  παίρνω  την  

αποζημίωση ,  οι  επίτροποι  και  άλλοι  στην  επικράτεια  έχουν  κάνει  
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πράξη  τα  δικά  μας  εντάλματα  και  είμαι  ο  μοναδικός  ίσως  πρόεδρος  

στην  θητεία  του  κ .  Αγγελίδη ,  . .νομικό  πρόσωπο  που  δεν  

αποζημιώνομαι  ούτε  ένα  λεπτό ,  δεν  έχω  κινητό  69045 και  φυσικά  

τίποτα  από  υπηρεσιακό  όχημα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κακώς .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωράμε  κύριοι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  606/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επόμενο  θέμα  το  ένατο .  

 

 

ΘΕΜΑ  9ο:  

Παρακράτηση  ποσού  20.531,20 € (10.265,60 €/έτος)  από  

 ΕΣΕΠΕ  και  16.424,96 € (8.212,48 €/έτος)  από  ΕΣΕΔΕ ,  συνολικό   

ποσό  36.956,16 € (18.478,08 €/έτος)  από  την  χρηματοδότηση  των   

παραπάνω  Σ .Ε .  από  τους  Κεντρικούς  Αυτοτελείς  Πόρους   

ετών  2019 & 2020. 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  ο  κ .  Αναστασιάδης .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  607/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  θέμα .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει ,  είπατε  την  άρνησή  σας ,  δεν  χρειάζεται  να  σχολιάζετε  

παραπάνω .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  δεν  έχετε  δικαίωμα  να  συζητάτε  μεταξύ  σας .  Δεν  το  έχετε  

καταλάβει  αυτό  επιτέλους ;  Πρέπει  να  σας  κάνω  κάθε  φορά  

παρατήρηση ;  Παρακαλώ  κύριοι  συνάδελφοι .   

 

 

ΘΕΜΑ  10ο:  
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Έγκριση  διετούς  σχεδίου  διαχείρισης  και  αξιοποίησης   

της  περιουσίας  κληροδοτήματος:  

α)  Αποστολίδη  Ιωάννη   και  

β)  Μητσάκου  – Εμφιετζόγλου  Κατίνας ,  χας  Λυκούργου ,   

ετών  2018-2019. 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  ο  κ .  Αναστασιάδης .  

 

Έγκριση  διετούς  σχεδίου  διαχείρισης  και  αξιοποίησης   

της  περιουσίας  κληροδοτήματος:  

Αποστολίδη  Ιωάννη  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  608/2018 )  

…………………………  

 

Έγκριση  διετούς  σχεδίου  διαχείρισης  και  αξιοποίησης  της   

περιουσίας  κληροδοτήματος:  

Μητσάκου  – Εμφιετζόγλου  Κατίνας ,  χας  Λυκούργου ,  ετών  2018-

2019. 
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Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  609/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ενδέκατο .   

 

ΘΕΜΑ  11ο:  

Έγκριση  κατάθεσης  χρηματικών  διαθεσίμων  κληροδοτήματος  

 ¨Μητσάκου  Εμφιετζόγλου  Κατίνας  χας  Λυκούργου¨  σε  πιστωτικό  

 ίδρυμα  που  επιλέχθηκε  για  συνεργασία  από  το  Δήμο  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  ο  κ .  Αναστασιάδης .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  610/2018 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  τρίτο  θέμα .   

 

 

ΘΕΜΑ  13ο:  

Έγκριση  έκθεσης  εσόδων  -  εξόδων  Β΄  τριμήνου  2018 για  τον  

  έλεγχο  υλοποίησης  -  εκτέλεσης  του  προϋπολογισμού  έτους  2018.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  612/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  τέταρτο .   

 

ΘΕΜΑ  14ο:  

Ορισμός  αμοιβής  εξωτερικών  δικηγόρων .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι .   

Κα  ΠΑΓΚΑΛΟΥ:  

Θέλω  να  πω  ότι  μέσα  στον  φάκελο  δεν  υπάρχει… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  τακτοποιηθεί .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ανάληψη  δαπάνης  είναι .  Δεν  πρόλαβε  να  βάλει  την  ανάληψη  δαπάνης .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γάτσιε  εάν  υπάρξει  πρόβλημα  θα  σας  ενημερώσω .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Συγνώμη ,  κύριε  Πρόεδρε ,  να  πω ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Αυτό  είχε  έρθει  και  στην  Οικονομική  Επιτροπή ,  ήταν  για  τις  υποθέσεις  

του  κ .  Χράπα  και  του  κ .  Παναγιώτη  Γρηγοριάδη .  Για  τους  δικηγόρους .  

Είναι  για  δικαστήριο  …Στην  περίπτωση  του  κ .  Γρηγοριάδη  του  

Παναγιώτη  δικηγόρος  έχει  οριστεί  από  την  Οικονομική  Επιτροπή  ο  κ .  

Πολυτσίκης ,  ο  οποίος  όμως  με  έγγραφα  τα  οποία  υπάρχουν  στον  

φάκελο  μέσα  δεν  μπόρεσε  να  παρευρεθεί  στην  δίκη ,  με  αποτέλεσμα  

. .πήρα  εκείνη  την  ημέρα  αναγκαστικά  τον  κ .  Σουλτανίδη  Παναγιώτη .  
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Τώρα  αυτό  πέρασε  προχθές  Οικονομική  Επιτροπή  και  απλώς  

αλλάζουμε  όνομα… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Αυτό  ήταν .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  613/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  πέμπτο .   

 

 

ΘΕΜΑ  15ο:  

Έγκριση  υποβολής  πρότασης  με  τίτλο  ¨Αισθητική ,  Λειτουργική   

και  Περιβαλλοντική  αναβάθμιση  κοινόχρηστων  χώρων  μέσω  

συστημάτων  διαβαθμισμένης  συμπίεσης  υπόγειων  κάδων  στο   

Δήμο  Σερρών¨ .  

Εισηγητές:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας  Π .  και  

Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Καρπουχτσής  Κ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  614/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  έκτο .   

 

 

ΘΕΜΑ  16ο:  

Έγκριση  υποβολής  πρότασης  του  Δήμου  Σερρών  με  τίτλο  

«Προμήθεια  

 και  εγκατάσταση  σταθμών  μέτρησης  ρύπανσης  ατμοσφαιρικού  

αέρα   

και  λοιπών  περιβαλλοντικών  παραμέτρων», στο  πλαίσιο  του   

Επιχειρησιακού  Προγράμματος  Περιφέρειας  Κεντρικής  

Μακεδονίας ,   

Άξονας  Προτεραιότητας  ΑΞ06 «Προστασία  του  περιβάλλοντος  και  

 προώθηση  της  αποδοτικότητας  των  πόρων» και  τίτλο  πρόσκλησης  

 «Αστική  αναζωογόνηση  και  βελτίωση  της  ποιότητας  του  αέρα  στην  

 περιοχή  παρέμβασης  της  Στρατηγικής  Βιώσιμης  Αστικής  

Ανάπτυξης  

 (ΣΒΑΑ)  της  πόλης  των  Σερρών». 

Εισηγητές:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  και  ο  εντεταλμένος   

Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Καρπουχτσής  Κ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Κα  ΠΑΓΚΑΛΟΥ:  

Δεν  ακούω  όμως .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ  είπα  όχι  λέω .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  615/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  έβδομο .   

 

 

ΘΕΜΑ  17ο:  

Έγκριση  υποβολής  πρότασης  στην  πρόσκληση  εκδήλωσης  

 ενδιαφέροντος  έργων  δημόσιου  χαρακτήρα  στο  πλαίσιο  του  

 τοπικού  προγράμματος  CLLD/LEADER Σερρών .  

Εισηγητές:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  και  Ο  εντεταλμένος   

Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Καρπουχτσής  Κ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Γιατί  δεν  ακούτε  τι  λέω ;  Είπα  ότι  εάν  δεν  θέλω  την  εισήγηση  να  μην  

την  κάνει  εισήγηση .  Δεν  είπα… 

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  δεν  χρειάζεται  να  πετάγεστε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  Πρόεδρος  διευθύνει  την  συζήτηση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχω  υποχρέωση  να  ρωτήσω  εάν  θέλει  να  ακούσει  την  εισήγηση .  

Σεβαστείτε  το  σας  παρακαλώ .  Δεν  μπορώ  να  τους  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει ,  μπορεί  να  βιάζεστε  αλλά  πρέπει  να  τηρηθεί  η  διαδικασία .   Θα  

είχαμε  τελειώσει  ήδη .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   θέλω  να  πω  το  εξής :  συμφωνώ  με  το  συγκεκριμένο  

θέμα ,  απλά  θα  ήθελα  να  πω  το  εξής :  και  στην  προηγούμενη  . .βάλαμε  

μόνο  μια  πρόταση  30.000 …έχει  και  άλλες  δράσεις .  Έχει  και  υποδομές  

και  τέτοια .  Να  δούμε  τι  μπορεί  να  γίνει  να  βάλουμε  και  κάποιο  άλλο  

πρόγραμμα .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Η  Τεχνική  Υπηρεσία  διερευνά  για  να  υποβάλει  και  σε  άλλους  Άξονες .  

Δεν  σημαίνει  ότι  υποβάλλουμε  εδώ  πέρα  και  αποποιούμαστε  άλλες  

. .στο  πρόγραμμα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Δεν  λέω  εγώ  ότι  αποποιούμαστε ,  κάνω  παραίνεση  ότι  να  συντονιστεί  η  

Τεχνική  Υπηρεσία ,  έχει  και  άλλα  Μέτρα  μέσα  που  έχει ,  αφορούν  

διάφορες  υποδομές  που  μπορεί  να  γίνουν ,  να  υποβάλλουμε  και  άλλα .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

…ότι  δεν  μπορούμε  να  τα  βάλουμε  εδώ ,  άρα  λόγω  μεγέθους .  Άμα  

θέλεις  έλα  εκεί  να  τα  δούμε  στην  υπηρεσία .  Λόγω  μεγέθους   λέει  δεν  

μπορεί  να  υλοποιηθεί  από  αυτή  την  πρόταση  το  Δημοτικό  Σχολείο  

Ορεινής .  Ενεργειακής  απόδοσης  δημοτικού  σχολείου .  Λόγω  μεγέθους  

λέει  δεν  μπορεί .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Έλα  να  τα  δούμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  616/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  όγδοο .   

 

 

ΘΕΜΑ  18ο:  

Έγκριση  διοργάνωσης  του  6ου  Φεστιβάλ  Μπουγάτσας  και   
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Τοπικών  Προϊόντων  ¨bougatsa days 2018¨ ,  από  4 έως  7 Οκτωβρίου  

2018.   

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Θέλω  να  πω  κάποια  πράγματα .  Είναι  απαράδεκτη  η  κατάσταση  του  

Λογιστηρίου .  Μου  βγάζουν  την  πίστη  κάθε  φορά  για  ανάληψη  

δαπάνης .  Αυτό  το  πράγμα  έρχεται  σήμερα  χωρίς  ανάληψη ,  ο  κωδικός  

από  την  πρώτη  ημέρα  που  ειπώθηκε  ότι  είναι  σε  αυτόν  τον  κωδικό  και  

δυο  μέρες  πριν  μου  λέμε  ότι  μα  και  μα…   

 Επίσης  εμείς  ψηφίσαμε  εδώ  τον  Ιανουάριο  να  γίνουν  οι  

σακούλες ,  δεν  μου  έχει  δοθεί  ούτε  σήμερα ,  το  ξέρει  ο  Αντιδήμαρχος ,  

τον  αγαπώ ,  τον  εκτιμώ ,  δεν  γίνεται  παιδιά ,  δεν  θα  αλλάξει  τίποτα .  

Οφείλω  να  το  πω .  Μόνος  μου  τρέχω  ένα  ολόκληρο  τμήμα .  Εάν  είναι  

δυνατόν  δηλαδή .  Οι  κωδικοί  είναι  εδώ  και  με  κοιτάνε  στα  μάτια  και  

έρχομαι  εγώ  εδώ  τώρα  σαν  να  είμαι  αδιάβαστος .  Έλεος .  Αυτά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Και  εάν  αλλάξει  κάτι  τηλεφώνα  μου .   
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  617/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  ένατο .   

 

ΘΕΜΑ  19ο:  

Έγκριση  έκδοσης  άδειας  παραγωγού  πωλητή  λαϊκής  αγοράς .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  618/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  20ο:  

Έγκριση  διαγραφής  επαγγελματία  πωλήτριας  λαϊκών  αγορών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  619/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  πρώτο .   

 

ΘΕΜΑ  21ο:  

Έγκριση  μεταβίβασης  επαγγελματικής  άδειας  

 πωλητή  λαϊκών  αγορών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  620/2018 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  δεύτερο  θέμα .   

 

 

ΘΕΜΑ  22ο:  

Αναμορφώσεις  πιστώσεων  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  

οικον .  έτους  2018 από  την  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  621/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  τρίτο .   

 

 

ΘΕΜΑ  23ο:  

Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικ .  έτους  2018,   

για  παροχή  υπηρεσιών  μηχανολογικής  μελέτης  για  την  τροποποίηση   
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της  άδειας  κυκλοφορίας  ενός  οχήματος  Pick up 4Χ4 για  την  

προσθήκη  

 της  δυνατότητας  χρήσης  του  με  αποσπώμενο  εκχιονιστικό  

εξοπλισμό .  

 Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  622/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  τέταρτο .   

 

ΘΕΜΑ  24ο:  

Έγκριση  απ’  ευθείας  μίσθωσης  ακινήτου  για  την  στέγαση  

 των  18ου  και  22ου  νηπιαγωγείων  του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Ναι .   

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  623/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  πέμπτο .   

 

ΘΕΜΑ  25ο:  

Σχετικά  με  δωρεάν  παραχώρηση  αγρού  

 προς  τον  Δήμο  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  624/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  έκτο .   
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ΘΕΜΑ  26ο:  

Έγκριση  διαγραφής  ακινήτου  από  το  κτηματολόγιο  

 του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  625/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  έβδομο .   

 

 

ΘΕΜΑ  27ο:  

Καθορισμός  οφειλής  δαπάνης  για  την  ταφή   

της  κ .  Σαργιαννίδου  Παρθένας .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

 Και  το  είκοσι  επτά  και  το  είκοσι  οκτώ  είναι  για  ετεροδημότες .  Δεν  

είχαμε…  

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  626/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  όγδοο .   

 

ΘΕΜΑ  28ο:  

Απαλλαγή  μέρους  οφειλής  δαπάνης  ταφής ,  

 της  Φανής  Σοφιανού .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

 

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  
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Κύριε  Αντιδήμαρχε ,  συγνώμη  μια  ερώτηση .  Τον  αποτεφρωτή  που  

είπατε  για  την  καύση  νεκρών  πότε  θα  το  φέρετε  σαν  θέμα ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  για  το  θέμα  κύριοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συμφωνούμε .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  627/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  ένατο .   

 

ΘΕΜΑ  29ο:    

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  

α)  για  την  δαπάνη  ¨Μικροφωνικής-φωτισμού  κάλυψης  

Πολιτιστικών   

και  Αθλητικών  εκδηλώσεων  & επετειακών  εκδηλώσεων  του  Δήμου  

Σερρών¨ ,  

β)  για  την  δαπάνη  ¨Μικροφωνικής-φωτισμού  κάλυψης  

Πολιτιστικών  και   

Αθλητικών  εκδηλώσεων  & επετειακών  εκδηλώσεων  του  Δήμου  

Σερρών¨ ,  
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γ)  για  την  δαπάνη  ¨Μικροφωνικής-φωτισμού  κάλυψης  

Πολιτιστικών  και   

Αθλητικών  εκδηλώσεων  & επετειακών  εκδηλώσεων  του  Δήμου  

Σερρών¨ ,  

δ)  για  την  καθαριότητα  κτηρίων  Τοπικών  και  Δημοτικών  

Κοινοτήτων   

του  Δήμου  Σερρών ,  

ε)  για  την  εκμίσθωση  ιδιωτικών  μηχανημάτων  για  την  βελτίωση  της   

λειτουργίας  του  Τμήματος  Πολιτικής  Προστασίας  στο  πλαίσιο  του  

έργου   

¨Πρόγραμμα  πρόληψης  και  αντιμετώπισης  καταστροφών  που  

προκαλούνται  

 από  θεομηνίες¨ ,  

στ)  για  την  κάλυψη  αθλητικών  εκδηλώσεων  του  έτους  2018 του  

Δήμου  Σερρών ,  

ζ)  για  ενημέρωση  των  ηλεκτρονικών  βάσεων  πληροφοριών  του  

Δήμου  Σερρών ,   

έτους  2017,  

η)  για  μηχανογραφική  υποστήριξη  του  Ολοκληρωμένου  

Πληροφοριακού   

Συστήματος  του  Δήμου  Σερρών ,  

θ)  για  αεροφωτογράφηση  υψηλής  ανάλυσης  κοινόχρηστων  εκτάσεων  

πόλης  

 Σερρών ,  

ι)  για  σύνταξη  σχεδίου  δράσης  ενεργειακής  απόδοσης  κτηρίων ,  

ια)  για  συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου  Δ .Ε .  Σερρών  του  

Δήμου  Σερρών ,  για  τα  έτη  2018-2020, 
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ιβ)  για  συντήρηση   κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου  Δ .Ε .  

Σκουτάρεως  

του  Δήμου  Σερρών  για  τα  έτη  2018-2020, 

ιγ)  για  συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου  Δ .Ε .  Καπετάν  

Μητρούση   

του  Δήμου  Σερρών ,  

ιδ)  για  την  υπηρεσία  Ιατρού  Εργασίας  και  Τεχνικού  Ασφαλείας ,  

ιε)  για  χημικές  τουαλέτες  στην  λαϊκή  αγορά  Σερρών ,  

ιστ)  προμήθειας  και  εγκατάστασης  οριζόντιας  σήμανσης  στους  

χώρους  φορτοεκφόρτωσης ,  

ιζ)  για  προγραμματισμό  και  τηλεπισκόπιση  δικτύου  φωτεινής  

σηματοδότησης   

έτους  2018,  

ιη)  για  συντήρηση  παιδικών  χαρών  Δήμου  Σερρών  έτους  2018,  

ιθ)  για  τη  συντήρηση  αρδευτικών  αντλιοστασίων  (γεωτρήσεων)  του  

 Δήμου  Σερρών ,  

κ)  για  διαχείριση  ογκωδών  και  αποβλήτων  εκσκαφών  κατασκευών   

κατεδαφίσεων  (ΑΕΚΚ)  με  κάδους  ογκωδών  του  Δήμου  Σερρών ,  

έτους  2018,  

κα)  για  δαπάνη  συντήρησης  κάδων  απορριμμάτων  του  Δήμου  

Σερρών   

για  το  έτος  2018,  

κβ)  για  αποκομιδή  απορριμμάτων  Δ .Ε .  Σκουτάρεως  του  Δήμου  

Σερρών   

για  τα  έτη  2017 – 2018, 

κγ)  για  αποκομιδή  απορριμμάτων  ΔΕ  Σκουτάρεως  του  Δήμου  

Σερρών  
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 έτους  2018.  

Εισηγητές:  Οι  κ .κ .  Χαρίτος  Χ . ,  Γκότσης  Η . ,  Δούκας  Γ . ,  

Γρηγοριάδης  Χ . ,  Χράπας  Π .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Μισό  λεπτό  Πρόεδρε .  Για  το  29 δεν  λέτε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ζητήθηκε  από  την  πλευρά  του  κύριε  Φωτιάδη  με  αυτό  τον  τρόπο  και  … 

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Εμείς  σαν  ψήφιση  λέμε  ναι  σε  όλα ,  στο  Ια  που  λέει :  Συντήρηση  

κοινοχρήστων  χώρα  Πρασίνου ,  Ιβ ,  πάλι  Πρασίνου  και  Καπετάν  

Μητρούση  με  επιφύλαξη ,  λέμε  ναι  με  επιφύλαξη  και  την  επισήμανση  

να  μαζεύουμε  αυτά  τα  χόρτα  και  τα  λοιπά ,  να  μην  μένουν  εκεί  και  

δημιουργούν  εστίες  μόλυνσης  αλλά  και  πυρκαγιών  και  οτιδήποτε  άλλο .  

Με  αυτή  την  επισήμανση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μάλιστα .  Συμφωνούμε  στα  υπόλοιπα  κύριοι  συνάδελφοι ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Και  το  ΙΗ  παιδικών  χαρών .  Δεν  υπάρχουν  εκθέσεις  καλής  εκτέλεσης .   
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Από  παραδρομής  αριθμήθηκε  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  628/2018 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  για  την  δαπάνη  

¨Μικροφωνικής-φωτισμού  κάλυψης  Πολιτιστικών  και  Αθλητικών  

εκδηλώσεων  & επετειακών  εκδηλώσεων  του  Δήμου  Σερρών¨  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  629/2018 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  για  την  δαπάνη  

¨Μικροφωνικής-φωτισμού  κάλυψης  Πολιτιστικών  και  Αθλητικών  

εκδηλώσεων  & επετειακών  εκδηλώσεων  του  Δήμου  Σερρών¨  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  630/2018 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  για  την  δαπάνη  

¨Μικροφωνικής-φωτισμού  κάλυψης  Πολιτιστικών  και  Αθλητικών  

εκδηλώσεων  & επετειακών  εκδηλώσεων  του  Δήμου  Σερρών¨  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  631/2018 )  
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…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  για  την  καθαριότητα   

κτηρίων  Τοπικών  και  Δημοτικών  Κοινοτήτων  του  Δήμου  Σερρών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  632/2018 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  για  την  εκμίσθωση  

 ιδιωτικών  μηχανημάτων  για  την  βελτίωση  της  λειτουργίας  του  

Τμήματος  

 Πολιτικής  Προστασίας  στο  πλαίσιο  του  έργου  ¨Πρόγραμμα  

πρόληψης  και  αντιμετώπισης  καταστροφών  που  προκαλούνται  από  

θεομηνίες¨  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  632/2018 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  για  την  κάλυψη  

 αθλητικών  εκδηλώσεων  του  έτους  2018 του  Δήμου  Σερρών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  633/2018 )  

…………………………  
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Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  για  ενημέρωση  των  

 ηλεκτρονικών  βάσεων  πληροφοριών  του  Δήμου  Σερρών ,  έτους  2017 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  634/2018 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  για  μηχανογραφική   

υποστήριξη  του  Ολοκληρωμένου  Πληροφοριακού  Συστήματος  του   

Δήμου  Σερρών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  635/2018 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  για  

αεροφωτογράφηση  

 υψηλής  ανάλυσης  κοινόχρηστων  εκτάσεων  πόλης  Σερρών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  636/2018 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  για  σύνταξη  

 σχεδίου  δράσης  ενεργειακής  απόδοσης  κτηρίων  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  637/2018 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  για  συντήρηση   

κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου  Δ .Ε .  Σερρών  του  Δήμου  Σερρών ,  

 για  τα  έτη  2018-2020 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  639/2018 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  για  συντήρηση    

κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου  Δ .Ε .  Σκουτάρεως  του  Δήμου  Σερρών   

για  τα  έτη  2018-2020 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  640/2018 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  για  συντήρηση  

 κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου  Δ .Ε .  Καπετάν  Μητρούση  του   

Δήμου  Σερρών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  641/2018 )  

…………………………  
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Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  για  την   

υπηρεσία  Ιατρού  Εργασίας  και  Τεχνικού  Ασφαλείας  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  642/2018 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  για  χημικές   

τουαλέτες  στην  λαϊκή  αγορά  Σερρών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  643/2018 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  προμήθειας  

 και  εγκατάστασης  οριζόντιας  σήμανσης  στους  χώρους   

φορτοεκφόρτωσης  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  644/2018 )  

…………………………  

 

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  για  προγραμματισμό   

και  τηλεπισκόπιση  δικτύου  φωτεινής  σηματοδότησης  έτους  2018 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  645/2018 )  

…………………………  

 

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  για  συντήρηση   

παιδικών  χαρών  Δήμου  Σερρών  έτους  2018 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  646/2018 )  

…………………………  

 

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  για  τη  συντήρηση   

αρδευτικών  αντλιοστασίων  (γεωτρήσεων)  του  Δήμου  Σερρών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  647/2018 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  για  διαχείριση   

ογκωδών  και  αποβλήτων  εκσκαφών  κατασκευών  κατεδαφίσεων  

 (ΑΕΚΚ)  με  κάδους  ογκωδών  του  Δήμου  Σερρών ,  έτους  2018 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  648/2018 )  

…………………………  
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Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  για  δαπάνη  

συντήρησης  

 κάδων  απορριμμάτων  του  Δήμου  Σερρών  για  το  έτος  2018 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  649/2018 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  για  αποκομιδή   

απορριμμάτων  Δ .Ε .  Σκουτάρεως  του  Δήμου  Σερρών   

για  τα  έτη  2017 – 2018 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  650/2018 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  για  αποκομιδή   

απορριμμάτων  ΔΕ  Σκουτάρεως  του  Δήμου  Σερρών  έτους  2018.  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  651/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  θέμα .   
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ΘΕΜΑ  30ο:  

Έγκριση  χρονικής  παράτασης  της  σύμβασης  της  υπηρεσίας  με  

 τίτλο  ¨Συντήρηση  και  επισκευή  μεγαφωνικών  εγκαταστάσεων   

δημοτικών  κτηρίων  του  Δήμου  Σερρών¨  έτους  2017.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  652/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  πρώτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  31ο:  

Έγκριση  είσπραξης  αχρεωστήτως  καταβληθέντων   

χρημάτων  από  προνοιακό  επίδομα .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ποιο  είναι  το  ποσό ;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μερετούδη .   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

 

Έγκριση  είσπραξης  αχρεωστήτως  καταβληθέντων  χρημάτων  

 από  προνοιακό  επίδομα  Παντελή  Νικολάου  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  653/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  για  την  κ .  Παπαδοπούλου  Ευθυμία  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  653Α /2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  δεύτερο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  32ο:  

Διαγραφή  χρηματικών  καταλόγων .  

Εισηγητές:  Οι  αντιδήμαρχοι  κ .κ .  Γκότσης  Η .  και  Χαρίτος  Χ .  
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Διαγραφή  χρηματικού  καταλόγου   3049 και  3051 που  αφορούν   

τον  κ .  Σιαμίδη  Βασίλειο  του  Ηλία  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  654/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  που  αφορά  εισφορά  σε  χρήμα  για  την  περιοχή  

 Σφαγείων  Σαράντα  Μάρτυρες  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  655/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  του  2235/2018 Χ .Κ .  που  αφορά  οφειλή   

του  κ .  Τσακιρλή  Γεωργίου  του  Σταύρου  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  656/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως   του  2320/2018 Χ .Κ .  που  αφορά   

Χρυσάνθη  Χατζηιάννου  του  Στυλιανού  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  657/2018 )  
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…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  τρίτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  33ο:  

Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  κ .  Δημάρχου  

 για  το  μήνα  Σεπτέμβριο .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Κύριε  Πρόεδρε ,   θα  πω  για  ακόμη  μια  φορά… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  ποιο  θέμα ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Για  την  μετακίνηση  Δημάρχου .  Θα  πω  για  ακόμη  μια  φορά  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  για  τον  μήνα  Σεπτέμβριο  κύριε  Μηλίδη .  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Το  λέω  γενικότερα .  Ότι  η  δική  μας  παράταξη  ποτέ  δεν  έχει  φέρει  καμία  

αντίρρηση ,  διότι  ο  Δήμαρχος  πρέπει  ανά  πάσα  στιγμή  να  μπορεί  να  . .  

Μπορεί  ανά  πάσα  στιγμή  παραδείγματος  χάρη  να  βρεθεί  στην  Αθήνα .  

Δεν  μπορεί  να  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Εγώ  λέω  την  άποψη  της  παράταξής  μου .   
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Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  κ .  Δημάρχου   

από  τις  26 έως  27 Σεπτεμβρίου  2018 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  658/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  τέταρτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  34ο:  

Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  αιρετών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εδώ  να  κάνουμε  μια  πρόταση  κύριε  Πρόεδρε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό  λεπτό .  Λοιπόν ,  Αγγελίδης  Πέτρος ,  Χατζημαργαρίτης  

Μαργαρίτης ,  Γκότσης  Ηλίας ,  Κυρτάσογλου  Δημήτριος  και  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και  ακόμη  ένας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  ακόμη  ένας .  Παρακαλώ  κύριοι .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Και  ο  κ .  Γάτσιος  Αθανάσιος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  των  αιρετών  

 από  τις  12 έως  16 Οκτωβρίου .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  659/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  πέμπτο .   

 

ΘΕΜΑ  35ο:  

Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας  του  

 κ .  Δημάρχου  για  το  μήνα  Ιούλιο .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας  του  κ .  Δημάρχου  

 για  το  μήνα  Ιούλιο .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  660/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  από  25-26 Ιουλίου  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  660Α /2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  έκτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  36ο:  

Επέκταση  -  συμπλήρωση  δικτύου  Φ .Ο .Π .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  661/2018 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καλός  σας  βράδυ .  

 

 

 

ΛΗΞΗ  ΣΥΝΕΡΙΑΣΗΣ  

 

………………………… 

……………… 

 

 

 

Αφού  εξαντλήθηκαν  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης ,  

λύθηκε  η  συνεδρίαση ,  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  

υπογράφηκε .  

 

 

599-2018:  Αποδοχή  των  όρων  λήψης  του  εγκεκριμένου  δανείου  από  το  

Ταμείο  Παρακαταθηκών  & Δανείων  (Τ .Π .  . )  ως  

χρηματοπιστωτικού  ιδρύματος  που  χρηματοδοτεί  το  έργο  

¨ 'Βελτίωση  -  ενεργειακή  αναβάθμιση  δικτύου  φωτισμού  με  

χρήση  νέων  τεχνολογιών  και  εξοικονόμηση  ενέργειας¨  του  

Δήμου  Σερρών ,  κατά  ποσοστό  25% και  κατά  75% από  την  

Ευρωπαϊκή  Τράπεζα  Επενδύσεων  (ΕΤΕπ) .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  29 Η Σ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2018 

148

600-2018:  Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας  τμήματος  του  υπ’  

αριθμ .  78 αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Αγίου  Ιωάννη .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

601-2018:  Έγκριση  αποδοχής  χρηματοδότησης  της  πράξης  ¨Αγροτικές  

κοινότητες  μηδενικής  παραγωγής  αποβλήτων  και  

ενεργειακής  απόδοσης ,  στη  διασυνοριακή  περιοχή¨  

(ZEFFIROS) στο  πλαίσιο  του  προγράμματος  Διασυνοριακής  

Συνεργασίας  ¨Ελλάδα  – πρώην  Γιουγκοσλαβική  Δημοκρατία  

της  Μακεδονίας  2014-2020¨ .  

Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Καρπουχτσής  Κ .  

  

602-2018:  Έγκριση  της  αριθμ .  6/2018 απόφασης  του  .Σ .  της  

.Α .Ε .Κ .Α .Σ .  που  αναφέρεται  στην  ¨Λύση  της  Εταιρείας ,  

θέση  αυτής  σε  εκκαθάριση  και  διορισμό  εκκαθαριστών¨ .  

Εισηγητής :  Ο  πρόεδρος  της  ΔΑΕΚΑΣ  κ .  Καρπουχτσής  Κ .  

 

603-2018:  Έγκριση  ανανέωσης  των  συμβάσεων  εργασίας  ορισμένου  

χρόνου  του  υπάρχοντος  προσωπικού  για  ένα  (1)  έτος ,  από  

02-11-2018 έως  01-11-2019 για  την  υλοποίηση  της  

συγχρηματοδοτούμενης  δράσης  ¨Κέντρο  Κοινότητας  Δήμου  

Σερρών  με  παράρτημα  ΡΟΜΑ¨  στο  πλαίσιο  του  

επιχειρησιακού  προγράμματος  Κεντρική  Μακεδονία  2014-

2020. 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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604-2018:  Διατύπωση  γνώμης  σχετικά  με  την  αλλαγή  ονομασίας  

Σχολικής  μονάδας  από  ¨ 4ο  Εσπερινό  ΕΠΑΛ  Σερρών  σε  

ΕΣΠΕΡΙΝΟ  ΕΠΑΛ  Σερρών¨ .  

Εισηγητής :  Ο  πρόεδρος  της  .Ε .Π  κ .  Τερζής  Β .  

 

605-2018:  Έγκριση  επικαιροποίησης  του  Σχεδίου  Εκκένωσης  οικισμού  

Χρυσοπηγής  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

606-2018:  Καθορισμός  αμοιβής  (έξοδα  παράστασης)  του  Προέδρου  

του  Δ /κού  Συμβουλίου  του  Ν .Π .Δ .Δ .  με  την  επωνυμία  

¨ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΑΓΩΓΗΣ ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΣΕΡΡΩΝ¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

607-2018:  Παρακράτηση  ποσού  20.531,20 € (10.265,60 €/έτος)  από  

ΕΣΕΠΕ  και  16.424,96 € (8.212,48 €/έτος)  από  ΕΣΕΔΕ ,  

συνολικό  ποσό  36.956,16 € (18.478,08 €/έτος)  από  την  

χρηματοδότηση  των  παραπάνω  Σ .Ε .  από  τους  Κεντρικούς  

Αυτοτελείς  Πόρους  ετών  2019 & 2020. 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

608-2018:  Έγκριση  διετούς  σχεδίου  διαχείρισης  και  αξιοποίησης  της  

περιουσίας  κληροδοτήματος  α)  Αποστολίδη  Ιωάννη    

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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609-2018:  Έγκριση  διετούς  σχεδίου  διαχείρισης  και  αξιοποίησης  της  

περιουσίας  κληροδοτήματος  Μητσάκου  – Εμφιετζόγλου  

Κατίνας ,  χας  Λυκούργου ,  ετών  2018-2019. 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

610-2018:  Έγκριση  κατάθεσης  χρηματικών  διαθεσίμων  

κληροδοτήματος  ¨Μητσάκου  Εμφιετζόγλου  Κατίνας  χας  

Λυκούργου¨  σε  πιστωτικό  ίδρυμα  που  επιλέχθηκε  για  

συνεργασία  από  το  Δήμο  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

611-2018:  Έγκριση  της  αριθμ .  146/2018 απόφασης  του  .Σ .  του  

Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  περί  ¨Έγκρισης  απολογισμού  του  Ν .Π .  

ΟΠΑΚΠΑ  Δήμου  Σερρών  έτους  2017¨ .  

Εισηγητής :  Ο  πρόεδρος  του  ΟΠΑΚΠΑ  κ .  Χατζημαργαρίτης  

Μ .  

  

612-2018:  Έγκριση  έκθεσης  εσόδων  -  εξόδων  Β΄  τριμήνου  2018 για  

τον  έλεγχο  υλοποίησης  -  εκτέλεσης  του  προϋπολογισμού  

έτους  2018.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χαρίτος  Χ .  

 

613-2018:  Ορισμός  αμοιβής  εξωτερικών  δικηγόρων .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  29 Η Σ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2018 

151

614-2018:  Έγκριση  υποβολής  πρότασης  με  τίτλο  ¨Αισθητική ,  

Λειτουργική  και  Περιβαλλοντική  αναβάθμιση  

κοινόχρηστων  χώρων  μέσω  συστημάτων  διαβαθμισμένης  

συμπίεσης  υπόγειων  κάδων  στο  Δήμο  Σερρών¨ .  

Εισηγητές :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας  Π .  και  ο  

εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Καρπουχτσής  Κ .  

 

615-2018:  Έγκριση  υποβολής  πρότασης  του  Δήμου  Σερρών  με  τίτλο  

«Προμήθεια  και  εγκατάσταση  σταθμών  μέτρησης  ρύπανσης  

ατμοσφαιρικού  αέρα  και  λοιπών  περιβαλλοντικών  

παραμέτρων», στο  πλαίσιο  του  Επιχειρησιακού  

Προγράμματος  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας ,  Άξονας  

Προτεραιότητας  ΑΞ06 «Προστασία  του  περιβάλλοντος  και  

προώθηση  της  αποδοτικότητας  των  πόρων» και  τίτλο  

πρόσκλησης  «Αστική  αναζωογόνηση  και  βελτίωση  της  

ποιότητας  του  αέρα  στην  περιοχή  παρέμβασης  της  

Στρατηγικής  Βιώσιμης  Αστικής  Ανάπτυξης  (ΣΒΑΑ)  της  

πόλης  των  Σερρών». 

Εισηγητές :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  και  ο  

εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Καρπουχτσής  Κ .  

 

616-2018:  Έγκριση  υποβολής  πρότασης  στην  πρόσκληση  εκδήλωσης  

ενδιαφέροντος  έργων  δημόσιου  χαρακτήρα  στο  πλαίσιο  του  

τοπικού  προγράμματος  CLLD/LEADER Σερρών .  

Εισηγητές :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  και  Ο  

εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Καρπουχτσής  Κ .  
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617-2018:  Έγκριση  διοργάνωσης  του  6ου  Φεστιβάλ  Μπουγάτσας  και  

Τοπικών  Προϊόντων  ¨ bougatsa days 2018¨ ,  από  4 έως  7 

Οκτωβρίου  2018.   

Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Γρηγοριάδης  Π .  

 

618-2018: Έγκριση  έκδοσης  άδειας  παραγωγού  πωλητή  λαϊκής  αγοράς .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

619-2018:  Έγκριση  διαγραφής  επαγγελματία  πωλήτριας  λαϊκών  

αγορών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

620-2018:  Έγκριση  μεταβίβασης  επαγγελματικής  άδειας  πωλητή  

λαϊκών  αγορών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

621-2018:  Αναμορφώσεις  πιστώσεων  εγκεκριμένου

 προϋπολογισμού    οικον .  έτους  2018 από  την  

Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου .  

            14488 11/9/2018 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

622-2018:  Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικ .  έτους  

2018,  για  παροχή  υπηρεσιών  μηχανολογικής  μελέτης  για  

την  τροποποίηση  της  άδειας  κυκλοφορίας  ενός  οχήματος  
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Pick up 4Χ4 για  την  προσθήκη  της  δυνατότητας  χρήσης  του  

με  αποσπώμενο  εκχιονιστικό  εξοπλισμό .   

      14853 13/9/2018   14487 

10/9/2018  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

623-2018:  Έγκριση  απ’  ευθείας  μίσθωσης  ακινήτου  για  την  στέγαση  

των  18ου  και  22ου  νηπιαγωγείων  του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης   

 

624-2018:  Σχετικά  με  δωρεάν  παραχώρηση  αγρού  προς  τον  Δήμο  

Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

625-2018:  Έγκριση  διαγραφής  ακινήτου  από  το  κτηματολόγιο  του  

Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

626-2018:  Καθορισμός  οφειλής  δαπάνης  για  την  ταφή  της  κ .  

Σαργιαννίδου  Παρθένας .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

627-2018:    Απαλλαγή  μέρους  οφειλής  δαπάνης  ταφής ,  της  Φανής  

Σοφιανού .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

628-2018:  από  παραδρομή  αρίθμηση   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  29 Η Σ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2018 

154

 

629-2018:  Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  για  την  

δαπάνη  ¨Μικροφωνικής-φωτισμού  κάλυψης  Πολιτιστικών  

και  Αθλητικών  εκδηλώσεων  & επετειακών  εκδηλώσεων  του  

Δήμου  Σερρών  

 

630-2018:  Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  για  την  

δαπάνη  ¨Μικροφωνικής-φωτισμού  κάλυψης  Πολιτιστικών  

και  Αθλητικών  εκδηλώσεων  & επετειακών  εκδηλώσεων  του  

Δήμου  Σερρών¨  

 

631-2018:  Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  για  την  

δαπάνη  ¨Μικροφωνικής-φωτισμού  κάλυψης  Πολιτιστικών  

και  Αθλητικών  εκδηλώσεων  & επετειακών  εκδηλώσεων  του  

Δήμου  Σερρών¨  

 

632-2018:  Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  για  την  

καθαριότητα  κτηρίων  Τοπικών  και  Δημοτικών  Κοινοτήτων  

του  Δήμου  Σερρών  

 

633-2018:  Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  για  την  

εκμίσθωση  ιδιωτικών  μηχανημάτων  για  την  βελτίωση  της  

λειτουργίας  του  Τμήματος  Πολιτικής  Προστασίας  στο  

πλαίσιο  του  έργου  ¨Πρόγραμμα  πρόληψης  και  

αντιμετώπισης  καταστροφών  που  προκαλούνται  από  

θεομηνίες¨  
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634-2018:  Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  για  την  

κάλυψη  αθλητικών  εκδηλώσεων  του  έτους  2018 του  Δήμου  

Σερρών  

 

635-2018:  Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  για  

ενημέρωση  των  ηλεκτρονικών  βάσεων  πληροφοριών  του  

Δήμου  Σερρών ,  έτους  2017 

 

636-2018:  Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  για  

μηχανογραφική  υποστήριξη  του  Ολοκληρωμένου  

Πληροφοριακού  Συστήματος  του  Δήμου  Σερρών  

637-2018:  Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  για  

αεροφωτογράφηση  υψηλής  ανάλυσης  κοινόχρηστων  

εκτάσεων  πόλης  Σερρών  

 

638-2018:  Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  για  σύνταξη  

σχεδίου  δράσης  ενεργειακής  απόδοσης  κτηρίων  

 

639-2018:  Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  για  

συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου  Δ .Ε .  Σερρών  του  

Δήμου  Σερρών ,  για  τα  έτη  2018-2020 

 

640-2018:  Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  για  

συντήρηση   κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου  Δ .Ε .  

Σκουτάρεως  του  Δήμου  Σερρών  για  τα  έτη  2018-2020 
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641-2018:  Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  για  

συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου  Δ .Ε .  Καπετάν  

Μητρούση  του  Δήμου  Σερρών  

 

6442-2018:  Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  για  την  

υπηρεσία  Ιατρού  Εργασίας  και  Τεχνικού  Ασφαλείας  

 

643-2018:  Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  για  χημικές  

τουαλέτες  στην  λαϊκή  αγορά  Σερρών  

 

644-2018:  Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  προμήθειας  

και  εγκατάστασης  οριζόντιας  σήμανσης  στους  χώρους  

φορτοεκφόρτωσης  

 

645-2018:  Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  για  

προγραμματισμό  και  τηλεπισκόπιση  δικτύου  φωτεινής  

σηματοδότησης  έτους  2018 

 

646-2018:  Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  για  

συντήρηση  παιδικών  χαρών  Δήμου  Σερρών  έτους  2018 

 

647-2018:  Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  για  τη  

συντήρηση  αρδευτικών  αντλιοστασίων  (γεωτρήσεων)  του  

Δήμου  Σερρών  
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648-2018:  Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  για  

διαχείριση  ογκωδών  και  αποβλήτων  εκσκαφών  κατασκευών  

κατεδαφίσεων  (ΑΕΚΚ)  με  κάδους  ογκωδών  του  Δήμου  

Σερρών ,  έτους  2018 

 

649-2018:  Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  για  δαπάνη  

συντήρησης  κάδων  απορριμμάτων  του  Δήμου  Σερρών  για  το  

έτος  2018 

 

650-2018:  Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  για  

αποκομιδή  απορριμμάτων  Δ .Ε .  Σκουτάρεως  του  Δήμου  

Σερρών  για  τα  έτη  2017 – 2018 

 

651-2018:  Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  για  

αποκομιδή  απορριμμάτων  ΔΕ  Σκουτάρεως  του  Δήμου  

Σερρών  έτους  2018.  

 

652-2018:  Έγκριση  χρονικής  παράτασης  της  σύμβασης  της  υπηρεσίας  

με  τίτλο  ¨Συντήρηση  και  επισκευή  μεγαφωνικών  

εγκαταστάσεων  δημοτικών  κτηρίων  του  Δήμου  Σερρών¨  

έτους  2017.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

653-2018:  Έγκριση  είσπραξης  αχρεωστήτως  καταβληθέντων  χρημάτων  

από  προνοιακό  επίδομα  Παντελή  Νικολάου   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης   
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653Α-2018:  Ομοίως  για  την  κ .  Παπαδοπούλου  Ευθμία  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης   

 

654-2018:  Διαγραφή  χρηματικού  καταλόγου   3049 και  3051 που  

αφορούν  τον  κ .  Σιαμίδη  Βασίλειο  του  Ηλία  

 

655-2018:  Ομοίως  που  αφορά  εισφορά  σε  χρήμα  για  την  περιοχή  

Σφαγείων  Σαράντα  Μάρτυρες  

 

656-2018:  Ομοίως  του  2235/2018 Χ .Κ .  που  αφορά  οφειλή  του  κ .  

Τσακιρλή  Γεωργίου  του  Σταύρου   

 

657-2018:  Ομοίως   του  2320/2018 Χ .Κ .  που  αφορά  Χρυσάνθη  

Χατζηιάννου  του  Στυλιανού  

 

658-2018:  Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  κ .  Δημάρχου  από  τις  

26 έως  27 Σεπτεμβρίου  2018 

 

659-2018:  Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  των  αιρετών  από  τις  12 

έως  16 Οκτωβρίου .   

 

660-2018:  Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας  του  κ .  

Δημάρχου  για  το  μήνα  Ιούλιο .  

 

660Α-2018:  Ομοίως  από  25-26 Ιουλίου  
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661-2018:  Επέκταση  -  συμπλήρωση  δικτύου  Φ .Ο .Π .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

 

662-2018 :   Έγκριση  συμμετοχής  στην  Ευρωπαϊκή  Εβδομάδα  

Κινητικότητας  2018 και   

ΚΑΤ .    αποδοχή  χρηματοδότησης  από  χρηματικό  πρόγραμμα  

του  Πράσινου  Ταμείου   

          14905  

12/9/2018 

 

663-2018 :   Έγκριση  υποβολής  πρότασης  με  τίτλο  Ανάπτυξη  

πλατφόρμας  διαχείρισης   

ΚΑΤ .  γεωχωρικών  δεδομένων  του  δήμου  Σερρών  στο  πλαίσιο  του  

ΕΠ  Κεντρικής  Μακεδονίας   

 

 

……………………………..……….. 

………………………..…. 

 

 

 

• Με  τη  σύμφωνη  γνώμη  του  Σώματος  το  12ο  θέμα  συζητήθηκε  στη  

θέση  του  8ου .  

 

•  Οι  Δημ .  Σύμβουλοι  κ .κ . :  
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- Δρίγκα  Χρυσούλα  και  Μπιτζίδου  Σοφία ,  προσήλθαν  κατά  τη  

διάρκεια  συζήτησης  του  1ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

-  Καλώτα  Παναγιώτα ,  Ραμπότας  Ευθύμιος  και  Στεργίου  Νικόλαος ,  

αποχώρησαν  μετά  την  ολοκλήρωση  συζήτησης  του  1ου  θέματος  της  

ημερήσιας  διάταξης .  

 

-  Μπιτζίδου  Σοφία ,  αποχώρησε  μετά  την  ολοκλήρωση  συζήτησης  

του  28ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

-  Αναστασιάδης  Αντώνιος ,  απουσίαζε  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  

των  θεμάτων  2 έως  8 και  17 έως  32.  

 

-  Αναστασιάδης  Ηλίας  και  Μηλίδης  Θεόδωρος ,  απουσίαζαν  κατά  

τη  διάρκεια  συζήτησης  των  θεμάτων  2 έως  10.  

 

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  στην  παραπάνω  συνεδρίασή  του ,  στο  29ο  

θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης ,  ύστερα  από  την  υπ’  αριθμ .  25684/22-8-

2018 εισήγηση  του  Τμ .  Πρασίνου  του  Δήμου ,  που  έχει  ως  εξής :  

 

« κ .  Δήμαρχε ,  έχοντας  υπόψιν :  

 

•  Την  με  αριθ .  80/2018 απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  με  

την  οποία  διατέθηκε  η  σχετική  πίστωση  της  παροχής  υπηρεσίας  

¨Συντήρηση  κοινόχρηστων  χώρων  πρασίνου  .Ε .  Σερρών  του  Δήμου  

Σερρών¨  για  το  έτος  2018.  
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• Την  αρ .  24/2018 Απόφαση  Οικονομικής  Επιτροπής ,  με  την  οποία  

κατακυρώνεται  η  εκτέλεση  της  παροχής  υπηρεσιών  στην  Τεχνική  

Εταιρεία  Πρασίνου :  ΤΑΣΚΟΥΔΗΣ  Ι .  

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  -  ΓΚΑΤΖΙΟΣ  Ι .  ΦΩΤΙΟΣ  Ι .Κ .Ε .  

 

•  Την  αρ .  πρωτ .  12576/10-04-2018 Σύμβαση  και  

 

•  Το  από  21-08-2018 πρωτόκολλο  οριστικής  παραλαβής  (4η  

βεβαίωση  καλής  εκτέλεσης  εργασιών)  για  το  χρονικό  διάστημα  από  01-

07-2018 έως  31/07/2018, βεβαιώνονται  ότι  εκτελέσθηκαν  οι  

απαιτούμενες  εργασίες  συντήρησης  πρασίνου  σε  κοινόχρηστες  

εκτάσεις  της  .Ε .  Σερρών  του  Δήμου  Σερρών  (νησίδες-κόμβοι ,  πάρκα ,  

πλατείες ,  παρτέρια ,  σχολεία ,  λοιποί  κοινόχρηστοι  κ .λ .π . ) ,  για  το  

συγκεκριμένο  χρονικό  διάστημα ,  το  οποίο  αντιστοιχεί  στο  ποσό  

9.238,00 με  Φ .Π .Α .  

 

Σύμφωνα  με  την  παρ  5 του  άρθρ .  219 του  Ν .  4412/16 ¨ το  

πρωτόκολλο  οριστικής  παραλαβής  εγκρίνεται  από  το  αρμόδιο  

αποφαινόμενο  όργανο  με  απόφασή  του ,  η  οποία  κοινοποιείται  

υποχρεωτικά  και  στον  ανάδοχο .  Αν  παρέλθει  χρονικό  διάστημα  

μεγαλύτερο  των  30 ημερών  από  την  ημερομηνία  υποβολής  του  και  δεν  

ληφθεί  σχετική  απόφαση  για  την  έγκριση  ή  την  απόρριψή  του ,  

θεωρείται  ότι  η  παραλαβή  έχει  συντελεσθεί  αυτοδίκαια¨ .  

 

Κατόπιν  τούτου  παρακαλούμε  για  τη  λήψη  απόφασης  για  την  

έγκριση :  
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- του  από  21-08-2018 πρωτοκόλλου  οριστικής  παραλαβής  (4η  

βεβαίωση  καλής  εκτέλεσης)  για  το  χρονικό  διάστημα  από  01/07/2018 

έως  31/07/2018 για  την  καλή  εκτέλεση  της  υπηρεσίας  ¨Συντήρηση  

κοινόχρηστων  χώρων  πρασίνου  .Ε .  Σερρών  του  Δήμου  Σερρών¨  από  

την  Τεχνική  Εταιρεία  Πρασίνου :  ¨ΤΑΣΚΟΥΔΗΣ  Ι .  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  -  

ΓΚΑΤΖΙΟΣ  Ι .  ΦΩΤΙΟΣ  Ι .Κ .Ε . ¨  »,  

 

και  σχετική  συζήτηση ,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Εγκρίνει  το  από  21-08-2018 πρωτόκολλο  οριστικής  παραλαβής  

για  το  χρονικό  διάστημα  από  01-07-2018 έως  31-07-2018 για  την  καλή  

εκτέλεση  της  υπηρεσίας  από  την  ανάδοχο  Τεχνική  Εταιρεία  Πρασίνου :  

¨ΤΑΣΚΟΥΔΗΣ  Ι .  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  -  ΓΚΑΤΖΙΟΣ  Ι .  ΦΩΤΙΟΣ  Ι .Κ .Ε . ¨ ,  για  

την  δαπάνη  παραλαβής  της  υπηρεσίας  ¨Συντήρηση  κοινόχρη-στων  

χώρων  πρασίνου  .Ε .  Σερρών  του  Δήμου  Σερρών¨  (4ος  λογ /μός) ,  

σύμφωνα  με  την  αρ .  12576/10-04-2018 σύμβαση ,  τις  αρ .  24/2018 και  

80/2018 Α .Ο .Ε .  και  την  αρ .  270/2017 Α .  .Σ . ,  ποσού  9.238,00 €.  

 

Στην  απόφαση  αυτή  οι  Δημ .  Σύμβουλοι  κ .κ .  Μηλίδης  Θεόδωρος  

και  Αναστασιάδης  Ηλίας ,  ψήφισαν  ΝΑΙ  με  επιφύλαξη ,  επισημαίνοντας  

ότι  πρέπει  να  γίνεται  άμεσα  η  περισυλλογή ,  ώστε  να  μην  δημιουργείται  

κίνδυνος  πυρκαγιάς .  

 

Αναθέτει  στον  κ .  Δήμαρχο  τις  παραπέρα  ενέργειες .  
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…………………………………………… 

…………………….….. 

 

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΠΕΤΡΟΣ  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .   Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .  

 

 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ   ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

 

 

ΤΑ  ΜΕΛΗ  

 

 

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

 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ  -ΑΡΒΑΝΙΤΗ  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ   ……………… 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ      ……………… 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ΗΛΙΑΣ       ……………… 
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ΓΑΛΑΝΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ      ……………… 

 

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ       ……………… 

 

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     ……………… 

 

ΓΚΟΤΣΗΣ  ΗΛΙΑΣ       ……………… 

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     ……………… 

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ      ……………… 

 

ΔΟΥΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ       ……………… 

 

ΔΡΙΓΚΑ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ       ……………… 

 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΤΑΛΑΚΤΗ      ……………… 

 

ΘΕΟΧΑΡΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ       ……………… 

 

ΙΛΑΝΙΔΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ      ……………… 

 

ΚΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ       ……………… 

 

ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ     ……………… 
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ΚΑΛΩΤΑ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ      ……………… 

 

ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    ……………… 

 

ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     ……………… 

 

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ  ΑΒΡΑΑΜ       ……………… 

 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     ……………… 

 

ΜΗΛΙΔΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ      ……………… 

 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ-ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ  ΣΟΦΙΑ    ……………… 

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     ……………… 

 

ΡΑΜΠΟΤΑΣ  ΕΥΘΥΜΙΟΣ      ……………… 

 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ     ……………… 

 

ΤΕΡΖΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ       ……………… 

 

ΧΑΡΙΤΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ       ……………… 

 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     ……………… 

 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ    ……………… 
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ΧΡΑΠΑΣ  ΠΑΝΤΕΛΗΣ       ……………… 

 


