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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 24/2018 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

 

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

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

Σερρών, ύστερα από την αριθμ. 24/21-11-2018 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 29, δηλαδή: 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 

 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ  ( ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.) 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) 

ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ) 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

ΓΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

ΙΛΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  

ΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
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ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ  

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ  

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

ΧΑΡΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  

ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 

 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ -ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗ  

ΚΑΛΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΚΑΡΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ-ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  

ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  

ΤΕΡΖΗΣ 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. 

 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  28ΗΣ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2018 

5

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

Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν απών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, αν και 

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

 

……………………………. 

………………. 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 

Έχοντας υπόψη: 

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

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας 

παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου 

σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 28 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη 

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

 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Σχετικά με θεώρηση επαγγελματικών και παραγωγικών αδειών υπαίθριου 

εμπορίου. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ. 

 

ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός μελών για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής μικρών έργων, των 

οποίων η δαπάνη δεν υπερβαίνει τα 5.869,41 € έτους 2019, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παραγ. 2 του άρθρου 15 του Π. . 171/1987, όπως τροποποιήθηκε 

με το Π. . 229/1999. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμός μέλους για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων 

προϋπολογισμού άνω των 5.869,41 €, έτους 2019 (για έργα που εμπίπτουν στις 

διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 376 του Ν. 4412/2016). 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 4ο: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών έτους 2019, σύμφωνα με το 

άρθρο 221 παρ. 11δ του Ν. 4412/2016 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Σερρών. 
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Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

  

ΘΕΜΑ 5ο:   Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών,  

ποσού έως 60.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ), της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Σερρών έτους 2019, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11β του Ν. 

4412/2016.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 6ο:   Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 707/2018 ΑΔΣ: ¨Συγκρότηση ετήσιας   

επιτροπής  παρακολούθησης  και  παραλαβής  προμηθειών, ποσού έως 

60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11β του Ν. 

4412/2016 όλων των Διευθύνσεων και των Αυτοτελών Τμημάτων του Δήμου, 

πλην της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών¨. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 7ο:  Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 708/2018 ΑΔΣ: ¨Συγκρότηση ετήσιας   

επιτροπής  παρακολούθησης  και  παραλαβής  προμηθειών, ποσού άνω των 

60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ.  11β  του  Ν.  

4412/2016  όλων  των  Διευθύνσεων  και  των Αυτοτελών  Τμημάτων  του  

Δήμου,  πλην  της  Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών¨.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 8ο:   Έγκριση  ανανέωσης  των  συμβάσεων  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  

ορισμένου χρόνου του υπάρχοντος προσωπικού από 19-12-2018 έως 18-12-

2019  λόγω  ένταξης  της  πράξης  λειτουργίας  του  Κέντρου Συμβουλευτικής 

Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Σερρών στο πλαίσιο του 

Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία, χρηματοδοτούμενο από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-

2020. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης   

 

ΘΕΜΑ 9ο:   Έγκριση  πραγματοποίησης  τακτών  εκδηλώσεων  έτους  2019  του Δήμου  

  Σερρών.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 10ο:  Έγκριση προμήθειας Σερραϊκών παραδοσιακών ειδών (ούζο, ακανές) για τις  

  ανάγκες του Δήμου Σερρών. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 
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ΘΕΜΑ  11ο:  Έγκριση  προμήθειας σημαιών  για  τον  σημαιοστολισμό  των Δημοτικών και  

  Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Σερρών για το έτος 2019.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 12ο:  Έγκριση πραγματοποίησης της 15ης Ανθοκομικής Έκθεσης Σερρών και  

  έγκριση όρων συμμετοχής και λειτουργίας της για το 2019. 

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 13ο:  Έγκριση δαπάνης για την παράθεση δείπνου στους ιεράρχες της Εκκλησίας  

της Ελλάδος με ευκαιρία τον εορτασμό της Μητροπόλεως των Παμμεγίστων 

Ταξιαρχών στις 8 Νοεμβρίου 2019. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

  

ΘΕΜΑ  14ο:  Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των Ελληνικού  

Δημοσίου – Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού – Γενική Γραμματεία 

Αθλητισμού και Δήμου Σερρών για την πράξη ¨Προμήθεια – εγκατάσταση 

προκατασκευασμένου συνθετικού τάπητα στίβου Δημοτικού Σταδίου 

Σερρών¨. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 15ο:  Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο:  

¨Εγκατάσταση σταθμών κοινόχρηστων ποδηλάτων¨ στο πλαίσιο του 

επιχειρησιακού προγράμματος Κεντρική Μακεδονία 2014-2020. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 16ο:  Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο:  

¨Προμήθεια και εγκατάσταση σταθμών μέτρησης ρύπανσης ατμοσφαιρικού 

αέρα και λοιπών περιβαλλοντικών παραμέτρων¨ στο πλαίσιο του 

επιχειρησιακού προγράμματος Κεντρική Μακεδονία 2014-2020. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 17ο:  Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Έργα αστικής αναζωογόνησης Δήμου  

Σερρών (ΦΑΣΗ 1)» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Κεντρικής Μακεδονίας, Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ06 «Προστασία του 

περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων». 

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Καρπουχτσής Κ. 
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ΘΕΜΑ 18ο:  Τροποποίηση της με αριθμό 506/2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου 

σχετικά με το Συνδικαιούχο της πρότασης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου 

Σερρών» και έγκριση υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας με αυτόν για την 

υλοποίηση της πράξης. 

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

 

ΘΕΜΑ 19ο:  Έγκριση 1ης τροποποίησης της πράξης ¨Δημιουργία πολιτιστικού διπόλου στη 

διασυνοριακή περιοχή¨ με ακρωνύμιο Culture Dipole.  

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

 

ΘΕΜΑ 20ο:  Έγκριση 1ης τροποποίησης στην υλοποίηση της πράξης «Αποτίμηση 

παρεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης σε δημόσια κτίρια - 3ΕΜ» στο 

πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ - ΠΡΩΗΝ 

ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020 

σχετικά με αποδοχή επιπλέον ποσού χρηματοδότησης 5.000,00 € και 

δέσμευση σχετικά με τη διατήρηση της λειτουργίας του έργου. 

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

 

ΘΕΜΑ 21ο:  Έγκριση αναπροσαρμογής της καταβολής αποζημίωσης στα μέλη του 

Δημοτικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτού. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

  

ΘΕΜΑ 22ο:  Έγκριση μνημονίων ενεργειών αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών 2019 από 

χιονοπτώσεις - παγετό, πλημμύρες, πυρκαγιές και σεισμούς.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 23ο:  Έγκριση ένταξης του Δήμου Σερρών στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο 

Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ. (WHO Hellenic Healthy Cities Network), έγκριση 

καταστατικού και ορισμός εκπροσώπων και Συντονιστικής Επιτροπής. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης . 

 

ΘΕΜΑ 24ο:  Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 35913/16-11-2018 σύμβασης προμήθειας ειδών 

τεχνολογίας και πληροφορικής. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 25ο:  Τροποποίηση σύμβασης προμήθειας αναλωσίμων για εκτυπωτές – 

πολυμηχανήματα και φωτοτυπικά για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 
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ΘΕΜΑ 26ο:   Έγκριση μετατόπισης θέσεως περιπτέρου. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ. 

 

ΘΕΜΑ 27ο:  Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και δημιουργία νέου 

κωδικού για την παροχή υπηρεσίας ¨μεταφορά φυτικών υπολειμμάτων από το 

υπ’ αριθμ. 4320 αγροτεμάχιο Σερρών¨.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Δούκας Γ. 

 

ΘΕΜΑ 28ο:  Έγκριση οικονομικής επιχορήγησης ενιαίων σχολικών επιτροπών 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σερρών από ΣΑΤΑ 

Σχολείων παρελθόντων ετών. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης  

 

ΘΕΜΑ 29ο:  Διατύπωση γνώμης σχετικά με εργασίες ανασκαφής κρυμμένου θησαυρού: 

α) στο αγρόκτημα Μαρμαρά (Ραχωβίτσα Σερρών) και β) στο αγρόκτημα 

Χριστός Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 30ο:  Έγκριση αυτοδίκαιης παράτασης μίσθωσης Δημοτικού ακινήτου βάσει της 

παρ. 2β του άρθρου 45 του Ν. 4257/2014. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 31ο:  Έγκριση αναπροσαρμογής μισθωμάτων για το έτος 2019 σύμφωνα με τον 

δείκτη τιμών καταναλωτή. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 32ο:  Έγκριση ως καλώς γενόμενης της δαπάνης διενέργειας παροχής υπηρεσίας 

¨ανέλκυση φορτηγού αυτοκινήτου με αρ. κυκλοφ. ΚΗΥ-3011 του Δήμου 

Σερρών¨ και του από 29-08-2018 πρωτοκόλλου παραλαβής για την καλή 

εκτέλεση των εργασιών δαπάνης διενέργειας παροχής υπηρεσίας ¨ανέλκυση 

φορτηγού αυτοκινήτου με αρ. κυκλοφ. ΚΗΥ-3011 του Δήμου Σερρών¨. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Καδής Γ. 

 

ΘΕΜΑ 33ο:   Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών: 

1) για την δαπάνη για έξοδα Πολιτιστικών, Αθλητ. κλπ δραστηριοτήτων, 

2) βελτιωμένων εκδόσεων (releases) των προγραμμάτων του Δήμου, 

3) για τις ηλεκτρονικές βάσεις πληροφοριών, 
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4) για τεχνικό έλεγχο οχημάτων Δήμου Σερρών - ΚΤΕΟ, 

5) για τεχνικό έλεγχο οχημάτων Δήμου Σερρών - ΚΤΕΟ, 

6) για τεχνικό έλεγχο οχημάτων Δήμου Σερρών - ΚΤΕΟ, 

7) πιστοποίησης ανυψωτικών μηχανημάτων του Δήμου Σερρών, 

8) στο πλαίσιο πραγματοποίησης εκδήλωσης παρουσίασης 

αποτελεσμάτων – συμπερασμάτων του Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα: 

¨Αγροδιατροφικός τομέας, νέες τεχνολογίες, τοπική ανάπτυξη¨, 

9) για συντήρηση κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Λευκώνα και ΤΚ Ορεινής και 

Άνω Βροντούς του Δήμου Σερρών (7ος λογ.), 

10) για συντήρηση κοινοχρήστων χώρων πρασίνου .Ε. Σκουτάρεως του 

Δήμου Σερρών (8ος λογ.), 

11) για την υπηρεσία Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας, 

12) για την αμοιβή ορκωτών λογιστών για έλεγχο οικονομικών 

καταστάσεων Δήμου Σερρών, 

13) για ευπρεπισμό-συντήρηση-καθαριότητα των δημοτικών Κοιμητρίων 

του Καλλικρατικού Δήμου Σερρών πλην της ΔΕ Σερρών (6ος λογ.), 

14) ταχυδρομικών υπηρεσιών για τον μήνα Οκτώβριο 2018, 

15) για καθαρισμό ρεμάτων Δήμου Σερρών έτους 2017, 

16) υποστήριξης στο Πακέτο Εργασίας ΠΕ2 στο πλαίσιο υλοποίησης του 

έργου: ¨Πράσινες θέσεις εργασίας στη διαχείριση βιοαποβλήτων¨ με 

ακρωνύμιο Green Crew, 

17) για δράσεις δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης (τμήμα Α: 

Διαφημιστικό υλικό για την προβολή/προώθηση της λειτουργίας του 

Κέντρου Συμβουλευτικής), 

18) τεχνικής υποστήριξης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ¨Δημιουργία 

Πολιτιστικού Διπόλου στη διασυνοριακή περιοχή¨ με ακρωνύμιο 

Cultural Dipole, 

19) για μηχανολογική μελέτη για την τροποποίηση της άδειας κυκλοφορίας 

ενός οχήματος pick up 4Χ4, 

20) για προληπτικούς καθαρισμούς εύφλεκτων περιοχών των ΤΚ Ορεινής  

και Άνω Βροντούς και 

21) για αντιπυρική προστασία λόφου Ακρόπολης Σερρών και επαρχιακών 

οδών Σερρών - Χρυσοπηγής και Σερρών - Ελαιώνα. 

Εισηγητές: Οι κ.κ. Χαρίτος Χ., Δούκας Γ., Γρηγοριάδης Χ., ΓκότσηςΗ., 

Χράπας Π., Μερετούδης ., Καρπουχτσής Κ. 

 

ΘΕΜΑ 34ο:  Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας περιπτέρων. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ. 
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ΘΕΜΑ 35ο:   Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας λαϊκών αγορών Δήμου Σερρών. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ. 

 

ΘΕΜΑ 36ο:  Έγκριση εγκατάστασης στεγάστρου αστικής συγκοινωνίας πλησίον 4ου 

ΕΠΑΛ. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 37ο:  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών των έργων: α) Συντήρηση 

οδικού δικτύου Δήμου Σερρών έτους 2017 και β) Συντηρήσεις οδικού δικτύου 

Δήμου Σερρών έτους 2018.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 38ο:   Διαγραφή οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο:   Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού για το  

           έργο: Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Σερρών έτους 2018 

 

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση διαβίβασης πρακτικού για την λήψη κατακυρωτικής απόφασης για 

την απευθείας μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των 18ο και 22ο 

Νηπιαγωγείων του Δήμου Σερρών        

          

ΘΕΜΑ 3ο:   Έγκριση συμμετοχής του Δήμου σε εκδήλωση του έργου: Ευρωπαϊκές  

  δεκαετίες στο Ποστδαμ της Γερμανίας από 3 έως 5 Δεκεμβρίου 2018 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ  
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24Η    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  άρχεται  η  14η  συνεδρίαση  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου  του  Δήμου  Σερρών .  Θα  ήθελα  από  καρδιάς  να  

σας  ευχαριστήσω  για  τις  ευχές  σας  για  την  εορτή  μου  την  Δευτέρα .  Να  

είστε  και  εσείς  καλά .  Εύχομαι  τα  καλύτερα  σε  όλους  σας .  Υγεία  πάνω  

από  όλα  σε  σας ,  στις  οικογένειές  σας  και  καλή  δύναμη .  Καλό  

κουράγιο .   

 Θα  ήθελα  επίσης  να  ανακοινώσω  στο  σώμα ,  όπως  

συνεννοηθήκαμε  με  την  κυρία  Παγκάλου  και  έχουμε  κλείσει  την  

αίθουσα  για  την  Πέμπτη ,  επειδή  την  άλλη  εβδομάδα  συνεδριάζει  στην  

Αθήνα  η  Κ .Ε .Δ .Ε . ,  δεν  θα  μπορέσουμε  να  συνεδριάσουμε  την  Τετάρτη  

αλλά  μετά  από  συνεννόηση  με  αρκετούς  αλλά  κυρίως ,  επειδή  δεν  θέλω  

από  τις  πολλές  συμμετοχές  που  δηλώθηκαν  για  την  συμμετοχή  στην  

Κ .Ε .Δ .Ε .  κάποιος  συνάδελφος  να  έχει  πρόβλημα  για  να  παραστεί  στο  

συμβούλιο  την  άλλη  εβδομάδα ,  προτιμήσαμε  να  το  κάνουμε  στις  

20:30΄  η  ώρα  την  Πέμπτη .  Την  επόμενη  Πέμπτη .    

 Την  επόμενη  Πέμπτη  θα  έχουμε  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  την  

επόμενη  Πέμπτη  20:30΄  η  ώρα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνεννοήθηκα  και  με  τον  αρχηγό  της  παράταξή  σας  για  την  Πέμπτη ,  

οπότε  θα  ήθελα  να  δείξετε  κατανόηση .  Θα  ήθελα  την  κατανόησή  σας  
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γιατί  είναι  το  θέμα  των  λαμπτήρων  που  θα  γίνει  η  συζήτηση  και  οι  

προτάσεις ,  οπότε  δεν  θα  ήθελα  να  λείψει  κανείς .   

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  ήθελα  επίσης  να  σας  ρωτήσω ,  ο  κ .  Δήμαρχος ,  όπως  γνωρίζετε ,  

λείπει  στην  Αθήνα ,  θα  ήθελα  να  σας  ρωτήσω  εάν  υπάρχει  κάποια  

ερώτηση ,  κάποια  ανακοίνωση  πρώτα  από  τους  αρχηγούς  των  

παρατάξεων  της  αντιπολίτευσης  ή  από  κάποιον  άλλο  συνάδελφο  

κάποια  ανακοίνωση  και  μετά  κάποια  ερώτηση ;    

Παρακαλώ .  Ο  κ .  Φωτιάδης ,  η  κυρία  Ιλανίδου .  Κύριε  γραμματέα .  

Ένα  λεπτάκι ,  σας  παρακαλώ  πολύ .  Ο  κ .  Φωτιάδης  πρώτος .  Ο  κ .  

Μηλίδης  βλέπω  έχει  σηκώσει  και  αυτός  το  χέρι  του  και  η  κυρία  

Ιλανίδου .  Ο  κ .  Κυρτάσογλου .  Βλέπω  και  τον  κ .  Χασαπίδη .  Κύριε  

Χασαπίδη  και  εσείς  είπατε ;  Όχι .   Ωραία .  Κλείνει  ο  κατάλογος .   

 Σας  ακούω .  Κύριε  Φωτιάδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δυο  ερωτήσεις  ήθελα ,  μάλλον  στον  κ .  Αντιδήμαρχο  Διοίκησης  και  

Οικονομίας .  Δημότες  μου  διαμαρτυρήθηκαν  και  η  ερώτησή  μου  είναι  η  

εξής :  όταν  κάποιος  δημότης  και  αυτό  παρατηρήθηκε  για  παραβάσεις  

ΚΟΚ ,  δεν  αντιλήφθηκε  στην  ουσία  και  δεν  του  γνωστοποιήθηκε  αυτό  

είναι ,  αυτό  που  εισπράττουμε  ότι  το  αμάξι  του  ήταν  κάποια  στιγμή  

εκεί  και  πέρασαν  πέντε  χρόνια  και  πόσα  χρόνια ,  ίσως  τρία ,  τέσσερα ,  

πέντε ,  εμείς  ως  Δήμος  ζητούμε  από  τους  λογαριασμούς  του ,  από  τις  
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τέσσερις  συστημικές  τράπεζες  συγχρόνως  για  να  του  δεσμεύσουν  το  

ποσό  των  190 με  τις  προσαυξήσεις  πόσο  πήγε .   

 Κύριε  Αντιδήμαρχε  η  ερώτησή  μου  είναι ,  έτσι  είναι ;  Δηλαδή  ή  

διαδοχικά  ζητούμε  από  μια  τράπεζα  μετά  από  την  άλλη  και  ούτω  καθ’  

εξής ,  διότι  προφανώς  θα  συμβεί  το  παράλογο  κάποια  στιγμή  να  

εισπράξουν  επί  τέσσερα  το  ποσό  και  μετά  να  μπούμε  εμείς  στην  

διαδικασία  να  του  το  επιστρέψουμε  του  δημότη  μας  ως  αχρεωστήτως .  

Εάν  αυτό  συμβαίνει  ή  εάν  δεν  έγινε  κατανοητό .   

 Επίσης ,  πάλι  στο  ίδιο  αντικείμενο  δεύτερη  ερώτηση ,  δεν  ξέρω  

για  ποιο  λόγο  και  σήμερα  φέρνετε  θέματα  ότι  δήθεν ,  δήθεν ,  το  

αποσύρω  το  δήθεν ,  αλλά  μου  φαίνεται  δήθεν ,  ότι  κόπηκε  κλήση  και  

έγινε  λάθος  στην  μάρκα  και  στο  χρώμα .  Πώς  μπορεί  να  συμβαίνει ,  ο  

αστυνομικός ,  το  όργανο  να  κάνει  λάθος  την  μάρκα ,  που  την  βλέπει  

μπροστά  του  την  μάρκα ,  το  όχημα  και  στο  χρώμα ;  Φέρνετε  εδώ  να  

διαγράψουμε  τέτοιου  είδους  πρόστιμα .   

 Επίσης ,  μας  αναφέρθηκε  ότι  υπάρχει  κατ’  εξακολούθηση  το  εξής  

φαινόμενο .  Δεν  τους  γνωρίσαμε  ότι  το  αυτοκίνητό  τους ,  γιατί  έβρεξε ,  

όπως  σήμερα ,  η  κλήση  λιώνει ,  κάποιο  παιδί  μπορεί  να  την  πήρε  και  τα  

λοιπά  και  έρχεται  ο  Δήμος  και  του  ζητάει  να  πληρώσει  το  ποσό  με  τις  

προσαυξήσεις .  Με  αυτό  τον  τρόπο  χάνει  το  δικαίωμα  που  υπήρχε  στο  

παρελθόν ,  να  πληρώσει  την  κλήση  στο  μισό  της .  Νομίζω  τώρα  αυτό  

δεν  ισχύει .  Τώρα  δεν  ισχύει .  Στο  παρελθόν  ίσχυε .  Και  έτσι  έχουμε  80 

συν  τις  προσαυξήσεις .  Πάνε  όλα  κοντά  στο  κατοστάρικο .   

Αυτό  δεν  θα  μπορούσαμε  εμείς  να  το  αντιμετωπίσουμε ,  διότι  

ήταν  δικαίωμα  του  δημότη  μας  από  τον  νόμο  δοσμένο  και  να  πληρώσει  

το  μισό ,  διότι  όταν  έγινε  η  παράβαση ,  χωρίς  να  μπορούμε  και  εμείς  

μάλλον  να  αποδείξουμε  ότι  του  στείλαμε  ενημέρωση ,  δεν  έχουμε  
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αποδεικτικό  ότι  του  στείλαμε  την  κλήση ,  την  ειδοποίηση ,  άρα  θεωρώ ,  

ως  παράταξη  ότι  πρέπει  να  το  δούμε ,  κ .  αντιδήμαρχε  και  να  μειώσουμε  

στο  μισό  το  ποσό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  ερώτηση  είναι ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δυο  ερωτήσεις  είναι .  Έτσι  νομίζω  τις  διατύπωσα  κατανοητές .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ ,  δεν  απαντούμε  στις  ερωτήσεις  αυτή  την  στιγμή  

παρά  μόνο  ο  Αντιδήμαρχος  ή  κάποιος  άλλος  αρμόδιος .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και  μια  τρίτη  ερώτηση  τώρα  κ .  Αντιδήμαρχε ,  οι  δυο  ήταν  με  

συμβατότητα ,  ποια  ανάγκη  να  μεταφέρουμε  το  ΚΕΠ ,  που  είναι  επί  του  

εθνικού  δρόμου ,  που  εξυπηρετεί  βιομηχανική  περιοχή ,  διερχόμενους  

Σερραίους ,  νομίζω  είναι  το  πρώτο  ΚΕΠ  του  Δήμου  μας  σε  όγκο  

διεκπεραίωσης  και  εξυπηρέτησης ,  διότι  βρίσκεται  και  στο  

συγκεκριμένο  σημείο ,  όταν  είχαμε  εξασφαλίσει  στο  παρελθόν  τα  

ενοίκια  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών ,  δεν  πληρώνει  ο  Δήμος ,  

δηλαδή ,  χρήματα ,  γιατί  να  δώσουμε  χρήματα ,  πολλά  χρήματα  να  

τροποποιήσουμε  το  κάτω  μέρος  του  Δημαρχείου  του  Λευκώνα ,  το  

οποίο  δημιουργεί  πρόβλημα ;  Δεν  θα  εξυπηρετούνται  οι  διερχόμενοι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μιλώ  για  τον  Λευκώνα .  Γιατί  να  φύγουμε  από  το  κτήριο ,  όταν  έχουν  

γίνει  όλες  οι  δαπάνες  και  το  ενοίκιο  δεν  το  πληρώνει  το  ταμείο  του  
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Δήμου ;  Είναι  εξασφαλισμένο .  Γιατί  να  δημιουργήσουμε  αυτό  το  

πρόβλημα ;  Υπάρχει  σχέδιο  μετακόμισης  και  για  ποιο  λόγο ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τον  συνάδελφε .  Κύριε  Χαρίτο  θα  απαντήσετε  σήμερα ;  

Πρώτα  θέλει  να  κάνει  μια  διευκρίνιση  ο  κ .  Γκότσης .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όσον  αφορά  το  ποσό ,  θα  βοηθήσω ,  είπατε  ότι  καταργήθηκε  και  ζητάτε  

το  μισό  ποσό .  Σε  επικοινωνία  που  είχα  με  τον  διοικητή  της  Τροχαίας  

σε  παραβάσεις  στάθμευσης  και  τα  λοιπά ,  στην  πηγή  του  γίνεται  η  

έκπτωση  το  μισό .  Δηλαδή  το  80 αμέσως  το  γράφουν  40.  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Άλλο  λέω… 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αυτό  λέω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ .  Σας  παρακαλώ  πολύ  μην  διακόπτετε  τον  

συνάδελφο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Γίνεται  πάλι  το  μισό  αλλά  στην  πηγή  του .  Πάλι  γίνεται  το  μισό  αλλά  

στην  πηγή  του .  Και  αυτό  θέλω  να  διευκρινίσω ,  απλά  τα  μπλοκάκια  δεν  

τα  αλλάξαμε  και  γράφουνε  πάνω ,  ενώ  βάζουμε  το  80,  40 απευθείας  

δηλαδή  40,  τα  μπλοκάκια  γράφουν  ότι  θα  πληρώσετε  το  μισό  ενώ  ήδη  

πλήρωσαν  το  μισό  και  τους  είπα  να  αλλάξουν  τα  μπλοκάκια .  Αυτό  

ήθελα .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Σας  παρακαλώ  πάρα  πολύ  να  κρατήσουμε  την  σειρά .  Ο  κ .  Χαρίτος  έχει  

τον  λόγο  εάν  θέλει  να  απαντήσει  σήμερα  και  στις  τρεις  ερωτήσεις  ή  

κάποια  άλλη  μέρα .  Παρακαλώ  κύριε  Αντιδήμαρχε .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Όσον  αφορά  την  πρώτη  ερώτηση ,  πράγματι  συμβαίνει  αυτό  το  πράγμα .  

Δηλαδή  ότι  η  ταμίας  με  το  που  γίνεται  χρηματικός  κατάλογος  και  για  

να  γίνει  χρηματικός  κατάλογος  θα  φτάσω ,  φεύγει  συστημένη  επιστολή .  

Πριν  γίνει  οποιαδήποτε  κατάσχεση  και  τα  λοιπά .  Να  σκεφτείτε  ότι  

στείλαμε  10.000 επιστολές  για  τις  κατασχέσεις ,  όταν  θα  γίνουν  

κατασχέσεις  στην  τράπεζα  και  τα  λοιπά  και  τα  λοιπά .  Αυτές  αφορούν  

πολλά  και  διάφορα ,  γι '  αυτό  που  είπατε  για  τις  κλήσεις .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Αυτό  ισχύει .  Έτσι  λέει  ο  νόμος .  Πάει  στις  τράπεζες .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σε  όλες  τις  τράπεζες .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  διακόπτετε  σας  παρακαλώ  πολύ .  Αφήστε  τον  συνάδελφο .  Είναι  

λεπτό  το  θέμα ,  να  το  εξηγήσει .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Αυτό  είπα ,  ότι  πάει  σ’  όλες  τις  τράπεζες .  Από  εκεί  και  πέρα ,  είναι  

θέμα  συνεννόησης  βασικά  των  τραπεζών .  Θα  πρέπει  να  στείλουν ,  με  το  

που  γίνεται  η  κατάσχεση  στέλνουν  και  σταματάνε  οι  υπόλοιποι  αλλά  

ως  συνήθως  αφήνουν  περνάνε  μέρες  και  πιθανόν  να  έχουμε  το .   

 Φυσικά  όταν  ειδοποιείται  το  Ταμείο ,  έρχεται  παίρνει  κάποιο  

χαρτί  από  μια  τράπεζα  και  κατευθείαν  μπαίνει  στο  κομπιούτερ  η  
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ταμίας  και  αποδεσμεύσει ,  όταν  γίνεται  η  πληρωμή  σε  μια  τράπεζα ,  

έρχεται ,  παίρνει  κάποιο  χαρτί  και  γίνεται  η  αποδέσμευση .  Αλλά  

δυστυχώς  συμβαίνει  αυτό  το  οποίο  είπατε .  Για  το  πρώτο  σκέλος .   

 Για  τις  επιστολές  σας  λέω  ότι  είναι  συστημένες .  Τώρα  από  εκεί  

και  πέρα ,  εάν  τις  παίρνει  ή  εάν  είναι  λάθος  η  διεύθυνση ,  προσπαθούμε  

να  είναι  η  διεύθυνση  σωστή .   

 Σας  λέω  και  πάλι  ότι  στείλαμε  10.000 συστημένες  επιστολές .   

 Πάμε  τώρα  στις  παραβάσεις ,  οι  οποίες  ειδικά  από  την  Τροχαία .  

Ξέρετε  ότι  οι  περισσότερες  είναι  του  ΄13, του  ΄14, το  ΄15 έτσι  και  έτσι  

αλλά  είναι  πολλά  χρόνια .  Όταν  τελειώνει  αυτή  η  υπόθεση ,  δηλαδή  

στέλνει  ένα  πακέτο  η  αστυνομία ,  γίνεται  χρηματικός  κατάλογος  στο  

Προσόδων  και  πάει  στο  ταμείο .  Πάλι  γίνεται  η  ίδια  διαδικασία  αλλά  

εμείς  δεν  έχουμε  την  δυνατότητα .   

Ειδικά  τώρα  δεν  έχουμε  την  δυνατότητα  ούτε  να  μειώσουμε ,  

γιατί  έχουν  έρθει  πολλοί  δημότες  μας  και  λένε  ότι  ξέρεις ,  φίλε  τότε  

εγώ  δεν  ειδοποιήθηκα  καμία  φορά .   Ναι  αλλά  τότε  όμως  ήταν  θέμα  της  

Αστυνομίας  να  ειδοποιήσει .  Εμείς  όταν  πήραμε  το  χαρτί ,  εμείς  όταν  

παίρνουμε  το  χαρτί  υπάρχει  μια  διαδικασία  το  πολύ  σε  έξι  μήνες  μέχρι  

να  στείλουμε  συστημένες  επιστολές ,  να  ειδοποιήσουμε ,  να  έρθουν  και  

να  κάνουν ,  έχει  περάσει  το  όριο .    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  διακόπτετε  τον  συνάδελφος  σας  παρακαλώ  πολύ .  Κύριε  Χαρίτο  σε  

μένα  θα  απευθύνεστε ,  διάλογος  δεν  γίνεται .  Θα  απαντήσετε… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ ,  θέλω  να  διατηρήσουμε  την  σειρά .  Όχι  σας  

παρακαλώ  πολύ .  Κύριε  Χαρίτο  ολοκληρώστε… 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χαρίτο  ολοκληρώστε ,  σας  παρακαλώ ,  υπάρχουν  άλλοι  τέσσερις  

να  ρωτήσουν .  Πρέπει  να  ξεκινήσουμε  την  ημερήσια  διάταξη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μα  όταν  ρωτώ  άλλο  και  απαντούν  σε  άλλο ,  κύριε  Πρόεδρε ,  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό  ρωτήσατε ,  κύριε  συνάδελφε ,  σας  άκουσα  με  πολύ  προσοχή .  

Ρωτήσατε  αυτό ,  . .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  συνάδελφε  ρωτήσατε  εάν  λαμβάνουν  γνώση  οι  πολίτες ,  οι  

δημότες  μας  και  εάν  μπορεί  να  μειωθεί  στο  50%. Απαντάει  ο  κ .  

Αντιδήμαρχος ,  παρακαλώ  ολοκληρώστε .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Εάν  η  Αστυνομία ,  όσον  αφορά  την  Αστυνομία ,  τους  έχει  ειδοποιήσει ,  

εγώ  δεν  μπορώ  να  το  ξέρω  αυτό .  Δηλαδή  όταν  είναι  το  ΄13 και  έχω  δει  

και  του  ΄12, εγώ  προσωπικά  έχω  δει  και  του  ΄12, κλήσεις  του  ΄12, του  

΄13, του  ΄14, όταν  έρχονται  όμως  σε  μας ,  πριν  κάνουμε  οποιαδήποτε  

κατάσχεση  στέλνουμε  συστημένες  επιστολές .   

 Τώρα  εάν  η  Αστυνομία  έχει  στείλει  πιο  μπροστά ,  όταν  το  ΄13 

έγινε  η  παράβαση  έστειλε  για  να  τους  ειδοποιήσει  να  πληρώσουν ,  αυτό  
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δεν  το  γνωρίζω .  Από  ότι  ξέρω  όχι  αλλά  δεν  μπορώ  να  απαντήσω  

θετικά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  απαντήσετε  και  στην  τρίτη  ερώτηση  για  το  … 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Για  το  χρώμα  και  για  την  μάρκα .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Για  το  χρώμα  είναι  θέμα  της  Αστυνομίας ,  δεν  είναι  θέμα  δικό  μας .  

Δηλαδή  αυτοί  οι  κύριοι ,  οι  οποίοι ,  το  βλέπετε  κάθε  φορά  σχεδόν  σε  

κάθε  διαγραφή  των  χρεών  που  έχουμε ,  αυτό  είναι  θέμα  προσφεύγουν  

στην   Αστυνομία ,  πάνε  και  παίρνουν  με  το  Ε1, ξέρω  εγώ  αυτά  που  

είναι  γραμμένα  μέσα  ότι  ξέρεις  η  μάρκα  είναι  αυτή  και  τα  λοιπά  και  

ανάλογα  ή  ότι  κλάπηκε  το  όχημά  του .  Από  την  Αστυνομία  όμως  

γίνεται ,  όχι  από  εμάς .  Εμάς  μας  έρχεται  από  την  Αστυνομία  ότι  ξέρεις ,  

ο  τάδε  του  έχει  συμβεί  αυτό  το  πράγμα ,  οπότε  τα  διαγράφουμε  εμείς .   

 Όσο  για  το  ΚΕΠ  έχω  ακούσει  και  εγώ  κάτι  σκέψεις ,  αλλά  δεν  

ξέρω .  Σας  το  λέω  ειλικρινά  δεν  ξέρω .  Εάν  μάθω  οτιδήποτε  θα  

ενημερώσω  το  σώμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επομένως  θα  απαντήσετε  γι '  αυτό  στο  επόμενο  συμβούλιο .  Παρακαλώ  

τον  λόγο  έχει  ο  κ .  Μηλίδης .  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Η  ερώτηση  είναι  προς  τον  Αντιδήμαρχο  Έργων  τον  κ .  Γκότση .  Έχουν  

διαμαρτυρηθεί  δημότες  μας  σε  μένα ,  αρκετοί ,  ότι  στην  Νικολάου  

Νικολάου  την  οδό ,  που  έγιναν  οι  αναπλάσεις ,  όταν  βρέχει ,  όπως  τώρα ,  

δεν  φεύγουν  τα  νερά ,  δεν  πάνε  στα  φρεάτια ,  δεν  φεύγουν  τα  νερά .   
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 Ρωτώ  τον  κ .  Αντιδήμαρχο ,  επειδή  είναι  ένα  έργο  στο  οποίο  

έπεσαν  πολλά  χρήματα  και  είναι  και  πρόσφατο ,  ρωτώ  λοιπόν  εάν  

γνωρίζει  το  θέμα ,  εάν  του  έχει  καταγγελθεί  κάτι  τέτοιο ,  εάν  έχει  

προβεί  σε  κάποιες  ενέργειες  και  τι  προτίθεται  να  κάνει ,  εάν  δεν  του  

καταγγέλθηκε  και  δεν  το  γνωρίζει ,  τι  προτίθεται  να  κάνει ;   Που  

οφείλονται  αυτές ;  Πιστεύω  ότι  είναι  κακοτεχνίες .  Δεν  μπορεί  ένα  

τέτοιο  καινούργιο  έργο  με  τόσο  ακριβό ,  με  τόσα  χρήματα  που  

διατέθηκαν ,  να  έχει  τέτοιο  πρόβλημα .  Σας  λέω  ότι  πολλοί  συνδημότες  

μας  μου  το  έχουν  αναφέρει .   

 Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τον  κ .  συνάδελφο .  Κύριε  Αντιδήμαρχε  θα  απαντήσετε  

σήμερα ;  Παρακαλώ  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Καταρχήν  το  έργο  λειτουργεί  εδώ  και  δυο  χρόνια ,  άρα  δεν  είναι  

πρόσφατο  αυτό  που  σας  λένε  οι  πολίτες .  Ότι  σας  λένε .  Δυο  χρόνια  

λειτουργεί .  Υπάρχουν  ορισμένα  σημεία ,  εάν  θυμάστε  είκοσι  οκτώ  

σημεία ,  που  τα  είχαμε  περάσει  από  εδώ ,  που  βγήκε  δημοπρασία ,  έγινε  

δημοπρασία  για  τα  είκοσι  οκτώ  αυτά  σημεία ,  τα  πήρε  ο  ίδιος  ο  

εργολάβος  και  απέρριψε  η  Οικονομική  Επιτροπή  και  αυτά  τα  σημεία ,  

τα  λίγα  σημεία  θα  αποκατασταθούν .  

 Αλλά  θέλω  να  πω  ότι  το  έργο  λειτουργεί  δυο  χρόνια ,  επομένως ,  

δεν ,  εγώ  δεν  δέχθηκα ,  εκτός  από  ορισμένα  αυτά  σημεία  δεν  δεχθήκαμε  

καμία  καταγγελία  να  το  πω  ή  ας  το  πω  αναφορά  πάνω  σε  αυτό  το  θέμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τον  κ .  συνάδελφο .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   
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Με  συγχωρείτε ,  πριν  δυο  με  τρεις  μέρες  μου  το  ανέφεραν .  Δεν  μου  

είπαν  πριν  δυο  χρόνια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ  να  μην  γίνει  διάλογος .  Ολοκλήρωσε  ο  κ .  

Αντιδήμαρχος .  Η  συνάδελφος  η  κυρία  Ιλανίδου  έχει  τον  λόγο .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Εγώ  θέλω  να  ρωτήσω ,  που  οφείλεται  η  ολισθηρότητα  των  διαβάσεων ;  

Εκεί  που  είναι  οι  διαβάσεις ,  όπου  είναι  η  άσπρη  γραμμή  έχει… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στον  κ .  Αντιδήμαρχο .  

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Τόσο  πολύ  γλιστράει  είναι  άλλο  πράγμα .  Εγώ  είδα  άνθρωπο  που  έπεσε  

μπροστά  στον  Μποφίδη ,  σε  εκείνη  την  διάβαση  και  μου  λένε  οι  

ταξιτζήδες  ότι  κάθε  μέρα  από  δέκα  πέφτουν .  Όταν  βρέχει  όποιος  

πατήσει  την  διάβαση  έχει  γλιστρήσει .  Και  πηγαίνει  ο  κόσμος ,  όσοι  το  

ξέρουν  πηγαίνουν  πριν  ή  μετά  την  διάβαση .  Που  οφείλεται ;  Δηλαδή  

φταίει  το  υλικό ;  Τι  έχει  συμβεί ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  θα  απαντήσετε  σήμερα ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τώρα  θα  το  δούμε  αυτό .  Εάν  πέφτουν  και  τα  λοιπά ,  θα  σας  

απαντήσουμε  στο  άλλο .  Να  ρωτήσουμε  … 

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι ,  όχι  να  ρωτήσω  γιατί ,  πάντως  είχαμε  πει  επειδή  σβήνονταν ,  

δηλαδή  κάναμε  διαγραμμίσεις  και  σε  πολύ  μικρό  χρονικό  διάστημα  
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σβήνονταν  και  του  είπαμε  ότι  κάνε  κάτι  καλό .  Μήπως  έβαλε  πλαστικό ;  

Θα  το  δούμε .  Θα  το  δούμε  και  θα  απαντήσουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επιφυλάσσεται  ο  κ .  Αντιδήμαρχος .    

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θα  το  δούμε .  Θα  ρωτήσω  δηλαδή  γιατί  και  εγώ  δεν  ξέρω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επιφυλάσσεται  για  την  απάντησή  του  σε  ένα  επόμενο  Δημοτικό  

Συμβούλιο .  Έμεινε  ο  κ .  Κυρτάσογλου ,  εάν  δεν  κάνω  λάθος .  παρακαλώ ,  

κύριε  συνάδελφε  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  

Ευχαριστώ ,  κύριε  Πρόεδρε .  Απευθυνόμενος  στον  Πρόεδρο  της  

Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  θα  ήθελα  να  ρωτήσω ,  μιας  και  τις  τελευταίες  μέρες  

διαβάζουμε ,  βλέπουμε  στα  μέσα  ενημέρωσης  ότι  εξασφαλίστηκε  μια  

χρηματοδότηση  ύψους  4 εκατομμυρίων  από  ένα  πρόγραμμα  Φιλόδημος ,  

θέλω  να  μου  πείτε ,  με  ποια  κριτήρια  επιλέξατε  την  Κάτω  Καμήλα  και  

δεν  επιλέξατε  τα  Καλά  Δένδρα  στον  κάτω  –κάτω ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   θα  απαντήσετε  σήμερα ;  Έχετε  τον  λόγο  σας  

παρακαλώ  πολύ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Κυρτάσογλου  το  πρόγραμμα   αυτό  του  Φιλόδημου  είχε  κάποια  

στάνταρ .  Ένα  από  αυτά  ήταν  το  πληθυσμιακό .  Βάσει  του  πληθυσμού  

δεν  μπορούσαμε  να  προτείνουμε  καμία  άλλη  Τοπική  Κοινότητα  εκτός  

από  την  Κάτω  Καμήλα .  Γι '  αυτό  λοιπόν  δεν  προτάθηκαν  τα  Καλά  

Δένδρα  εάν  και  είχαν  έτοιμη  μελέτη ,  όπως  και  ο  Προβατάς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ευχαριστώ  τον  κ .  Πρόεδρο  για  την  απάντησή  του .   

 Αγαπητοί  συνάδελφοι ,  όπως  γνωρίζετε  από  το  ηλεκτρονικό  

ταχυδρομείο  που  σας  έχει  αποσταλεί  έχουμε  τρία  θέματα  εκτός  

ημερήσιας  διάταξης .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ .  Σας  παρακαλώ  πάρα  πολύ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ανακρίβειες  είπε  ο  Πρόεδρος .  Και  ο  πληθυσμός  … 

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ελάτε  ένα  πρωινό  να  ενημερωθείτε  και  μετά  να  λέτε  αυτά  που  λέτε ,  για  

να  δούμε  ποιες  λέει  ανακρίβειες .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  επαναφέρω  και  τους  δυο  στην  τάξη .  Σας  παρακαλώ  πολύ  να  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αφού  πάμε  καλά ,  πάμε  καλά .   

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αφού  έχουμε  πολύ  καλό  κλίμα  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  

συνδράμετε  και  εσείς ,  συνεπικουρείτε  και  με  βοηθάτε  για  να  πάνε  όλα  

καλά ,  σας  παρακαλώ  πολύ  τώρα ,  δεν  υπάρχει  λόγος .  Αφού  πάμε  πολύ  

καλά .   

 Σας  ευχαριστώ  συνάδελφοι .  Έχουμε  τρία  θέματα  εκτός  ημερήσιας  

διάταξης .   

 Πρώτο  θέμα .  Θα  ήθελα  την  συναίνεσή  σας  για  την :  

 

Θέμα  1ο  :  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης  

Τροποποίηση  τεχνικού  προγράμματος  και  αναμόρφωση   

προϋπολογισμού  για  το  έργο:  Συντήρηση  σχολικών  κτιρίων  

 Δήμου  Σερρών  έτους  2018 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  κατεπείγον  είναι  ότι  όπως  αναφέρει  το  έγγραφο ,  εισηγητής  είναι  ο  

κ .  Γκότσης  ο  Αντιδήμαρχος ,  το  τελευταίο  δεκαήμερο  ο  Δήμος  έχει  

γίνει  αποδέκτης  αιτημάτων  από  σχολικά  συγκροτήματα  για  την  

εμφάνιση  μικρών  αλλά  και  μεγαλύτερων  προβλημάτων  στις  κτηριακές  

υποδομές  τους .   

 Συμφωνείτε  συνάδελφοι  να  το  συζητήσουμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συμφωνούμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  πολύ .  Ομόφωνα .   Κύριε  Γκότση .  Δεν  ξέρω  εάν  θέλετε  

συνάδελφοι  κάτι .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ ,  γιατί  με  αναγκάζετε  να  σταματάω  το  συμβούλιο ;  

Σας  παρακαλώ  πάρα  πολύ ,  είναι  άχαρο  και  για  μένα .  Δεν  είναι  ωραίο .  

Δεν  θέλω  να  σας  διακόπτω .  Με  συγχωρείτε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μερικοί  είναι  πολύ  άτακτοι  σήμερα .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Συνάδελφοι ,  στο  τεχνικό  πρόγραμμα  που  περάσαμε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση  σας  παρακαλώ  πάρα  πολύ .  Είμαι  πάρα  πολύ  ήρεμος  

όπως  και  εσείς ,  αλλά  είστε  κάποιοι  λίγο  περισσότερο  άτακτοι .  Δεν  

μπορώ  να  μιλάει  κάποιος  συνάδελφος ,  εσείς ,  ο  κ .  Αντιδήμαρχος ,  

κάποιοι  άλλοι  συνάδελφοι  και  κάποιοι  να  ομιλούν  και  να  μην  του  

επιτρέπουν  να  ακουστεί .  Κύριε  Χασαπίδη  σας  παρακαλώ  πολύ .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι  αλλά  μιλάτε .  Σας  παρακαλώ  πολύ .  Όχι  φυσικά .  Μπορούμε  να  

συνεχίσουμε .  Κύριε  Γκότση  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Στο  τεχνικό  πρόγραμμα  που  περάσαμε ,  μέσα  στα  λίγα  έργα  περάσαμε  

και  τα  400 χιλιάρικα  για  να  βγει  μια  ολοκληρωμένη  δημοπρασία  για  

την  συντήρηση  των  σχολείων .  Πλην  όμως  έχουν  πέσει ,  όπως  είπε  ο  
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Αντιδήμαρχος ,  πολλά  αιτήματα ,  όχι  μεγάλης  εμβέλειας ,  δηλαδή  

ρηγματώσεις  και  τα  λοιπά ,  τα  οποία  όμως  χρειάζεται  άμεση  

παρέμβαση .  Οπότε  μέσα  από  τα  400 χιλιάρικα  τι  λέμε ;  Τροποποίηση  

του  τεχνικού  προγράμματος  και  αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού ,  

βγάζουμε  72 χιλιάδες ,  κάνουμε  μια  μελετούλα  για  να  μπορέσουμε  να  

αντιμετωπίσουμε  αυτά  τα  προβλήματα  των  σχολείων .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνάδελφοι  συμφωνείτε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είδα  ότι  συγκατάνεψε  και  ο  κ .  Φωτιάδης .  Κύριε  Μηλίδη ;  Κάποιος  

άλλος  συνάδελφος ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλει  κανείς  να  ρωτήσει  κάτι ;   Πρώτον .  Όχι .  Κάποιος  να  τοποθετηθεί ;  

Εκτός  από  τον  κ .  Στεργίου ;  Ο  κ .  Στεργίου  έχει  τον  λόγο .  Ο  μοναδικός .   

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  κυρίες  και  κύριοι  δημοτικοί  σύμβουλοι  νομίζω  ότι  

ξεκινάμε  στραβά .  Δεν  πέρασαν  δεκαπέντε  μέρες  που  ψηφίσαμε  το  

τεχνικό  πρόγραμμα ,  νομίζω  δεν  είναι  παραπάνω  δηλαδή .  Άμα  

αρχίσουμε  τις  τροποποιήσεις  από  τώρα ,  στο  τέλος ,  δηλαδή ,  της  

τετραετίας  τι  θα  γίνει ;  Θα  το  κάνουμε  κουρελόχαρτο .   

 Δηλαδή  το  τεχνικό  πρόγραμμα ,  το  οποίο  ναι  το  ΄18, ναι  το  ΄18. 

Οι  τροποποιήσεις  αυτές  δηλαδή ,  για  μένα ,  εφόσον  είναι  τα  400 

χιλιάρικα  πρέπει  να  προχωρήσει  κανονικά .  Δεν  ξέραμε  τα  αιτήματα ;  
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Εγώ  πραγματικά  ερωτάω ,  πότε  εκφράστηκαν  τα  αιτήματα  προς  την  

Επιτροπή  και  δεν  δέχθηκαν  και  το  κάνουμε  τώρα ;  Αυτό  με  ενδιαφέρει .  

Δηλαδή  ήταν  τελευταία  στιγμή ;   

 Οι  Σχολικές  Επιτροπές  έχουν  λειτουργήσει  από  την  αρχή  του  

έτους  και  νομίζω  . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Η  Σχολικές  Επιτροπές  σύμφωνα  με  μια  νομοθεσία  δεν  μπορούν  να  τα  

αντιμετωπίσουν .  Κάναμε  συσκέψεις  επί  των  συσκέψεων ,  δεν  μπορούν  

να  τα  αντιμετωπίσουν ,  δηλαδή  με  τα  25 χιλιάρικα  που  παίρνουν ,  που  

θα  πάρουν  και  τα  λοιπά ,  μάλλον  με  τα  30,  14 και  16,  τώρα  τελευταία ,  

όπως  είπε  ο  κ .  Αντιδήμαρχος ,  συγνώμη  ο  κ .  Πρόεδρος ,  έχουν  πέσει  

σωρεία  αιτημάτων ,  οπότε  πρέπει  αυτά  να  τα  αντιμετωπίσουμε .  Παιδιά  

είναι ,  σχολεία  είναι ,  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εκείνο  το  πρόγραμμα  κάνουμε .  Από  εκείνο  το  τεχνικό  πρόγραμμα  

παίρνουμε  τα  72 χιλιάρικα .  Νομίζω  ότι  δεν  υπάρχει  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Στεργίου  έχετε  μήπως  να  δευτερολογήσετε ;   

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Εγώ  πάντως  δεν  πείθομαι  με  αυτό .  Σημαίνει  ότι  κάτι  δεν  λειτουργεί  

σωστά… 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  28ΗΣ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2018 

29

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ ,  ο  κ .  Στεργίου  έχει  τον  λόγο  να  ακουστεί .   

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Εγώ  λέω  ότι  δεν  πείθομαι  με  αυτό .  Κάτι  λειτουργεί  στραβά ,  γιατί  δεν  

μπορεί ,  ας  πούμε ,  ένα  μήνα  τώρα  να  βρούμε  τα  αιτήματα  των  

σχολείων .  Λειτούργησαν  στην  Επιτροπή ,  ξέρω  ότι  υπάρχουν  χρήματα  

στην  Επιτροπή  για  άμεσες  επισκευές  στα  σχολεία ,  αλλά  το  να  

παίρνουμε  τα  400 χιλιάρικα ,  από  τα  400 τα  72 για  έκτακτες  ανάγκες  

εγώ  δεν  το  θεωρώ  δίκαιο  και  σωστό ,  γιατί  θα  έπρεπε  από  την  αρχή  να  

είχαν  προβλεφθεί .  Από  την  αρχή .   

 Δεν  μπορεί  να  παρουσιάστηκαν  σε  ένα  μήνα  οι  αλλαγές  αυτές .  

Έλεος ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ  τον  κ .  Στεργίου .  Να  ολοκληρώσει  ο  κ .  Αντιδήμαρχος .  

Εάν  θέλει  και  ο  κ .  Μερετούδης  παρακαλώ .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 Πες .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  σας  ακούμε .   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Εγώ  μια  κουβέντα  θα  πω  έτσι  για  τον  κ .  Στεργίου  να  τον  βοηθήσω .  

Υπάρχουν  αιτήματα  που  ήρθαν  μετά  τον  Σεπτέμβριο .  Ο  

προϋπολογισμός  έγινε  νωρίτερα .  Ανοίγοντας  τα  σχολεία  τον  
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Σεπτέμβριο  κάποιοι  Διευθυντές  στείλανε  κάποια  καινούργια  αιτήματα  

προς  την  Τεχνική  Υπηρεσία .  Αυτό  είναι  μόνο  που  θέλω  να  καταθέσω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τον  κ .  Μερετούδη .  Κύριε  Γκότση ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Υπάρχει  μια  διαφορά .  Τα  72 χιλιάρικα  θα  υπάρχει  ο  εργολάβος ,  ο  

οποίος  θα  παρεμβαίνει ,  αυτό  που  ζητήσατε  και  εσείς .  Θα  παρεμβαίνει  

σε  μικροεπισκευές  όλο  το  διάστημα .  Αυτή  είναι  η  διαφορά  με  τα  400 

χιλιάρικα  και  τα  72 και  προέκυψαν ,  όπως  είπε  ο  Αντιδήμαρχος ,  μετά  

την  κατάθεση  του  τεχνικού  προγράμματος .  Θα  πρέπει  να  τους  

εξυπηρετήσουμε ,  τι  να  κάνουμε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει .  Διευκρινίζω  και  εγώ  για  τους  τύπους  ότι  ψηφίσαμε  πριν  από  

λίγες  μέρες  το  τεχνικό  πρόγραμμα  του  ΄19 και  όχι  του  ΄18.  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

2018-2019 είναι  αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ξεκινάμε  από  τον  Ιούλιο .  2018-2019. 

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   δεν  έκανα  λάθος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  είπα  εγώ  ότι  κάνατε  λάθος .   

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μαζί  τα  βάλαμε .   

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  
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Το  ξέρω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επομένως ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  ομόφωνα  ή  ο  κ .  Στεργίου  λέει  όχι ;   

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Εγώ  δεν  το  ψηφίζω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Στεργίου  μειοψηφεί .  Υπάρχει  κάποιος  άλλος  συνάδελφος  που  θα  

μειοψηφήσει ;  Κατά  πλειοψηφία  επομένως .  Κυρία  Παγκάλου  ο  κ .  

Στεργίου  μειοψηφεί .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  977/2018 )  

………………………… 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνεχίζουμε  με  ένα  δεύτερο ,  εάν  έχετε  την  καλοσύνη  θέμα ,  εκτός  

ημερήσιας  διάταξης .  

  

 

Θέμα  2ο  :  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης  

Έγκριση  διαβίβασης  πρακτικού  για  την  λήψη  κατακυρωτικής  

 απόφασης  για  την  απευθείας  μίσθωση  ακινήτου  για  τη  στέγαση   

των  18ο  και  22ο  Νηπιαγωγείων  του  Δήμου  Σερρών  

21381  4/2/2018 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρώτον ,  συναινείτε  για  να  συζητήσουμε  το  θέμα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συναινείτε .  Ο  κ .  Μερετούδης  πρέπει  να  είναι  εκτός  σε  αυτή  την  

συζήτηση .  Δεν  μπορεί  να  πάρει  μέρος .  Θα  την  κάνει  την  εισήγηση  ο  κ .  

Χαρίτος  που  τον  αναπληρώνει ,  ο  κ .  Αντιδήμαρχος .  Παρακαλώ ,  κύριε  

Χαρίτο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Στις  22/11 ημέρα  Πέμπτη  και  ώρα  10:00΄  συνήλθε  η  Επιτροπή  του  

Άρθρου  18 του  Ν3467, την  οποία  αποτελούν  πέντε  άτομα ,  τα  οποία  

είναι  ο  Διευθυντής  Α /θμιας  εκπαίδευσης  και  συν  τον  κ .  Μερετούδη  και  

πήραν  απόφαση ,  είναι  που  αφορούσε  για  την  στέγαση  του  22ου  και  18 

Νηπιαγωγείου  του  Δήμου  Σερρών .   

Η  απόφαση  που  πήραν  ήταν  η  διάρκεια  της  μίσθωσης  του  

ακινήτου  να  οριστεί  στα  πέντε  έτη ,  το  ύψος  του  μηνιαίου  μισθώματος  

επί  της  οδού  Αρκαδιουπόλεως  αριθμός  15 του  ακινήτου  που  θα  

στεγάσει  το  22ο  και  18ο  δεν  μπορεί  να  υπερβαίνει  τα  375 ευρώ  ανά  

αίθουσα .   

Υπόψη  ότι  στην  προηγούμενη  μίσθωση  ήταν  κοντά  στα  500 για  

την  κάθε  αίθουσα .   

Αυτό  πήγε  στην  Αποκεντρωμένη ,  η  Αποκεντρωμένη  έστειλε   ένα  

χαρτί  το  οποίο  μας  λέει  ότι  ξέρετε ,  δεν  επιτρέπει  να  μετέχει  στην  

σύνθεση  ο  κ .  Μερετούδης .  Αυτό  είναι  το  θέμα  και  θα  πρέπει ,  το  

φέραμε  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  γιατί  μέχρι  στις  7/12 θα  πρέπει  να  
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σταλούν  κάτω  όλα  αυτά  τα  χαρτιά  τα  οποία  αφορούν  την  μίσθωση  και  

τα  λοιπά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα  είναι  σήμερα  η  κατακυρωτική  απόφαση .   Δεν  συμμετέχει  ο  

Αντιδήμαρχος  στην  συζήτηση .    

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Όχι ,  δεν  συμμετέχει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλει  κανείς  άλλος  συνάδελφος  να  ρωτήσει  ή  να  τοποθετηθεί ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Αυτό  που  διάβασα .  Η  διάρκεια  μισθώματος  πέντε  έτη  και  το  ύψος  είναι  

375.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ομόφωνα  οι  συνάδελφοι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  978/2018 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  ένα  τελευταίο  συνάδελφοι  που  θα  ήθελα  την  έγκρισή  σας  θέμα  προ  

ημερήσιας  διάταξης .   

 

 

Θέμα  3ο  :  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης  

Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  σε  εκδήλωση  του  έργου:   
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Ευρωπαϊκές  δεκαετίες  στο  Ποστδαμ  της  Γερμανίας  

 από  3 έως  5 Δεκεμβρίου  2018 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ  μας  εστάλη  σήμερα  αυτό ,  μας  ήρθε  από  το  τμήμα  

Προγραμματισμού .  Θα  συμμετέχει  ο  κ .  Καρπουχτσής  σε  αυτή  την  

συνάντηση .   

 Συμφωνούμε ,  πρώτον ,  για  την  συζήτηση  εκτός  ημερήσιας ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πολύ  ωραία ,  σας  ευχαριστώ  πολύ .   Συναινείτε  στην ,  ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .  Σας  ευχαριστώ  πάρα  πολύ .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  979/2018 )  

………………………… 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπαίνουμε  στην  ημερήσια  διάταξη .  Θέμα  πρώτο .  

 

 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  28ΗΣ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2018 

35

ΘΕΜΑ  1ο:  

Σχετικά  με  θεώρηση  επαγγελματικών  και  παραγωγικών  

 αδειών  υπαίθριου  εμπορίου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής  ο  Αντιδήμαρχος  ο  κ .  Γρηγοριάδης .  Παρακαλώ  κ .  

Γρηγοριάδη  έχετε  τον  λόγο .  από  ότι  βλέπω  και  εδώ  είναι  και  οι  

εκπρόσωποι  από  τους  επαγγελματίες  της  λαϊκής .  Τον  κ .  Αργυρίου  

βλέπω  και  κάποιους  άλλους  συναδέλφους  του .   Παρακαλώ  κ .  

Γρηγοριάδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  θυμάστε  στο  

προηγούμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  είχα  κάνει  μια  πρόταση  όσον  αφορά  

την  θεώρηση  των  αδειών  των  επαγγελματιών  και  μη  και  παραγωγικών  

αδειών  των  λαϊκών  αγορών .   

 Είχαμε  αποφασίσει  να  γίνει  μια  διαπαραταξιακή  επιτροπή  και  να  

συζητήσουμε  το  τι  να  ζητήσουμε  από  το  Υπουργείο .   

 Η  συνάντηση  δεν  έγινε ,  όμως  έγινε  τηλεφωνική  επικοινωνία  με  

όλους  τους  εκπροσώπους  όλων  των  παρατάξεων  και  με  τον  κ .  Καρύδα  

και  με  τον  κ .  Γιαννακίδη ,  με  τον  κ .  Ηλία  Αναστασιάδη  και  με  τον  κ .  

Γάτσιο .   

 Αυτό  που  αποφασίστηκε  είναι  το  εξής .  Μετά  από  την  συζήτηση  

που  είχαμε  αυτό  που  αποφασίστηκε  είναι  το  εξής :  να  στείλουμε  εμείς  

μια  εισήγηση  στην  Κ .Ε .Δ .Ε . ,  δηλαδή  να  προτείνουμε  στην  Κ .Ε .Δ .Ε .  

και  αυτή  με  την  σειρά  της  στο  Υπουργείο ,  να  μπορούμε  να  θεωρούμε  
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τις  άδειες  των  επαγγελματιών  και  των  παραγωγών ,  τις  άδειες  των  

πωλητών  των  λαϊκών  αγορών ,  όπως  και  του  υπαίθριου  εμπορίου  που  τα  

περιλαμβάνει  όλα .  Να  μπορούμε  να  τις  θεωρούμε  χωρίς  να  ζητάμε  

φορολογική  και  ασφαλιστική  ενημερότητα .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  εισηγητά  δεν  είναι  αυτό  που  φέρνετε  ως  εισήγηση ,  συγνώμη  που  

σας  διακόπτω  για  την  οικονομία  του  χρόνου ,  δεν  είναι  . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  να  ρωτήσετε  κάτι ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κοινή  θέση  όλων  των  παρατάξεων ;   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Ναι ,  συμφωνήσαμε  ομόφωνα  γι '  αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε ,  αυτό  που  σας  ρώτησε  ο  συνάδελφος ,   συναίνεσαν  

όλοι  οι  συνάδελφοι… 

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Ομόφωνα  συμφωνήσαμε  να  στείλουμε  αυτή  την  εισήγηση  στην  

Κ .Ε .Δ .Ε . .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επομένως  στέλνουμε  μια ,  δεν  θα  είναι  απόφαση ,  είναι  μια  … 

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Δεν  είναι  απόφαση ,  είναι  μια  πρόταση .  Δεν  είναι  απόφαση .  Πρόταση  

είναι  δική  μας  προς  το  Υπουργείο  δια  μέσου  της  Κ .Ε .Δ .Ε . .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα  ψήφισμα  δηλαδή .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  
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Όχι  ψήφισμα .  Είναι  πρόταση  για  μέσου  της  Κ .Ε .Δ .Ε .  στο  Υπουργείο  να  

μπορούμε  να  θεωρούμε  τις  άδειες  χωρίς  να  ζητάμε  φορολογική  και  

ασφαλιστική  ενημερότητα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επομένως ,  διατυπώνουμε  μια  γνώμη  σε  σχέση  με  αυτό  το  ζήτημα  και  

την  στέλνουμε  στην  Κ .Ε .Δ .Ε .  για  τροποποίηση  της  νομοθεσίας ,  εάν  

κατάλαβα  καλά .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Έτσι  ακριβώς .  Για  τροποποίηση  του  άρθρου  22 και  του  άρθρου  11 που  

αφορούν  αυτές  τις  άδειες .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα  λεπτάκι .  Ερωτήσεις .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να  διευκρινίσω  κάτι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  θέλει  κάποιος  να  κάνει  ερώτηση ;  Ευχαρίστως  μετά  να  

τοποθετηθείτε .  Θα  σας  δώσω  τον  λόγο .  Κάντε  την  ερώτηση .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Διαδικαστικό .  Ήθελα  να  διευκρινίσω  κάτι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  υπάρχει  θέμα ,  θα  σας  δώσω  τον  λόγο .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Να  κάνουμε  μια  πρόταση .  Αυτό  δεν  θα  πρέπει  να  είναι  και  ως  απόφαση  

του  Δημοτικού  Συμβουλίου  να  έχει  μεγαλύτερη  ισχύ ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Δεν  μπορούμε  να  πάρουμε  τέτοια  απόφαση .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Να  απαντήσω .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Μια  πρόταση .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Αυτή  την  στιγμή  εδώ  αποφασίζουμε  να  στείλουμε  αυτή  την  πρόταση  

στην  Κ .Ε .Δ .Ε .  και  η  Κ .Ε .Δ .Ε .  με  την  σειρά  της  στον  Υπουργό ,  να  

τροποποιήσει  τα  δυο  αυτά  άρθρα  για  την .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Φωτιάδης  θέλει  να  διευκρινίσει  κάτι .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Επί  της  διαδικασίας ,  κύριε  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε ,  σας  ακούω .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  εισηγητά  εάν  υπάρχει  μια  αίτηση  από  το  Σωματείο ,  υπάρχει ;  

Από  το  Σωματείο  εάν  μας  φέρουν  μια  αίτηση ,  ακόμα  και  με  σημερινή  

ημερομηνία ,  εμείς  εκφέρουμε  άποψη  επί  της  αιτήσεως  και  

συγχρόνως… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αποφασίζουμε  να  διατυπώσουμε  μια  γνώμη… 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Άρα  λοιπόν  ξεπερνούμε  και  την  όποια  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Διατύπωση  γνώμη ,  πρόταση  για  τροποποίηση  της  νομοθεσίας .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Να  μας  φέρει  μια  αίτηση  το  Σωματείο ,  γίνεται  αποδεκτή  η  πρόταση ,  

συμφωνούμε  και  προχωρούμε .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη ,  κύριε  Πρόεδρε ,   έχουν  έρθει  στο  γραφείο  μου  αρκετές  

φορές  άνθρωποι ,  η  διοίκηση  του  Σωματείου  τους  των  λαϊκών  αγορών  

και  συζητήσαμε  πολλές  φορές  αυτό  το  θέμα .  Είναι  κάποιοι  άνθρωποι  οι  

οποίοι  δεν  μπορούν  να  ανανεώσουν  τις  άδειές  τους  λόγω  του  ότι  

χρωστάνε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γρηγοριάδη  συγνώμη  που  σας  διακόπτω ,  τα  έχουμε  πει  αυτά ,  

συμφωνούμε  μαζί  σας .  Θα  διατυπώσουμε  γνώμη ,  επομένως ,  … 

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Ακριβώς .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είπαμε  ότι  αποφασίζουμε  να  διατυπώσουμε  γνώμη  και  στέλνουμε  μια  

πρόταση  για  τροποποίηση  της  νομοθεσίας .  Συμφωνούμε ;   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Πρόεδρε ,  δεν  είναι  διαδικασία  αυτή .  Πριν  τοποθετηθούμε  βγάλατε  

απόφαση  εσείς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  έβγαλα  καμία  απόφαση .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Σας  παρακαλώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κοιτάξτε  κ .  Χασαπίδη .  
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Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Εγώ  ήθελα  να  κάνω  δυο  ερωτήσεις… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  να  κάνετε  ερωτήσεις .  Σας  δίνω  τον  λόγο .  Παρακαλώ .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Πόσοι  δραστηριοποιούνται  στην  λαϊκή  και  πόσοι  είναι  αυτοί  που  

κινδυνεύουν ,  εάν  υπάρχουν  στοιχεία ,  να  στερηθούν  την  άδειά  τους ;   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Αυτή  την  στιγμή  που  μιλάμε  δεν  έχουμε  ακριβή  στοιχεία ,  διότι  γίνεται  

η  βελτίωση  των  θέσεων  και  σε  ερώτηση  που  έκανα  εγώ  στην  υπηρεσία  

είναι ,  δεν  είναι  λίγοι .  Βέβαια ,  δεν  ξέρουμε  στο  τέλος  πόσοι  θα  είναι  

αυτοί  που  δεν  θα  μπορούν  να  ανανεώσουν ,  διότι  είναι  πολλοί  οι  οποίοι  

δεν  ήρθαν  να  ανανεώσουν  για  άλλους  λόγους .  Άλλοι  φύγανε  από  την  

δουλειά .   

 Αυτή  την  απάντηση ,  κ .  Χασαπίδη  θα  την  έχω  15 Ιανουαρίου .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Συνολικά  πόσοι  δραστηριοποιούνται ,  έχουμε  στοιχεία ;  Περίπου .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Μην  με  ρωτάτε  τώρα .  Όταν  δεν  μπορώ  να  απαντήσω  κάτι .  Δεν  ξέρω  

πόσοι  είναι  στο  σύνολό  τους  αλλά  είναι  αρκετοί .  Χθες  το  βράδυ  είχα  

συζήτηση  με  την  κυρία  προϊσταμένη ,  είναι  αρκετοί  αυτοί  οι  οποίοι  δεν  

έχουν  ανανεώσει  ακόμη .  Τώρα  πόσοι  από  αυτούς  δεν  ανανεώσανε  

επειδή  δεν  μπορούν  να  πάρουν  ασφαλιστική ,  φορολογική  ενημερότητα  

ή  για  άλλους  λόγους ,  δεν  το  ξέρω .  Θα  το  ξέρουμε  όταν  θα  έρθει  η  ώρα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάποιος  συνάδελφος  που  θέλει  να  τοποθετηθεί ;  Όχι .  Ο  κ .  Χασαπίδης  

μόνο .   
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Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  επειδή  το  συζητήσαμε  

το  θέμα  και  την  προηγούμενη  φορά  αλλά  και  σε  προγενέστερο  χρόνο ,  

πριν  από  κάποια  χρόνια ,  εγώ  είχα  εκφράσει  και  τότε  την  ίδια  άποψη .  

Μπορούμε  να  πάρουμε  μια  απόφαση  για  ψήφισμα  ή  πρόταση  που  λέτε ,  

αλλά  αυτό  δεν  αρκεί .  Οι  άδειες  ανανεώνονται  αυτή  την  περίοδο .   

 Οφείλουμε  να  στηρίξουμε  τους  ανθρώπους  της  αγοράς  αυτούς ,  

γιατί  εάν  αυτοί  σε  έναν  χρόνο  δεν  μπορέσουν  να  πάρουν  την  άδεια  

χάνουν   το  δικαίωμα  της  αδείας  οριστικά .  Θα  στείλουμε ,  δηλαδή  

αρκετό  χρόνο  στην  ανεργία  και  αυτό  αντιτίθεται  και  με  τα  συμφέροντα  

του  Δήμου ,  γιατί  αυτοί  πληρώνουν  εισφορά  στον  Δήμο .   

 Δηλαδή  ακόμα  έστω  αυτό  το  μικρό  ποσό  που  πληρώνουν ,  μικρό  

στο  σύνολό  του ,  αλλά  πληρώνουν  κάποια  λεφτά  στον  Δήμο .   

 Είπα  και  την  προηγούμενη  φορά  δεν  μπορεί  εμείς  να  γίνουμε  το  

μέσο  για  να  εισπράττει  το  κράτος  ή  τα  ασφαλιστικά  ταμεία  τις  οφειλές  

των  δημοτών .  Εμείς  πρέπει  να  προασπίσουμε  τα  συμφέροντα  των  

δήμων  και  των  συνδημοτών  μας .   

 Η  πρόταση  η  δική  μου  είναι ,  να  πάρουμε  μια  ομόφωνη  απόφαση ,  

εάν  είναι  δυνατόν ,  να  δίνουμε  την  άδεια  μόνο  με  την  δημοτική  

ενημερότητα  και  ας  βρει  το  κράτος  άλλους  τρόπους  να  πιέσει  τους  

συμπολίτες  να  εισπράξει  τα  οφειλόμενα ,  γιατί  θα  στείλουμε  αρκετό  

κόσμος  στην  ανεργία  με  αυτόν  τον  τρόπο .   

 Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  και  εγώ  τον  κ .  συνάδελφο .  Να  απαντήσει  ο  κ .  

Αντιδήμαρχος  και  μετά  να  δώσω  και  τον  λόγο  στους  εκπροσώπους .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  
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Κύριε  Πρόεδρε ,   είχα  πει  στην  προηγούμενη  συνεδρίαση  ότι  κάτι  είχε  

γίνει  στην  Περιφέρεια  Αττικής  με  την  κυρία  Δούρου ,  γιατί  ξέρετε  στην  

Θεσσαλονίκη  και  στην  Αττική  οι  Περιφέρειες  ανανεώνουν  τις  άδειες .  

Έχω  ένα  χαρτί  μπροστά  μου ,  μια  απόφαση  του  περιφερειακού  

συμβουλίου  της  Αττικής .   

 Μετά  από  διαλογική  συζήτηση  μεταξύ  των  μελών  του  αποφασίζει  

ομόφωνα  –προσέξτε  –αποφάσισε  μια  Περιφερειάρχης  που ,  θέλω  να  

απαντήσω  στον  κ .  Χασαπίδη ,  καλοπροαίρετα  πάντα ,  η  οποία  ανήκει  

στην  κυβέρνηση .  Δεν  γίνεται  αυτό .  Θα  είμαστε  όλοι  παράνομοι .  Και  θα  

σας  πω  τι  ζήτησε  το  περιφερειακό  συμβούλιο .   

 

 Σε  σχέση  με  τ ις  διατάξεις  του  Ν4264/14 να  τροποποιηθεί  η  

διάταξη  της  παραγράφου  1,  να  επανεξεταστεί  το  άρθρο  39 που  

δημιουργεί  πολλά  προβλήματα  στην  άσκηση  των  δραστηριοτήτων  στους  

εμπόρους  λαϊκών  αγορών  αναφορικά  με  την  υποχρέωση  προσκόμισης  

ασφαλιστικής  και  φορολογικής  ενημερότητας ,  ώστε  αυτά  να  μην  

συνιστούν  αρνητική  προϋπόθεση  για  την  άσκηση  της  δραστηριότητάς  

τους .   

 

 Αυτή  η  πρόταση ,  αυτό  ζητήθηκε  με  τον  προηγούμενο  νόμο ,  όμως  

η  κυβέρνηση ,  παρότι  άλλαξε  τον  νόμο ,  όσον  αφορά  τις  άδειες  

λειτουργίας  δεν  το  επανεξέτασε .  Που  σημαίνει  τι ;  Δεν  δέχθηκε  αυτό  

που  έλεγε  το  περιφερειακό  συμβούλιο  της  Αττικής .   

 Άρα  λοιπόν ,  κ .  Χασαπίδη ,  θα  είμαστε  πέραν  του  νόμου… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  σε  μένα .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  
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Εάν  πάρουμε  τέτοια  απόφαση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επομένως ,  από  ότι  κατάλαβα ,  κύριε   Αντιδήμαρχε…. 

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Το  μόνο  που  μας  μένει ,  κύριε  Πρόεδρε ,   είναι  να  ζητήσουμε  από  τον  

υπουργό  να  δεχθεί  την  πρόταση  μας  να  μην  φέρνουν  φορολογική  και  

ασφαλιστική  ενημερότητα  παρά  μόνο  δημοτική .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έτσι  όπως  μας  το  διαβάσατε ,  διαδικαστικά  ομιλώ ,  δεν  έχω  δικαίωμα  

να  εκφράσω  την  άποψη  τώρα ,  είναι  ένα  ψήφισμα  αυτό ,  γιατί  για  να  

αποφασίζει  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  τροποποιήσει  ένα  νόμο ,  όπως  

αντιλαμβάνεστε  αυτό  δεν  το  συζητάμε .   Δεν  γίνεται  με  απόφαση ,  

γίνεται  με  ψήφισμα .  Ούτε  είμαστε  υποχρεωμένοι  από  κάποιον  νόμο  να  

εκφράσουμε  γνώμη .  Να  την  διατυπώσουμε .   

 Παρακαλώ ,  κύριε  Αργυρίου  εάν  έχετε  την  καλοσύνη  να  πείτε  την  

άποψή  σας  σε  κάποιο  μικρόφωνο  εδώ  μπροστά  για  να  σας  ακούσουμε ;  

Πατήστε  το  μικρόφωνο  εκεί  για  να  ακούγεστε  κιόλας .   

Κος  ΑΡΓΥΡΙΟΥ:  

Σας  ευχαριστώ  πάρα  πολύ  που  μας  δώσατε  τον  λόγο .  Εμείς  πριν  από ,  

να  σας  πω  και  την  ημερομηνία ,  17/10/18 έχουμε  πάει  στην  Αθήνα ,  

έχουμε  κάνει  μια  πρόταση  στον  κ .  Αυλωνίτη  εκεί ,  στον  Γενικό  

Γραμματέα  Υπουργείο  Ανάπτυξης  και  εάν  θέλετε  να  σας  διαβάσω  και  

την  πρόταση  που  κάναμε .   

 Αφαίρεση  από  τα  δικαιολογητικά  για  ανανέωση  αδειών  πωλητών  

λαϊκών  αγορών .  Έγγραφα  φορολογικής  και  ασφαλιστικής  ενημερότητας  

λόγω  αδυναμίας  καταβολής .   
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 Προτείνουμε  να  θεωρείται  η  άδεια  του  κάθε  πωλητή  ανά  έτος  

καταβάλλοντας  τον  φόρο   επιτηδεύματος ,  ο  οποίος  ανέρχεται  στα  650 

ευρώ .   

Με  αυτή  την  πρότασή  μας  πιστεύουμε  ότι  δεν  διογκώνονται  τα  

χρέη  προς  την  Εφορία  αλλά  και  στα  ασφαλιστικά  ταμεία .   

 Επίσης ,  λύνουμε  και  ένα  χρόνιο  πρόβλημα  των  παρατάσεων ,  το  

οποίο  έχει  κοινωνικό  αντίκτυπο .   

 Αυτή  την  στιγμή  εμείς  περιμένουμε  από  τον  κ .  Αυλωνίτη  τα  νέα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πάρα  πολύ  τον  κ .  Πρόεδρο .   

Κος  ΑΡΓΥΡΙΟΥ:  

Συγνώμη  λίγο ,  είμαι  ο  γραμματέας .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με  συγχωρείτε ,  ναι  τον  κ .  γραμματέα .  Κύριε  Αντιδήμαρχε  από  ότι  

κατάλαβα  εσείς  έχετε  ένα  ομόφωνο  ψήφισμα  για  να  το  περάσουμε  από  

το  Δημοτικό  Συμβούλιο  με  αυτή  την  πρόταση  όπως  έγινε  και  στην  

Περιφέρεια  Αττικής .   

 Συμφωνούμε  συνάδελφοι ;  Συμφωνούμε  εκτός  από  τον  κ .  

Χασαπίδη ,  ο  οποίος  εξέφρασε  ρητός  την  άποψή  του .   

 Ευχαριστώ  τους  συναδέλφους .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  916α /2018 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε  στο  δεύτερο  θέμα .  
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ΘΕΜΑ  2ο:  

Ορισμός  μελών  για  τη  συγκρότηση  επιτροπής  παραλαβής  μικρών  

 έργων ,  των  οποίων  η  δαπάνη  δεν  υπερβαίνει  τα  5.869,41 €  

έτους  2019,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παραγ .  2 του  άρθρου   

15 του  Π .  .  171/1987, όπως  τροποποιήθηκε  με  το  Π .  .  229/1999. 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ  είναι  που  πρέπει  να  κάνουμε .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δυο  δημοτικοί  σύμβουλοι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κλήρωση .  Έχουμε  την  κληρωτίδα  εδώ .  Κύριε  Καλαϊτζίδη  συνάδελφέ  

μου ,  θα  έρθετε  λιγάκι ;  Θέλουμε  δυο  τακτικούς  και  δυο  

αναπληρωματικούς ;   

 Οι  πρώτοι  δυο  θα  είναι  οι  τακτικοί .  Αραμπατζής  Θεόδωρος  εκ  

δεξιών .  Γεωργούλα  Σουλτάνα .  Και  τους  δυο  αναπληρωματικούς  σε  

παρακαλώ .  Αλέξανδρε  σε  ευχαριστώ  πάρα  πολύ .  Μερετούδης  

Δημήτριος  ο  πρώτος  αναπληρωματικός  και  ο  Γάτσιος  Αθανάσιος  ο  

δεύτερος .   

 Είναι  πάρα  πολύ  τον  συνάδελφο .  Συνάδελφοι  συμφωνείτε  

ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ομόφωνα .  Ευχαριστώ  πολύ .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  917/2018 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τρίτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  3ο:  

Ορισμός  μέλους  για  τη  συγκρότηση  επιτροπής  παραλαβής  έργων  

 προϋπολογισμού  άνω  των  5.869,41 €,  έτους  2019 (για  έργα  που   

εμπίπτουν  στις  διατάξεις  της  παρ .  2 του  άρθρου  376 του  Ν .  

4412/2016).  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής  πάλι  ο  κ .  Γκότσης .  Και  εδώ  έχουμε  κλήρωση  για  ορισμό  του  

μέλους  με  τον  αναπληρωτή  του .  Παρακαλώ  κ .  Αραμπατζή .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Χασαπίδης .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  βγάλτε  τον   έξω ,  ήδη  έχει  πάρει  μέρος… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Χρυσανθίδης  Βασίλειος  ο  τακτικός  και  τον  αναπληρωματικό  

παρακαλώ .  Όχι  και  αυτό  είχε  βγει  στην  προηγούμενη  Επιτροπή .  

Χασαπίδης  Κωνσταντίνος  αναπληρωματικός .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τσαλίκογλου  Δημήτριος  ο  αναπληρωματικός .  Χρυσανθίδης  Δημήτριος  

ο  τακτικός  και  Τσαλίκογλου  Δημήτριος  ο  αναπληρωματικός .   

 Συμφωνείτε  συνάδελφοι  ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πάρα  πολύ .   

  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  918/2018 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τέταρτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  4ο:  

Συγκρότηση  επιτροπής  παραλαβής  υπηρεσιών  έτους  2019,   

σύμφωνα  με  το  άρθρο  221 παρ .  11δ  του  Ν .  4412/2016 της   

Δ /νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάλι  ο  κ .  Γκότσης  είναι  εισηγητής .  Εδώ  τα  ονόματα  είναι ,  σας  ακούμε .  

Πίνακας  Μελών .  Σαραντέας  Αριστείδης ,  Χατζητόλια  Θωμαή ,  

Χατζηαθανασίου  Ζαχαρούλα .   

 Ομόφωνα  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .  Ευχαριστώ  τους  συναδέλφους .   

 

 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  919/2018 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πέμπτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  5ο:  

Συγκρότηση  επιτροπήςπαρακολούθησης  και  παραλαβής  

 προμηθειών ,  ποσού  έως  60.000,00 € (χωρίς  ΦΠΑ) ,  της  Δ /νσης   

Τεχνικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου  Σερρών  έτους  2019,  σύμφωνα   

με  το  άρθρο  221 παρ .  11β  του  Ν .  4412/2016. 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Και  εδώ  είναι  Πίνακας  Μελών .  Ο  κ .  Τσεκιτσίδης  Ιωάννης ,  ο  κ .  

Κρουστάλης  Γεώργιος  και  ο  κ .  Τζουράκης  Σοφοκλής .   

 Ομόφωνα  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μια  ερώτηση  έχει  ο  κ .  Χρυσανθίδης  προς  τον  κ .  Αντιδήμαρχο .  

Παρακαλώ  έχετε  τον  λόγο .  Σας  ακούμε .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Για  τις  επιτροπές  αυτές  που  συστάθηκαν ,  ναι  μεν  ο  νόμος  σας  δίνει  την  

δυνατότητα  και  για  να  διευκολυνθείτε  ως  Δημοτική  Αρχή ,  όμως  δεν  

είναι  δυνατόν  να  βάζετε  ΥΕ  σε  αυτές  τις  Επιτροπές .  Δηλαδή  η  

Επιτροπή  των  Τεχνικών  Υπηρεσιών  να  μην  έχει  κανέναν  ΠΕ  και  να  

έχει  ΥΕ .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Συνάδελφε  αυτό  το  κανονίζει  η  Τεχνική  Υπηρεσία .  Εμείς  δεν  

εμπλεκόμαστε  πουθενά .  Με  κλήρωση  γίνεται .  Εμείς  δεν  εμπλεκόμαστε .  

Η  πολιτική  ηγεσία  δεν  εμπλέκεται .  Είναι  θέμα  της  Τεχνικής  

Υπηρεσίας .  Μπορείς  να  ρωτήσεις  τον  κ .  Πάλλα .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Εσείς  προΐσταστε  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εάν  η  νομοθεσία  το  επιτρέπει ,  εμείς  δεν  έχουμε  κανέναν  λόγο  να  

πούμε  ότι  μην  βάζεις  τον  ΥΕ  και  βάλε  τον  ΠΕ  και  τα  λοιπά .  Μπορούμε  

να  το  πούμε ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Δεν  είναι  δυνατόν  σε  ένα  τέτοιο  σοβαρό  θέμα  να  μην  υπάρχει  ένας  ΠΕ .   
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Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Προμήθειες  είναι  συνάδελφε ,  προμήθειες  είναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βασίλη  δεν  είναι  διαγωνισμός .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  920/2018 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έκτο  θέμα .   

 

 

ΘΕΜΑ  6ο:  

Έγκριση  τροποποίησης  της  υπ’  αριθμ .  707/2018 ΑΔΣ:  ¨Συγκρότηση   

ετήσιας   επιτροπής   παρακολούθησης   και   παραλαβής    

προμηθειών ,  ποσού  έως  60.000,00 € χωρίς  Φ .Π .Α . ,  σύμφωνα   

με  το  άρθρο  221 παρ .  11β  του  Ν .  4412/2016 όλων  των  Διευθύνσεων   

και  των  Αυτοτελών  Τμημάτων  του  Δήμου ,  πλην  της  Δ /νσης   
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Τεχνικών  Υπηρεσιών¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χαρίτος  ο  Αντιδήμαρχος  είναι  εισηγητής .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Τα  ονόματα  τα  οποία  προτείνονται  είναι  ο  κ .  Σουλιώτης  με  

αναπληρώτρια  την  κυρία  Νούλη  Βασιλική ,  ο  κ .  Γατσίδης  Γεώργιος  με  

την  κυρία  Περτερίδου  Ευστρατία  και  ο  κ .  Αγγελόπουλος  Σωτήριος  με  

την  κυρία  Γαλάνη  Μάγδα .  Αυτό  είναι  έως  60.000 ευρώ .   Παραλαβή  

προμηθειών .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  ο  κ .  Χρυσανθίδης  ερώτηση  στον  κ .  Αντιδήμαρχο .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Τροποποίηση  είναι  για  αλλάξανε  τα  ονόματα ,  γι '  αυτό .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Επειδή  είχαν  εμπλακεί  σε  άλλα .  Αυτός  είναι  ο  λόγος  που  ήρθε  ξανά .  

Για  να  σας  το  πω  ευθέως ,  κάπου  που  διέφυγε .  Το  λέω… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνάδελφοι  συμφωνούμε  ομόφωνα ;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   για  να  μην  κουράζω  και  το  σώμα ,  όλες  οι  Επιτροπές  

με  επιφύλαξη  θα  τις  ψηφίσω ,  διότι  σε  αυτή  την  Επιτροπή  ακόμα  

υπάρχει  τακτικός  ΥΕ  και  ΤΕ  αναπληρωματικός .   Γνωρίζω  καλά  το  

θέμα ,  δεν  μπορεί  να  στήνονται  επιτροπές  έτσι .  Ναι  μεν  ο  νομοθέτης  

δίνει  την  δυνατότητα  να  ορίσετε  για  να  διευκολύνει  την  υπηρεσία  

πραγματικά  αλλά  όχι  σε  τέτοιο  επίπεδο .  Νομίζω  ότι  θέλουν  προσοχή  οι  

Επιτροπές  αυτές .   

 Εγώ  με  επιφύλαξη  θα  πω  να  για  όλες  τις  Επιτροπές .  Μέχρι  το  

έβδομο .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μέχρι  το  έβδομο  θέμα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τους  συναδέλφους .  Και  ο  κ .  Ηλίας  Αναστασιάδης  και  ο  κ .  

Μηλίδης .   Κυρία  γραμματέα  ο  κ .  Χρυσανθίδης ,  ο  κ .  Μηλίδης  και  ο  κ .  

Ηλίας  Αναστασιάδης .    

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  921/2018 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έβδομο  θέμα .   
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ΘΕΜΑ  7ο:  

Έγκριση  τροποποίησης  της  υπ’  αριθμ .  708/2018 ΑΔΣ:  ¨Συγκρότηση  

 ετήσιας   επιτροπής   παρακολούθησης   και   παραλαβής   

προμηθειών ,  

 ποσού  άνω  των  60.000,00 € χωρίς  Φ .Π .Α . ,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  

221  

παρ .   11β   του   Ν .   4412/2016  όλων   των   Διευθύνσεων   και   των  

Αυτοτελών    

Τμημάτων   του   Δήμου ,   πλην   της   Δ /νσης   Τεχνικών  Υπηρεσιών¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι  και  το  έβδομο  με  τις  επιφυλάξεις  που  εξέφρασαν  τρεις  εκ  

των  συναδέλφων .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  922/2018 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όγδοο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  8ο:  

Έγκριση   ανανέωσης   των   συμβάσεων   εργασίας   ιδιωτικού   

δικαίου  

 ορισμένου  χρόνου  του  υπάρχοντος  προσωπικού  από  19-12-2018 έως   
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18-12-2019  λόγω   ένταξης   της   πράξης   λειτουργίας   του   Κέντρου  

 Συμβουλευτικής  Υποστήριξης  Γυναικών  Θυμάτων  Βίας  του   

Δήμου  Σερρών  στο  πλαίσιο  του  Ε .Π .  Κεντρική  Μακεδονία ,   

χρηματοδοτούμενο  από  πόρους  του  ΕΣΠΑ  2014-2020. 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούν  οι  συνάδελφοι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  923/2018 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένατο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  9ο:  

Έγκριση   πραγματοποίησης   τακτών   εκδηλώσεων    

έτους   2019  του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  28ΗΣ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2018 

55

Συμφωνούμε  συνάδελφοι ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Μια  ερώτηση  μόνο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χρυσανθίδης  μια  ερώτηση  στον  κ .  Χαρίτο .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Στον  Δήμο  Σερρών  λέμε  και  συμμετέχουμε  στις  εκδηλώσεις  του  

μνημείου  Λαχανά .  Όχι  ότι  είμαι  εναντίον ,  αλλά  για  ποιο  λόγο ;  Πώς  

επιλέχθηκε  μόνο  ο  Λαχανάς ,  ας  πούμε ;  Περιφερειακά  και  σε  άλλους  

Νομούς  έχουμε  ιστορικά  γεγονότα  που  θα  μπορούσαμε  να  

συμμετέχουμε .  Γιατί  στον  Λαχανά ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χαρίτο  παρακαλώ .  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Γιατί  όπως  είπε  ο  κ .  Δούκας  είναι  ξακουστή  μάχη  και  πηγαίνουν  κάθε  

χρόνο .  Είναι  από  τις  μεγαλύτερες  μάχες  που  έγιναν  εδώ  μέσα  και  

αυτός  είναι  και  ο  λόγος .  Εντάξει ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι  συνάδελφος ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι  στο  ένατο  θέμα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  924/2018 )  

………………………… 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  10ο:  

Έγκριση  προμήθειας  Σερραϊκών  παραδοσιακών   

ειδών  (ούζο ,  ακανές)  για  τις  ανάγκες  του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  925/2018 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ενδέκατο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ   11ο:  

Έγκριση   προμήθειας  σημαιών   για   τον   σημαιοστολισμό  

  των  Δημοτικών  και  Τοπικών  Κοινοτήτων  του  Δήμου  Σερρών  

 για  το  έτος  2019.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  926/2018 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δωδέκατο  θέμα .  

 

ΘΕΜ12ο:  

Έγκριση  πραγματοποίησης  της  15ης  Ανθοκομικής  Έκθεσης  Σερρών   

και  έγκριση  όρων  συμμετοχής  και  λειτουργίας  της  για  το  2019.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  28ΗΣ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2018 

58

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  927/2018 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  τρίτο  θέμα .  

 

 

ΘΕΜΑ  13ο:  

Έγκριση  δαπάνης  για  την  παράθεση  δείπνου  στους  ιεράρχες  

 της  Εκκλησίας  της  Ελλάδος  με  ευκαιρία  τον  εορτασμό  της   

Μητροπόλεως  των  Παμμεγίστων  Ταξιαρχών  στις  8 Νοεμβρίου  2019.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  γράφει  ρητά .  Σας  παρακαλώ  πολύ  θέλει  κάποιος  να  ρωτήσει  τον  κ .  

Χαρίτο  κάτι ;  Ο  κ .  Γιαννακίδης  θέλει   να  κάνει  μια  ερώτηση .  

Παρακαλώ .  

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Αντιδήμαρχε  γιατί  δεν  τα  πληρώνει  η  Εκκλησία ;  Η  Εκκλησία  γιατί  δεν  

τα  πληρώνει  και  τα  πληρώνει  ο  Δήμος ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  
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Αυτό  είναι  εκδήλωση ,  ο  Δήμος  έχει  την  ευγένεια  κάθε  χρόνο  εκείνη  

την  ημέρα  να  κάνει  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γιαννακίδης  μειοψηφεί .  Όλοι  οι  υπόλοιποι  συνάδελφοι  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κατά  πλειοψηφία .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  928/2018 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  τέταρτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  14ο:  

Έγκριση  σύναψης  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  των   

Ελληνικού  Δημοσίου  – Υπουργείο  Πολιτισμού  και  Αθλητισμού  

 – Γενική  Γραμματεία  Αθλητισμού  και  Δήμου  Σερρών  για  την  

 πράξη  ¨Προμήθεια  – εγκατάσταση  προκατασκευασμένου   

συνθετικού  τάπητα  στίβου  Δημοτικού  Σταδίου  Σερρών¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι  οι  συνάδελφοι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πόσο  είναι  το  ποσό ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

500 χιλιάδες  ευρώ .  Ομόφωνα  ναι .    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  προχωρήσω  ή  θέλει  κάποιος  να  ρωτήσει  κάτι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνεχίζουμε  συνάδελφοι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  929/2018 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  πέμπτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  15ο:  

Αποδοχή  χρηματοδότησης  για  την  υλοποίηση  της  πράξης  
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 με  τίτλο:  ¨Εγκατάσταση  σταθμών  κοινόχρηστων  ποδηλάτων¨  

 στο  πλαίσιο  του  επιχειρησιακού  προγράμματος  Κεντρική  

Μακεδονία  

 2014-2020. 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πάρα  πολύ .   

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

Να  ρωτήσω  κάτι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γραμματέας  θέλει  να  ρωτήσει  κάτι  για  το  δέκατο  πέμπτο  θέμα .   

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

Αυτό  το  θυμάμαι  που  το  περάσαμε ,  είναι  από  ευρωπαϊκό  πρόγραμμα .  

Δηλαδή  θα  γίνουν  σταθμοί  με  κοινόχρηστα  ποδήλατα ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 Ναι .   

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

Και  πότε  περίπου  θα  υλοποιηθεί  αυτό ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 Σχέδιο  Βιώσιμης  Ανάπτυξης .  Όλα  μελετιούνται  και  μέχρι  τέλος  

Νοεμβρίου ,  αρχές  Δεκεμβρίου  θα  κατατεθεί  η  μελέτη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ομόφωνα  ναι  συνάδελφοι ;   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πρόεδρε  βασική  προϋπόθεση  είναι  να  υπάρχουν  ποδηλατόδρομοι .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μέσα  στο  ΣΒΑ  είναι  και  οι  ποδηλατόδρομοι .  Είναι  μια  ολοκληρωμένη  

μελέτη .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  δέκατο  πέμπτο  ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  930/2018 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  έκτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  16ο:  

Αποδοχή  χρηματοδότησης  για  την  υλοποίηση  της  πράξης  με  τίτλο:  

 ¨Προμήθεια  και  εγκατάσταση  σταθμών  μέτρησης  ρύπανσης   

ατμοσφαιρικού  αέρα  και  λοιπών  περιβαλλοντικών  παραμέτρων¨  

 στο  πλαίσιο  του  επιχειρησιακού  προγράμματος  Κεντρική  

Μακεδονία   

2014-2020. 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  931/2018 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  έβδομο  θέμα .  

 

 

ΘΕΜΑ  17ο:  

Έγκριση  υποβολής  πρότασης  με  τίτλο  «Έργα  αστικής  

αναζωογόνησης  

 Δήμου  Σερρών  (ΦΑΣΗ  1)» στο  πλαίσιο  του  Επιχειρησιακού  

Προγράμματος  

 Κεντρικής  Μακεδονίας ,  Άξονας  Προτεραιότητας  ΑΞ06 «Προστασία  

του   

περιβάλλοντος  και  προώθηση  της  αποδοτικότητας  των  πόρων». 

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

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;  Ομόφωνα  ναι  στο  δέκατο  έβδομο ;   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Είναι  μέσα  στο  πλαίσιο  της  Έξυπνης  … 

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Αυτό  είναι  μέσα  στα  πλαίσια  της  εγκεκριμένης  Στρατηγικής  Βιώσιμης  

Αστικής  Ανάπτυξης  που  έχουμε .  Δεν  είναι  στα  πλαίσια  της  Έξυπνης… 

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Είναι  μέσα  στα  4,7 εκατομμύρια  που  έχουμε  εγκεκριμένα  … 

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Υπάρχει  πλέον  αυτό  που  λέμε ,  Έξυπνη  Πόλη  και  φυσικά  μέσα  σε  αυτό  

το  σκεπτικό  ανήκει ,  μπαίνει  και  αυτό  το  οποίο  είπατε .  Αυτό  εδώ ,  το  

οποίο  εμείς  τώρα  ψηφίζουμε  εντάσσεται  στην  λογική  της  έξυπνης  

πόλης  που  υποσύνολο  είναι  αυτό  το  οποίο  είπατε ;   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Όχι .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ή  είναι  κάτι  διαφορετικό ;   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Αστικής  Αναζωογόνησης  που  υπάγεται  στην  Βιώσιμη  Αστική  

Ανάπτυξη .  Μέσα  στην  Βιώσιμη  Αστική  Ανάπτυξη  έχουμε  και  δράσεις  

για  Έξυπνη  Πόλη ,  το  συγκεκριμένο  είναι  καθαρά  σε  Δράση  Αστικής  

Αναζωογόνησης  και  όπως  φαίνεται  στην  εισήγηση  η  συγκεκριμένη  

πρόταση  είναι  υπο-μέρος  ενός  μεγαλύτερο  κομματιού  και  περιλαμβάνει  

δυο  παιδικές  χαρές  και  την  αναβάθμιση  της  πλατείας  Ελευθερίας .  Δεν  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  28ΗΣ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2018 

65

έχει  να  κάνει  με  κάποιο  κομμάτι  Έξυπνης  Πόλης  το  συγκεκριμένο  

σκέλος .   

Έχουν  περάσει  κομμάτια  για  Έξυπνες  Πόλεις  σε  προηγούμενες  

εισηγήσεις  και  θα  περάσουν  και  σε  επόμενες .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ   πολύ  τον  εντεταλμένο  δημοτικό  σύμβουλο .  Συμφωνούμε  

συνάδελφοι ;  Ομόφωνα  ναι  το  δέκα  επτά ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  932/2018 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  όγδοο  θέμα .  

 

 

ΘΕΜΑ  18ο:  

Τροποποίηση  της  με  αριθμό  506/2018 Απόφασης  Δημοτικού  

Συμβουλίου  

 σχετικά  με  το  Συνδικαιούχο  της  πρότασης  «Ανοικτό  Κέντρο  

Εμπορίου   

Δήμου  Σερρών» και  έγκριση  υπογραφής  Μνημονίου  Συνεργασίας   

με  αυτόν  για  την  υλοποίηση  της  πράξης .  
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Εισηγητής:  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Καρπουχτσής  Κ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής  είναι  και  εδώ  ο  εντεταλμένος  δημοτικός  σύμβουλος  ο  κ .  

Καρπουχτσής .  Συμφωνούμε  συνάδελφοι ;  Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  933/2018 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  ένατο  θέμα .  

 

 

ΘΕΜΑ  19ο:  

Έγκριση  1ης  τροποποίησης  της  πράξης  ¨Δημιουργία  πολιτιστικού  

 διπόλου  στη  διασυνοριακή  περιοχή¨  με  ακρωνύμιο  Culture Dipole.   

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

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής  και  εδώ  ο  κ .  Καρπουχτσής .  Συμφωνούμε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  934/2018 )  

………………………… 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  20ο:  

Έγκριση  1ης  τροποποίησης  στην  υλοποίηση  της  πράξης  

«Αποτίμηση  

 παρεμβάσεων  ενεργειακής  εξοικονόμησης  σε  δημόσια  κτίρια  -  

3ΕΜ» 

 στο  πλαίσιο  του  Προγράμματος  Διασυνοριακής  Συνεργασίας  

ΕΛΛΑΔΑ  

 -  ΠΡΩΗΝ  ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΤΗΣ  

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ   

2014-2020 σχετικά  με  αποδοχή  επιπλέον  ποσού  χρηματοδότησης  

5.000,00 €  

και  δέσμευση  σχετικά  με  τη  διατήρηση  της  λειτουργίας  του  έργου .  

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

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής  και  εδώ  ο  κ .  Καρπουχτσής .  Συμφωνούμε  συνάδελφοι ;   
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Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση  έχει  ο  κ .  Χρυσανθίδης  προς  τον  κ .  Καρπουχτσή .  Παρακαλώ  

σας  ακούμε .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Όπως  και  για   το  προηγούμενο  μπορείτε  να  μου  πείτε  κ .  Καρπουχτσή ,  

αυτή  η  τροποποίηση  για  ποιο  λόγο  γίνεται  και  πάνε  τα  χρήματα  στον  

εξωτερικό  συνεργάτη ;  Και  στην  προηγούμενη  πάλι  δίνεται  ένα  

χιλιάρικο .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Στην  προηγούμενη  που  ήταν  για  το  Culture Dipole η  τροποποίηση  έχει  

να  κάνει  μετά  από  συνεννόηση  με  την  Διαχειριστική  Αρχή .  Τα  έξοδα  

του  εξωτερικού  συνεργάτη  περιλαμβάνουν  αμοιβές  φύλαξης .  Είναι  

περίπου  1.000 ευρώ ,  αμοιβές  φύλαξης  του  έργου  κατά  την  περίοδο  

υλοποίησης  γιατί  εκεί  πέρα  ξέρετε  ότι  μπορεί  να  γίνει  πλιάτσικο  στον  

εξοπλισμό  και  τα  λοιπά .  Επειδή  υπήρχαν  τέτοιοι  φόβοι ,  πρόβλημα  

μπήκε .   

 Στο  συγκεκριμένο  έργο  τα  έξοδα  αμοιβής  εξωτερικού  συνεργάτη ,  

μετά  από  απαίτηση  της  Διαχειριστικής  Αρχής  για  ορκωτό  ελεγκτή ,  που  

δεν  είχε  προβλεφθεί  εξ  αρχής ,  ο  οποίος  θα  πιστοποιεί  τις  δαπάνες  της  

συγκεκριμένης  δράσης .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Υπηρεσιακά  τα  έχουμε .  Αφορά  πάντως  κάτι  αντίστοιχο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Πολύ  ωραία ,  να  δοθεί  η  απαραίτητη  διευκρίνιση  για  το  έγγραφο .  

Κάποια  άλλη  ερώτηση ;   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Μπορεί  να  είναι  και  προφορικό  αυτό ,  δεν  το  ξέρω ,  πάντως . .  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Θέλω  να  ξέρω  εάν  είναι  προφορικό  ή  όχι .  Εάν  υπάρχει  γραπτό  τέτοιο  

βεβαίως  το  ψηφίζουμε .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Αφήστε  να  δω  κάτι  που  λέει  εδώ .  Εντάξει ,  εάν  υπάρχει  γραπτό  θα  σας  

το  δώσω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ  τον  κ .  Καρπουχτσή .  Συμφωνούμε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  935/2018 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  πρώτο  θέμα .   

 

 

ΘΕΜΑ  21ο:  

Έγκριση  αναπροσαρμογής  της  καταβολής  αποζημίωσης  στα  
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 μέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  για  τη  συμμετοχή  τους  

 στις  συνεδριάσεις  αυτού .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι  συνάδελφοι ;   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Ο  τίτλος… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα  λεπτό  κ .  Χασαπίδη ,  θέλετε  κάτι  να  ρωτήσετε ;   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Όχι ,  ο  τίτλος  δεν  είναι  σωστός .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  να  ρωτήσετε ;   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι  θέλετε ;  Παρακαλώ .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Να  πω  την  άποψή  μου  για  τον  τίτλο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Διευκρίνιση ,  ναι .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Εδώ  έτσι  όπως  το  λέει  αποζημίωση  ο  δημοτικός  σύμβουλος ,  σημαίνει  ο  

κόσμος  θα  νομίζει  ότι  όλοι  παίρνουμε  αμοιβή .  Αυτών  που  δικαιούνται  

έπρεπε  να  συμπληρώσουν .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Εννοείται .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Όχι  εννοείται ,  δεν  εννοείται  τίποτα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα  λεπτάκι .  Ένα  λεπτάκι .  Αυτή  η  διευκρίνιση  που  έκανε  ο  

συνάδελφός  μας  έχει  να  κάνει  με  τον  τίτλο  του  θέματος  όπως  εισήχθη .  

Το  αντιλαμβάνομαι ,  όμως  σας  αναφέρω  ότι  όπως  ήρθε  στο  Δημοτικό  

Συμβούλιο ,  σε  μας  δηλαδή  στην  γραμματεία  το  ζήτημα  αυτό  από  την  

Οικονομική  Υπηρεσία ,  από  το  τμήμα  μάλλον  Διοικητικών  

Διαδικασιών ,  φέρει  ως  θέμα :  Αναπροσαρμογή  της  καταβολής  

αποζημίωσης  στα  μέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  για  την  συμμετοχή  

τους  στις  συνεδριάσεις  του  Δημοτικού  Συμβουλίου .   

 Παρακαλώ ,  κ .  Χαρίτο  να  δώσετε  διευκρίνιση  για  να  μην  

υπάρχουν  παρεξηγήσεις .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Αυτό  είναι  η  επικεφαλίδα .  Τώρα  από  εκεί  και  πέρα  παρακάτω… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  πείτε  μας  αυτό .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Εισηγηθείτε  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  την  έγκριση  της  

αναπροσαρμογής  της  αποζημίωσης  των  δημοτικών  συμβούλων  που  

συμμετέχουν  στην  συνεδρίαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  και  οι  

οποίοι  κατοικούν  σε  απόσταση  άνω  των  10 χιλιομέτρων  από  την  έδρα  

του  Δήμου .   

 Επίσης ,  να  καθορίσετε  το  ακριβές  ποσό  της  αποζημίωσης  των  

ποσό  των  41 ευρώ  σύμφωνα  με  την  ΚΥΑ  τάδε  και  τα  λοιπά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Άρα  πρόκειται  για  τους  συναδέλφους  που  βρίσκονται  πέρα  των  10 χλμ .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Η  ισχύς  είναι  από  22 Οκτωβρίου  του  ΄18. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τον  κ .  Αντιδήμαρχο .  Ο  κ .  Χρυσανθίδης  έχει  μια  ερώτηση  

στον  κ .  Αντιδήμαρχο .  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Η  παρατήρηση  η  οποία  έγινε  είναι  προς  την  σωστή  κατεύθυνση  και  

έχει  το  δικαίωμα  ως  Πρόεδρος  να  αλλάξει  τον  τίτλο .  Τώρα  έχετε  

δικαίωμα  ως  Πρόεδρος  να  μπει  ο  τίτλος  όπως  πρέπει  πραγματικά  να  

είναι ,  διότι  έτσι  ακούγεται  ότι  οι  δημοτικοί  σύμβουλοι  λαμβάνουν  

αποζημίωση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πολύ  ωραία .  Δεχόμαστε  την  παρατήρηση  με  την  γραμματέα ,  για  να  

δούμε  τον  συγκεκριμένο  τίτλο  και  να  τον  αλλάξουμε .  Άλλωστε ,  

διευκρινίστηκε  και  μετά  την  παρατήρηση  του  κ .  Χασαπίδη ,  το  

διευκρίνισε  η  ο  κ .  Αντιδήμαρχος .  Συμφωνούμε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  936/2018 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Εικοστό  δεύτερο  θέμα .  

 

 

ΘΕΜΑ  22ο:  

Έγκριση  μνημονίων  ενεργειών  αντιμετώπισης  έκτακτων  

 αναγκών  2019 από  χιονοπτώσεις  -  παγετό ,  πλημμύρες ,   

πυρκαγιές  και  σεισμούς .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εδώ  πέρασε  και  από  το ,  έχουμε  τις  βάρδιες ,  τα  μηχανήματα  και  τα  

λοιπά  σε  περίπτωση  ακραίων  καιρικών  φαινομένων .  Το  περνάμε  κάθε  

χρόνο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνάδελφοι  συμφωνείτε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ο  τίτλος  δεν  είναι  καλός ,  να  αλλάξετε  τον  τίτλο .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Να  κάνω  μια  ερώτηση  Πρόεδρε .    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση  από  τον  κ .  Ηλία  Αναστασιάδη  προς  τον  κ .  Αντιδήμαρχο .  

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Επειδή ,  κ .  Γκότση ,  έχω  διαβάσει  τα  μνημόνια  με  ιδιαίτερη  προσοχή ,  

αυτό  το  οποίο  παρατήρησα  είναι  το  εξής :  ότι  σχεδόν  πουθενά ,  εκτός  

και  εάν  κάνω  λάθος ,  δεν  αναφέρονται  οι  δράσεις  σε  τέτοιες  
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περιπτώσεις  του  Δήμου .  Ίσως  να  κάνω  λάθος ,  πιστεύω  όμως  ότι  δεν  

κάνω  λάθος .   

Από  την  στιγμή  που  ότι  έχει  σχέση  με  τα  μνημόνια ,  ότι  εμπειρία  

έχετε  αναφέρεται  στην  Νομαρχία  και  στην  Πολιτική  Προστασία ,  που  

είναι  κάτω  από  την  ομπρέλα  της  Νομαρχίας ,  εμείς  γιατί  θα  πρέπει  να  

εγκρίνουμε  αυτά  τα  μνημόνια ,  από  την  στιγμή  που  ως  Δήμος  τα  ίδια  τα  

μνημόνια  μας  βγάζουν  έξω ;   

Ίσως  να  κάνω  λάθος .  διορθώστε  με ,  σας  παρακαλώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  παρακαλώ .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μέσα  το  μνημόνιο  και  από  τις  οδηγίες  οι  παρεμβάσεις  και  όλα  αυτά  

γίνονται ,  στέλνονται  στην  Τεχνική  Υπηρεσία .  Παραδείγματος  χάρη ,  τα  

μηχανήματα  που  ανήκουν ;   Τα  μηχανήματα .  Σε  μας .  Τώρα  την  άλλη  

φορά  θα  έρθει  και  το  σχέδιο  αποχιονισμού  που  έρχεται  από  την  

Τεχνική  Υπηρεσία .  Δηλαδή ,  σε  κάθε  βάρδια  θα  υπάρχει  και  ένας  

μηχανικός  που  έρχεται  από  την  Τεχνική  Υπηρεσία .  Δηλαδή ,  η  Πολιτική  

Προστασία  στέλνει  προς  την  Τεχνική  Υπηρεσία  και  η  Τεχνική  

Υπηρεσία  υλοποιεί .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Άρα  λοιπόν  εμείς  λειτουργούμε  επικουρικά .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι  επικουρικά ,  είναι  ο  νόμος  αυτός .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Επικουρικά  λειτουργούμε  προς  την  Πολιτική  Προστασία  με  βάση  τα  

μηχανήματα  τα  οποία  έχουμε  και  τις  τεχνικές  υπηρεσίες .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Η  Πολιτική  Προστασία  τι  είναι ;  Δεν  έχει  τίποτα ,  έχει  έναν  υπάλληλο  

και  έναν  προϊστάμενο .  Αυτή  είναι  η  Πολιτική  Προστασία .  Άρα  λοιπόν ,  

όλα  γίνονται  από  την  Τεχνική  Υπηρεσία .  μηχανήματα  σε  έκτακτη  

ανάγκη .  Λέει  λοιπόν  το  μνημόνιο  και  η  Καθαριότητα  και  το  Πράσινο ,  

όλοι  είναι  επί  ποδός .  Όλοι  γίνονται  Πολιτική  Προστασία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση  ο  κ .  Στεργίου ,  παρακαλώ  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Την  προηγούμενη  φορά ,  εάν  θυμάστε  καλά ,  η  απόφαση  για  να  πάρουμε  

κόσμο  πρέπει  να  καταστεί  ο  Νομός  σε  κατάσταση  έκτακτης  ανάγκης .  

Και  την  άλλη  φορά  πάρθηκε  απόφαση  13:00΄  η  ώρα  το  μεσημέρι ,  ο  

Περιφερειάρχης  τότε  και  δεν  μπόρεσε  να  γίνει  τίποτα .  Γιατί  από  τις  

13:00΄  η  ώρα ,  εγώ  ρώτησα  όλους  τους  προέδρους ,  δεν  μπορούσαν  να  

πάρουν  κανέναν  τηλέφωνο ,  πήγε  17:00΄  η  ώρα  και  δεν  πήγε  ούτε  ένα  

μηχάνημα .   

 Άρα  επομένως ,  το  ίδιο  το  σχέδιο  σαν  μνημόνιο  που  το  λέει ,  δεν  

έχει  καμία  αξία  εάν  τελική  η  Περιφέρεια  ή  ο  Νομός  δεν  κηρυχθεί  σε  

κατάσταση  έκτακτης  ανάγκης  και  για  να  κηρυχθεί  σε  κατάσταση  

έκτακτης  ανάγκης  πρέπει  από  το  πρωί  ή  από  την  προηγούμενη  ημέρα  

να  το  κάνει ,  για  να  μπορεί  ο  κάθε  Πρόεδρος  ή  η  Πολιτική  Προστασία  

να  μπορέσει  να  πάρει  τα  τηλέφωνα  και  να  βάλει  τα  μηχανήματα  εκεί ,  

αλλιώς  πάλι  στα  ίδια  θα  είμαστε .    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  απαντήσει  ο  κ .  Αντιδήμαρχος  παρακαλώ .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και  πέρυσι ,  έχετε  δίκαιο  σε  αυτό  και  φέτος ,  έχουμε  προνοήσει  και  

έχουμε  σε  όλα  τα  χωριά   στείλαμε  και  έγγραφο  και  τηλεφωνικώς  και  
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τηλέφωνο  πήραμε  στους  προέδρους ,  να  μας  πουν  σε  περίπτωση  

έκτασης  ανάγκης  το  όνομα  και  το  μηχάνημα  που  θα  χρησιμοποιηθεί  

και  τα  έχουμε  όλα  σε  κατάσταση .   

 Παραδείγματος  χάρη ,  στο  Αδελφικό  είναι  ο  Παπαδόπουλος  ο  

Χρήστος  και  θα  χρησιμοποιήσει  το  τάδε  μηχάνημα .  Το  έχουμε  κάνει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εκτός  από  τον  κ .  Στεργίου  κάποιος  άλλος  συνάδελφος ;  Ο  κ .  Στεργίου  

είναι  ο  μοναδικός .  Παρακαλώ .  

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Επειδή  το  ζήτημα  της  Πολιτικής  Προστασίας  είναι  πολύ  σοβαρό ,  άλλο  

εάν  τελικά  ο  καιρός ,  οι  καιρικές  συνθήκες  μας  έχουν  βοηθήσει  κατά  

τέτοιο  τρόπο  και  δεν  είχαμε  τα  τελευταία ,  όσες  φορές  είχε  χιονόπτωση  

και  σε  διαφορετικές  δηλαδή  καταστάσεις  με  δημάρχους  είχαμε  

τεράστια  προβλήματα  και  ποιο  είναι  το  πρόβλημα ;   

 Το  πρόβλημα  δεν  είναι  μόνο  να  έχεις  ένα  σχέδιο  με  συγκεκριμένο  

τηλέφωνο .  Που  κολλάει ;  Κολλάει  εκεί  που  σας  έκανα  την  ερώτηση .  Ότι  

πρέπει  τελικά  με  απόφαση  του  Περιφερειάρχη  να  . .  τον  Νομό  για  να  

μπορέσεις  να  προσλάβεις  προσωπικό .   

Εάν  είχες  το  καλύτερο  από  όλη  την  ιστορία ,  να  έχει  την  

δικαιοδοσία  ο  Δήμος  όταν  πραγματικά  υπάρχει  τέτοιο ,  να  μπορεί  να  

διαθέσει  τα  χρήματα  και  να  πάρει  τα  μηχανήματα .  Τι  να  το  κάνω  εγώ ,  

δηλαδή ,  εάν  δεν  κηρυχθεί  τι  θα  γίνει ;   

Αυτή  είναι  η  ιστορία  που  ταλανίζει  και  γι '  αυτό  θα  ήθελα  και  

είχα  πει  ότι  θα  πρέπει  να  ο  Δήμος  να  προμηθευτεί  ο  ίδιος  μια  

αλατιέρα ,  μια  αλατιέρα  Αντιδήμαρχε ,  την  οποία  έπρεπε  να  την  είχαμε  
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αγοράσει  και  δυστυχώς  δεν  το  κάναμε .  Και  όχι  να  έχουμε  ένα  τρακτέρ  

με  λιπάσματα  να  μπορούμε  να  καλύπτουμε  τα  πράγματα .   

Μια  αλατιέρα  ο  Δήμος  υποχρεούται  να  την  πάρει  και  πρέπει  

άμεσα  να  το  κάνει  γιατί  εάν  θα  έχουμε  χιονόπτωση  θα  έχουμε  τα  ίδια  

τραγικά  αποτελέσματα .  Θα  περιμένουμε  πάλι  να  μας  σώσει  ο  θεός  και  

εάν  δεν  μπεις  αμέσως  στο  θέμα  και  δεν  μπεις  γρήγορα  να  

αντιμετωπίσεις  το  πρόβλημα ,  το  έχεις  χάσει  το  παιχνίδι .    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τον  κ .  Στεργίου .  Κύριε  Αντιδήμαρχε  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Έχετε  δίκαιο  σε  όλα  αυτά ,  ότι  θα  πρέπει  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εκτός  από  τις  αλατιέρες .  Είναι  δυο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να  παίρνει  τις  αποφάσεις ,  πλην  όμως  σας  λέω  ότι  και  μέχρι  τώρα ,  

προτού  δυο  χρόνια  που  είχαμε  τα  χιόνια ,  δεν  μπορούσαν  να  πληρωθούν  

οι  άνθρωποι .  Οι  άνθρωποι  που  συμμετείχαν  στην  έκτακτη  ανάγκη  που  

τους  είπαμε  να  δουλέψουν  και  τα  λοιπά ,  δεν  μπόρεσαν  να  πληρωθούν .   

 Όσον  αφορά  το  δεύτερο  που  είπατε ,   δυστυχώς  επειδή  είμαστε ,  

ας  το  πω ,  ο  δήμος  Σερρών  προτού  έρθουν  τα  χωριά  Βροντού  και  

Ορεινή ,  επειδή  δεν  έχουμε  τίς  ίδιες  ανάγκες ,  όπως  έχει  το  Περτούλι  

και  τα  λοιπά ,  δεν  έχει  προμηθευτεί  ο  Δήμος ,  χρόνια  τώρα  το  ξέρετε ,  με  

τα  απαραίτητα  μηχανήματα ,  διότι  ήπιος  είναι  ο  καιρός ,  πιάνει  λίγο  

χιονάκι ,  οπότε  οι  Δημοτικές  Αρχές  δεν  έχουν  αυτή  την  κατεύθυνση .   

 Σας  λέω  όμως  ότι  για  φέτος  έχουμε  προμηθευτεί  μηχάνημα  με  

λεπίδα ,  εκχιονιστικό  και  τα  λοιπά .  Δηλαδή  κάναμε  μια  πρόοδο  και  

πήραμε  και  άλλο  μηχάνημα .  Και  αλατιέρες .  Αυτό  λέω .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  δευτερολογήσει  ο  κ .  Στεργίου .   

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Πραγματικά  δηλαδή ,  όπως  είπε  και  ο  Αντιδήμαρχος ,  όταν  κάποιος  

ιδιώτης  διαθέτει  το  μηχάνημά  του  σε  έκτακτη  ανάγκη  και  κάνουμε  δυο  

χρόνια  να  του  δώσουμε  τα  λεφτά ,  καταλαβαίνετε ,  ποιος  άνθρωπος  θα  

έρθει  ξανά  ή  με  τι  μούτρα  θα  πάει  ο  Δήμος  ή  ο  Πρόεδρος ,  να  ζητήσει  

την  συμβολή  όταν  δυο  χρόνια  δεν  τον  έχεις  πληρώσει ;  Δηλαδή  αυτά  

είναι  τραγικά  πράγματα .   

 Γι '  αυτό  είπα  και  εγώ  ότι  τελικά  να  στηριχθούμε  στις  δικές  μας  

δυνάμεις .  Θα  έχουμε  τεράστιο  πρόβλημα .   

 Όταν  δεν  τον  πληρώνεις  τον  άνθρωπο  γι '  αυτό  που  κάνει ,  τι  

περιμένουμε  δηλαδή ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κλείνει  ο  κ .  Αντιδήμαρχος .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Σε  αυτό  δεν  φταίμε  εμείς .  Φταίει  η  γραφειοκρατία ,  φταίνε  όλα  αυτά .  

Δηλαδή  οποιοσδήποτε  να  είναι  στην  πολιτική  ηγεσία  τι  θα  κάνει ,  

δηλαδή ,  όταν  η  νομοθεσία  και  η  γραφειοκρατία  είναι  αυτή  της  

Ελλάδας ;  Όμως  σας  λέω  ότι  έχουμε  προμηθευτεί  με  καινούργιο  

μηχάνημα .  Δυο  έχουμε  δυο ,  τρεις  αλατιέρες .   

 Τι  συμβαίνει  με  την  χιονόπτωση ;  Ο  κόσμος  θέλει  να  βλέπει  το  

χιόνι ,  να  το  χαίρεται  την  μια  μέρα  και  την  άλλη  μέρα  να  μην  υπάρχει  

τίποτα .  Να  φεύγει  αφού  το  χάρηκε .  Δεν  είναι  έτσι .  Δεν  μπορείς  

ταυτόχρονα  να  διώξεις  όλο  το  χιόνι  από  κάθε  περιοχή  ή  και  από  τις  

ορεινές  περιοχές  και  τα  λοιπά .  Δεν  γίνεται  αυτό  το  πράγμα .   
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 Εντάξει ,  το  χαιρόμαστε  αλλά  λίγο  υπομονή ,  διότι  με  πενιχρά  

μέσα  δεν  μπορείς  να   αντιμετωπίσεις  τα  φαίνεται  που  ξέρετε  πάρα  

πολύ  καλά ,  τα  είπατε  και  εσείς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχει  ολοκληρωθεί  το  θέμα .  Συνάδελφοι  ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι  το  είκοσι  δυο .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  937/2018 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  τρίτο  θέμα .  

 

 

ΘΕΜΑ  23ο:  

Έγκριση  ένταξης  του  Δήμου  Σερρών  στο  Ελληνικό  Διαδημοτικό  

 Δίκτυο  Υγιών  Πόλεων  του  Π .Ο .Υ .  (WHO Hellenic Healthy Cities  

Network),  έγκριση  καταστατικού  και  ορισμός  εκπροσώπων   

και  Συντονιστικής  Επιτροπής .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;  Ομόφωνα ;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Θέλω  να  κάνω  κάποιες  ερωτήσεις  στον  κ .  Αντιδήμαρχο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χασαπίδης  ερωτήσεις .   Ερωτήσεις  κύριε  Χασαπίδη ;   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Ναι .  Σε  πρώτη  φάση  ερώτηση .  Μετά  θα  τοποθετηθώ  κιόλας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  ακούμε .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Επειδή  το  καταστατικό  αυτής  της  μη  κερδοσκοπικής  οργάνωσης  έγινε  

το  ΄15 έχουμε ,  και  σκοπός  λέει  βαρύγδουπα  η  προαγωγή  υγείας  των  

πολιτών ,  έχουμε  στοιχεία  ποιες  είναι  οι  δράσεις  από  το  ΄15 μέχρι  τώρα  

αυτής  της  μη  κερδοσκοπικής  οργάνωσης ;   Εάν  υπάρχουν  στοιχεία .   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Αυτή  την  στιγμή  δεν  έχουμε  στοιχεία  κ .  Χασαπίδη .  Έχω  κάποια  

στοιχεία  για  ποιες  δράσεις  γίνονται .  Είναι  218 δήμοι  της  Ελλάδας  που  

συμμετέχουν  στο  πρόγραμμα  αυτό  και  αποφασίσαμε  και  εμείς  σαν  

Δήμος  Σερρών  να  ενταχθούμε  στο  Ελληνικό  Διαδημοτικό  Δίκτυο  

Υγειών  Πόλεων ,  το  οποίο  θα  μας  προσφέρει  δυνατότητες  να  

ενταχθούμε  σε  κάποια  προγράμματα  και  να  γίνουν  κάποιες  

ενημερώσεις ,  ομιλίες  προς  τους  δημότες  μας  και  ότι  άλλο  πρόγραμμα  

τρέξει  μέσω  του  Διαδημοτικού  Δικτύου  Υγειών  Πόλεων .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Ακριβώς  επειδή  ξέρω  τους  στόχους  του  προγράμματος ,  διάβασα  την  

εισήγηση ,  λέω  μέχρι  τώρα  ποιες  είναι  οι  δράσεις  αυτής  της  μη  
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κερδοσκοπικής ;  Γιατί  και  κάποιοι  δήμοι  αποχώρησαν ;  Και  μάλιστα  

αποχώρησε ,  τον  γνωρίζει  τον  Δήμαρχο  Ρεθύμνου  ο  Θόδωρος  ο  

Αραμπατζής ,  αποχώρησε  ο  Δήμος  Ρεθύμνου ,  που  έχει  έναν  Δήμαρχο  

τεραστίων  διαστάσεων  θα  έλεγα .   

 Γιατί  αποχώρησε ;  Προβληματίστηκα .  Και  ήθελα  να  τον  πάρω  

τηλέφωνο .  

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Και  ο  Δήμος  Σερρών  ήταν  και  πριν  μέλος  του  Διαδημοτικού  Δικτύου ,  

είχε  υποχωρήσει  κάποια  στιγμή  και  τώρα  οι  υπηρεσίες  υγείας  

αποφάσισαν  ότι  θα  είναι  χρήσιμες  για  τους  δημότες  μας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  θα  μας  πείτε ,  σας  παρακαλώ  και  ποιος  θα  είναι  

εκπρόσωπος  και  όλα  όσα  αναφέρονται  στην  εισήγηση ;  Ποιος  θα  είναι  

συντονιστής  του  προγράμματος ;  Τα  γράφει  στην  εισήγηση .  

Συνάδελφοι ,  εάν  τα  έχετε  διαβάσει ;  

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Είναι  ο  κ .  Σεραφείμ  Σαρόγλου ,  που  είναι  επόπτης  Υγείας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πολιτικός  εκπρόσωπος  είστε  εσείς .   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Πολιτικός  εκπρόσωπος  εγώ  σαν  Αντιδήμαρχος  Πρόνοιας  και  Υγείας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχει  ετήσια  εισφορά .   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Είναι  1.200 ευρώ .  Τώρα  εάν  κάτι  άλλο ;  Θα  δημιουργηθεί  η  Επιτροπή  

Ελέγχου ,  η  οποία  θα  είναι  και  από  την  αντιπολίτευση .  Εάν  τα  έχουν  

διαβάσει /  Δεν  νομίζω  να  χρειάζεται  κάτι .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  υπάρχει  κάποια  άλλη  ερώτηση ;  Όχι .  Ευχαριστώ  τους  

συναδέλφους .  Τοποθετήσεις .  Ο  κ .  Χασαπίδης  ξέρω  ότι  έχει  να  

τοποθετηθεί .  Κανείς  άλλος .  Παρακαλώ ,  κ .  Χασαπίδη .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   έχω  τις  επιφυλάξεις  μου  ή  μάλλον  είμαι  αρνητικός  

στο  να  συμμετέχω  σε  αυτή  την  μη  κερδοσκοπική  οργάνωση  που  στόχο  

έχει  την  προαγωγή  υγείας  των  πολιτών  λέει .  Ρώτησα  τον  Αντιδήμαρχο ,  

ποιες  είναι  οι  δράσεις ;  Δηλαδή  μέχρι  τώρα  τι  κατόρθωσε  αυτή  η  μη  

κερδοσκοπική  οργάνωση ;  Γιατί  μου  φαίνεται  πάμε  να  στήσουμε  και  

άλλους  οργανισμούς  για  να  βολευτούν  κάποιοι .  Ένα  ενδεκαμελές  

Διοικητικό  Συμβούλιο  να  πάρει  κάποιες  αποζημιώσεις .   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Σας  παρακαλώ ,  επειδή  έχει  πολλές  επαφές  με  τα  σκυλιά  γαυγίζει  σαν  

σκυλάκι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πάρα  πολύ .  Να  απαλειφθούν  αυτά  από  τα  πρακτικά .  Να  

απαλειφθούν  σε  παρακαλώ  πολύ .  Δεν  θέλω  τέτοιους  χαρακτηρισμούς .  

Σας  παρακαλώ  πάρα  πολύ .  Έχετε  και  διατελέσει  και  Πρόεδρος .  Δεν  

είναι  ωραία  πράγματα  αυτά .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Θέλω  να  πω ,  κύριε  Πρόεδρε ,   ότι  είμαι  αρνητικός  στο  να  συμμετέχει  ο  

Δήμος ,  γιατί  την  ευθύνη  για  την  προαγωγή  υγείας  των  πολιτών  πρέπει  

να  την  έχει  αυτούσια  η  κεντρική  εξουσία ,  βελτιώνοντας  τις  δομές  
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παροχής  υπηρεσιών  υγείας  και  ο  ίδιος  ο  Δήμος  βελτιώνοντας  τις  δικές  

του  υποδομές ,  που  θα  βελτιώσουν  και  το  επίπεδο  ζωής  των  κατοίκων .   

 Δεν  μπορούμε  να  βασιστούμε  σε  μια  μη  κερδοσκοπική  οργάνωση  

για  να  κάνει  προαγωγή  υγείας .  Νομίζω ,  γι '  αυτό  τον  λόγο  είμαι  

αρνητικό .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χασαπίδη  ένα  λεπτάκι ,  συγνώμη .  Σας  παρακαλώ  πολύ  μιλάει  

ένας  συνάδελφός  μας ,  αφήστε  τον  να  ολοκληρώσει .   

 Κύριε  Χασαπίδη  ολοκληρώστε ,  σας  παρακαλώ  πολύ .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Ολοκλήρωσα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει .  Σας  ευχαριστώ  πολύ .  Κύριε  Αντιδήμαρχε  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Δημιουργία  συμβουλευτικών  σταθμών  για  την  άνοια ,  πρόγραμμα  

ενημέρωσης  και  πρόληψης  καρδιακού  κινδύνου ,  πανελλαδική  

εκστρατεία  ενημέρωσης  μύθοι  και  αλήθειες  για  τα  αντιβιοτικά ,  

πρόγραμμα  πρόληψης  οστεοπόρωσης ,  πρόγραμμα  ψηφιακών  

μαστογραφιών ,  τα  οποία  θα  γίνονται  δωρεάν  για  άπορους  συνδημότες  

μας  και  διάφορα  άλλα  προγράμματα .  Είναι  1.200 ευρώ  τον  χρόνο  η  

συμμετοχή .  Εάν  κάτι  δεν  πάει  καλά  μπορούμε  να  αποχωρήσουμε  και  

δεν  νομίζω  να  υπάρχει  τόσο  μεγάλο  θέμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνάδελφοι  εκτός  από  τον  κ .  Χασαπίδη  που  είναι  αρνητικός ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Όχι ,  κύριε  Πρόεδρε ,   διότι  δεν  πείστηκα  από  την  εισήγηση  ότι  μπορεί  

να  προσφέρει  τίποτα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επομένως ,  ας  κάνουμε  ψηφοφορία .  Κύριε  Αραμπατζή ;  Ναι .  Ναι  ο  κ .  

Παπαβασιλείου .  Κύριε  Χράπα ;  Ναι .  Ναι  ο  κ .  Κυρτάσογλου ,  ο  κ .  

Καρπουχτσής  ναι ,  ο  κ .  Χατζημαργαρίτης  ναι ,  ο  κ .  Χασαπίδης  όχι .  

Κύριε  Θεοχάρη ;  Ναι  ο  κ .  Λαζαρίδης  ο  Μάκης .  Ο  κ .  Χαρίτος ,  ο  κ .  

Γρηγοριάδης ,  ο  κ .  Δούκας ,  ναι .  Ναι  ο  κ .  Ζωγράφος .  Ναι  με  επιφύλαξη  

ο  κ .  Μηλίδης .   

Κύριε  Γιαννακίδη ;  Όχι  ο  κ .  Γιαννακίδης .  Όχι  η  παράταξη  του  κ .  

Φωτιάδη  στο  σύνολό  της .  Κύριε  Μερετούδη  εσείς  ναι ,  ναι  ο  κ .  

Γκότσης ,  ναι  ο  γραμματέας ,  ναι  και  ο  Πρόεδρος .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  938/2018 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  τέταρτο  θέμα .  

 

 

ΘΕΜΑ  24ο:  

Τροποποίηση  της  υπ’  αριθμ .  35913/16-11-2018 σύμβασης  

 προμήθειας  ειδών  τεχνολογίας  και  πληροφορικής .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση  ο  κ .  Χρυσανθίδης  προς  τον  κ .  Αντιδήμαρχο .  Παρακαλώ .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε ,  έχετε  κάνει  μια  σύμβαση  με  έναν  προμηθευτή  και  

βλέπω  εδώ  το  ποσό  το  οποίο  βάζετε  είναι  πέραν  της  συμβάσεως .  Για  

ποιο  λόγο  δίνετε  τα  χρήματα  στον  ίδιο  προμηθευτή ,  ο  οποίος  έχει  

λάβει  πάρα  πολλά  χρήματα  από  τον  Δήμο  Σερρών  και  δεν  πάτε  σε  μια  

απευθείας  ανάθεση  να  πάρει  και  άλλος  συμπολίτης  μας  τα  χρήματα  για  

να  προμηθευτείτε  αυτό  το  μηχάνημα  που  θέλετε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Ξέρετε  ότι  είναι  πάγια  τακτική  όταν  κάνουμε  σύμβαση  με  κάποιον  και  

έχει  δώσει  κάποια  προσφορά  εν  συγκρίσει  με  τους  άλλους  με  

συνοπτικό  διαγωνισμό .  Από  εκεί  και  πέρα  μέχρι  το  50%, μετά  πάει  

στην  Οικονομική  Επιτροπή  και  τα  λοιπά .  Το  ποσό  αυτό  τώρα  των  

4.500 είναι  διότι  το  πλότερ  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας  έχει  πρόβλημα ,  

οπότε  για  να  μην  κάνουμε  καινούργιο  διαγωνισμό  και  τα  λοιπά ,  

παίρνουμε  από  την  στιγμή  που  έχουμε  τον  διαγωνισμό  επεκτείνεται .  Το  

ξέρετε  πολύ  καλά ,  στην  Οικονομική  Επιτροπή  έχουν  έρθει  πολλές  

φορές  τέτοιες  θέματα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κάποιος  άλλος  θέλει  να  ρωτήσει  κάτι ;  Τοποθετήσεις ;  Ένα  λεπτό  θέλει  

ο  κ .  Χρυσανθίδης .  Παρακαλώ ,  τον  ακούμε .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   το  50%ν  είναι  δυνητικό .  Δεν  είναι ,  είναι  δυνητικό .  

Άρα  λοιπόν  έχει  την  δυνατότητα  ο  Δήμος  και  η  υπηρεσία  να  αναθέσει  

και  σε  κάποιον  άλλο  συμπολίτη  να  προμηθευτεί  αυτό  το  οποίο  ζητεί  το  

τμήμα  Πληροφορικής .  Γι '  αυτό  τον  λόγο  λοιπόν ,  εγώ  τουλάχιστον  

προσωπικά ,  δεν  θα  το  ψηφίσω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κατά  πλειοψηφία  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βλέπω  όλη  η  παράταξη  του  κ .  Φωτιάδη ;  Όλη  η  παράταξη  του  κ .  

Φωτιάδη  όχι .  Κύριε  Γιαννακίδη  εσείς ;  Ναι  ο  κ .  Γιαννακίδης .  Κύριε  

Μηλίδη ;  Όλοι  οι  υπόλοιποι  ναι .  Επομένως  κατά  πλειοψηφία  το  εικοστό  

τέταρτο  θέμα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  939/2018 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  πέμπτο  θέμα .  

 

 

ΘΕΜΑ  25ο:  
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Τροποποίηση  σύμβασης  προμήθειας  αναλωσίμων  για  εκτυπωτές  

 – πολυμηχανήματα  και  φωτοτυπικά  για  τις  ανάγκες  του  Δήμου  

Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάλι  ο  κ .  Χαρίτος  εισηγητής .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Ήρθαν  οι  καινούργιοι  εκτυπωτές  και  αυτά  είναι  για  τόνερ  και  τα  

λοιπά ,  τα  οποία  δεν  είχαμε  για  τους  καινούργιους  εκτυπωτές .  Απλώς  

πήραμε  για  το  ποσό  αυτό  το  οποίο  λέει ,  3.426,16 ευρώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οπότε  η  ψηφοφορία  είναι  ίδια  και  σε  αυτό  το  θέμα  από  όλους  τους  

συναδέλφους .   

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  940/2018 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  έκτο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  26ο:  

Έγκριση  μετατόπισης  θέσεως  περιπτέρου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  28ΗΣ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2018 

88

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Που  είναι  αυτό ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γρηγοριάδη ;   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Είναι  το  περίπτερο  που  είναι  απέναντι  από  την  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . .  Αυτό  θα  

φύγει  με  γνωμοδότηση  της  Τροχαίας ,  γιατί  είναι  επικίνδυνα  εκεί  και  

θα  πάει  στην  Μεγάλου  Αλεξάνδρου  σε  ένα  σημείο  εκεί  προς  τα  επάνω .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Που ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στην  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  απέναντι .   Συμφωνείτε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι  το  εικοστό  έκτο .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  941/2018 )  

………………………… 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  έβδομο  θέμα .  
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ΘΕΜΑ  27ο:  

Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2018 και   

δημιουργία  νέου  κωδικού  για  την  παροχή  υπηρεσίας  ¨μεταφορά   

φυτικών  υπολειμμάτων  από  το  υπ’  αριθμ .  4320 αγροτεμάχιο  

Σερρών¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Δούκας  Γ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;  Ερώτηση  ο  κ .  Χρυσανθίδης  στον  κ .  

Αντιδήμαρχο .  Παρακαλώ .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  βλέπω  ότι  προβαίνετε  σε  μια  αναμόρφωση  της  

τάξεως  των  22.000 ευρώ  για  να  μεταφέρετε  αυτά  τα  υπολείμματα  από  

τα  κλαδέματα  και  τα  λοιπά  σε  έναν  άλλο  χώρο .  Όταν  τα  πηγαίνετε  

στον  συγκεκριμένο  χώρο  δεν  ξέρατε  για  ποιο  λόγο  τα  πηγαίνατε  και  

σήμερα  ο  Δήμος  θα  δαπανήσει  αυτό  το  μεγάλο  ποσό ,  είναι  μεγάλο  

ποσό  και  που  θα  πάτε ;  Και  22.000 είναι ,  γιατί  είναι  τόσο  μεγάλο  ποσό ,  

να  τα  πάτε  που ;   Δεν  το  γνωρίζατε  αυτό ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  απαντήσει  ο  κ .  Αντιδήμαρχος  παρακαλώ .  

Κος  ΔΟΥΚΑΣ:  

Περιμένω  να  τελειώσει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελείωσε .   

Κος  ΔΟΥΚΑΣ:  
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Κύριε  Πρόεδρε ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  τα  υπολείμματα  αυτά  

πηγαίνουν  με  ένα  μικρό  αυτοκίνητο .  Πηγαίνουν  πέντε  αυτοκίνητα  την  

ημέρα ,  δέκα  αυτοκίνητα  την  ημέρα .  Τα  πηγαίνουν  όλοι  οι  πολίτες .  Τα  

πηγαίνει  η  Καθαριότητα .  Τα  πηγαίνει  η  Τεχνική .  Όλοι  εκεί  τα  πετάμε .  

Εκεί  τα  εναποθέτουμε ,  εν  πάση  περιπτώσει .   

 Τώρα  αφού  γέμισε  ο  χώρος ,  θα  πρέπει  να  τα  παίρνουν  μεγάλα  

μηχανήματα  να  τα  πάει  κάπου  αλλού .  Δεν  με  ενδιαφέρει  που  θα  τα  

πάει ,  να  τα  εξαφανίσει .  Να  τα  πάει  σε  δικό  του  χώρο .   

Εκείνο  πήρε  φωτιά  κάποια  στιγμή ,  ένα  τμήμα  δηλαδή  κάηκε  και  

εάν  ξανά  συμβεί  αυτό  δεν  ξέρω  τι  μπορεί  να  έχουμε ,  τι  μπελάδες .  

Πρέπει  να  φύγει  από  εκεί .   Γι '  αυτό  και  έγινε  περίφραξη  σε  αυτόν  τον  

χώρο ,  να  το  πούμε  και  αυτό ,  για  να  μην  πετάει  ο  καθένας  εκεί  ότι  

θέλει  και  στρώματα  και  παπλώματα  και  σακούλες  και  λάδια  και  

τενεκέδες  και  ότι  θέλει  πετάει .  Όλος  τώρα  είναι  περιφραγμένος  ο  

χώρος  και  θα  πετάει  μόνο  κλαδιά .  Μόνο  κλαδιά .   

Ο  χώρος  αυτός  είναι  παράλληλα  με  το  φυτώριο  του  Δασαρχείου  

και  πίσω  ακριβώς  από  το  πάρκο  βαρέων  οχημάτων .  Προς  τον  Κρίνο  

δηλαδή .   Είναι  επτά  στρέμματα  και  σχεδόν  είμαστε  γεμάτοι  και  πρέπει  

να  φύγουν .  Το  υλικό  αυτό  πρέπει  να  φύγει  από  εκεί .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Που  θα  πάει ;   

Κος  ΔΟΥΚΑΣ:  

Δεν  με  ενδιαφέρει ,  εκεί  που  θα  τα  πάει  ο  εργολάβος .  Αυτός  που  θα  

πάρει  την  δουλειά .  Ο  Σιμόπουλος  μάλλον  θα  την  πάρει  την  δουλειά  για  

να  τα  εξαφανίσει .  Μάλλον  αυτός .   Δεν  θα  είναι  υπεύθυνος  ο  Δήμος  

πλέον  από  εκεί  και  πέρα .    

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  
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Σε  κάποιοι  σημείο  εγκεκριμένο  πρέπει  να  τα  πάει .   

Κος  ΔΟΥΚΑΣ:  

Αυτό  ο  ίδιος  το  ξέρει .  Εγκεκριμένος ,  πιστοποιημένος  είναι .  

Πιστοποιημένος  είναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δηλαδή  με  λίγα  λόγια  αυτό ,  για  να  γνωρίζουν  όλοι  οι  συνάδελφοι ,  θα  

έρθει  μετά  στην  Οικονομική  Επιτροπή .   

Κος  ΔΟΥΚΑΣ:  

Εννοείται ,  ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με  τους  όρους  που  πρέπει… 

Κος  ΔΟΥΚΑΣ:  

Ναι ,  ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  να  ανακυκλωθούν  όλα  αυτά  τα  υλικά ,  να  πάνε  εκεί  που  πρέπει .  

Συνάδελφοι  ερώτηση  δεν  υπήρχε  άλλη .  Τοποθετήσεις  υπάρχουν ;  Όχι .  

Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι  το  είκοσι  επτά .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  942/2018 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Εικοστό  όγδοο  θέμα .  

 

 

ΘΕΜΑ  28ο:  

Έγκριση  οικονομικής  επιχορήγησης  ενιαίων  σχολικών  επιτροπών   

Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου  Σερρών   

από  ΣΑΤΑ  Σχολείων  παρελθόντων  ετών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  943/2018 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  ένατο   θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  29ο:  

Διατύπωση  γνώμης  σχετικά  με  εργασίες  ανασκαφής  κρυμμένου  

 θησαυρού:  α)  στο  αγρόκτημα  Μαρμαρά  (Ραχωβίτσα  Σερρών)   

και  β)  στο  αγρόκτημα  Χριστός  Δήμου  Σερρών .   
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Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει  κάποια  ερώτηση  γι '  αυτό  το  θέμα ;  Να  πει  ο  κ .  Γκότσης .  Σας  

ακούμε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εμείς  γνωμοδότηση  απλώς  κάνουμε .  Όλοι  οι  όροι  είναι  μέσα ,  εάν  το  

διαβάσατε .  Δεν  είναι  ανάγκη  να  το  διαβάσω  εγώ .  Υπάρχει  εγγυητική ,  

υπάρχει  μηχανικοί  οι  οποίοι  θα  επιβλέπουν  και  τα  λοιπά .  Θα  πρέπει  να  

γίνει  πλήρη  αποκατάσταση .  Όλα  υπάρχουν  μέσα ,  δεν  είναι  ανάγκη  να  

σας  τα  αναφέρω  εγώ ,  τα  διαβάσατε .    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ο  Ριχάρδος  άνοιξε  κατάστημα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ  να  μην  αναφέρονται  ονόματα .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Στην  Δυτική  πτέρυγα  Κορυδαλλού .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πάρα  πολύ ,  επειδή  υπάρχει  το  τεκμήριο  της  αθωότητας ,  

μέχρι  κάποιος  να  καταδικαστεί  και  αμετάκλητα ,  θα  ήθελα  να  μην  

γίνονται  αναφορές .  Να  διαγραφούν  οι  αναφορές  σε  ονόματα ,  σας  

παρακαλώ  κυρία  γραμματέα .   

 Επομένως  συνάδελφοι ,  ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πάρα  πολύ  τους  συναδέλφους .   

 

Γνωμοδότηση   σχετικά  με  εργασίες  ανασκαφής  κρυμμένου  

θησαυρού:  

 στο  αγρόκτημα  Μαρμαρά  (Ραχωβίτσα  Σερρών)  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  944/2018 )  

………………………… 

 

Γνωμοδότηση   σχετικά  με  εργασίες  ανασκαφής  κρυμμένου  

θησαυρού:   

στο  αγρόκτημα  Χριστός  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  945/2018 )  

………………………… 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Διατυπώνουμε  γνώμη ,  κύριε  Πρόεδρε ,  διότι  είναι  ο  χώρος  δικός  μας .   

Τριακοστό  θέμα .  
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ΘΕΜΑ  30ο:  

Έγκριση  αυτοδίκαιης  παράτασης  μίσθωσης  Δημοτικού  

 ακινήτου  βάσει  της  παρ .  2β  του  άρθρου  45 του  Ν .  4257/2014. 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι  όλοι  οι  συνάδελφοι ,  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  946/2018 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  πρώτο  θέμα .  

 

 

ΘΕΜΑ  31ο:  

Έγκριση  αναπροσαρμογής  μισθωμάτων  για  το  έτος  2019 

σύμφωνα  με  τον  δείκτη  τιμών  καταναλωτή .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι  οι  συνάδελφοι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  947/2018 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  δεύτερο  θέμα .  

 

 

ΘΕΜΑ  32ο:  

Έγκριση  ως  καλώς  γενόμενης  της  δαπάνης  διενέργειας  παροχής   

υπηρεσίας  ¨ανέλκυση  φορτηγού  αυτοκινήτου  με  αρ .  κυκλοφ .   

ΚΗΥ-3011 του  Δήμου  Σερρών¨  και  του  από  29-08-2018 

πρωτοκόλλου  

 παραλαβής  για  την  καλή  εκτέλεση  των  εργασιών  δαπάνης  

διενέργειας  

 παροχής  υπηρεσίας  ¨ανέλκυση  φορτηγού  αυτοκινήτου  με  αρ .  

κυκλοφ .   

ΚΗΥ-3011 του  Δήμου  Σερρών¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Καδής  Γ .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βλέπω  χέρια ,  ένα  λεπτάκι .  Ο  κ .  Χρυσανθίδης ,  ο  κ .  Χασαπίδης  

ερωτήσεις .  Παρακαλώ  ας  γίνει  εισήγηση  από  τον  κ .  Αντιδήμαρχο .  

Θέλετε  να  πείτε  δυο  με  τρία  λόγια  πριν  σας  ρωτήσουν  οι  συνάδελφοι ;  

Μήπως  και  διευκρινιστεί .  Θέλετε  πρώτα  ερωτήσεις ;  Παρακαλώ  τις  

ερωτήσεις .  Κύριε  Χρυσανθίδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Το  θέμα  είναι  επειδή  συμβαίνουν  πολλά  και  να  μην  έχουμε  κανένα  

θέμα  ως  δημοτικοί  σύμβουλοι ,  διότι  βλέπω  πολύ  εμπλέκονται  οι  

εισαγγελείς  τώρα  τελευταία ,  κανένας  δεν  αμφισβητεί  για  την  ανέλκυση  

του  οχήματος  ότι  έγινε ,  όμως  μου  προξενεί  μεγάλη  εντύπωση ,  δηλαδή  

29/8 συνέβη  το  περιστατικό ,  ναι ,  έκοψε  τιμολόγιο  και  βγαίνει  10/12 

απόφαση  Δημάρχου ;  12/10; Γιατί  μετά  από  δυο  μήνες ;  Την  άλλη  μέρα  

μπορούσατε  να  βγάλετε  απόφαση ,  ώστε  να  είμαστε  κατοχυρωμένοι  και  

εμείς  ως  δημοτικοί  σύμβουλοι ,  όχι  μετά  από  δυο  μήνες  βγάζουμε  

απόφαση  Δημάρχου  για  την  συγκεκριμένη  δαπάνη .   

 Πέρασε  πολύς  χρόνος .  Για  ποιο  λόγο  το  κάνετε  μετά  δυο  μήνες ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Αντιδήμαρχος .   

Κος  ΚΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Το  αντιλαμβανόμαστε ,  κύριε  Πρόεδρε ,   ότι  έγινε  το  περιστατικό ,  

εκδόθηκε  τιμολόγιο  την  ίδια  μέρα ,  διότι  δεν  μπορούσε  να  κάνει  

διαφορετικά ,  όμως  οι  υπηρεσίες  όφειλαν  να  βγάλουν  την  άλλη  μέρα ,  

μέσα  σε  δυο  μέρες  να  γίνει  ανάληψη  δαπάνης ,  να  γίνει  απόφαση  
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Δημάρχου  και  όχι  μετά  από  δυο  μήνες .  Εδώ  μπορεί  να  έχουμε  θέμα  

μετά  σε  έναν  ενδεχόμενο  έλεγχο .   

 Μπορεί  το  συγκεκριμένο  ένταλμα  να  μην  πηγαίνει  στον  

Επίτροπο ,  όμως  στον  καταστατικό  έλεγχο  μπορεί  αργότερα  να  χρεωθεί  

και  από  ότι  πληροφορούμαι ,  του  χρόνου  που  θα  γίνει  καταστατικός  

έλεγχος  θα  είναι  πολύ  χειρότερα  τα  πράγματα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καταργείται  ο  προληπτικός  έλεγχος  από  1/1/19.  Κύριε  Χαρίτο  θέλατε  

να  βοηθήσετε ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Απλώς ,  κύριε  Πρόεδρε ,   για  το  συγκεκριμένο  το  θέμα   θα  ήθελα  να  πω  

ότι  αυτός  ο  οποίος  έχει  παραγγείλει  για  να  έρθει  το  μηχάνημα  αυτό ,  να  

τραβήξει  το  φορτηγό ,  εάν  θυμάμαι  καλά  φορτηγό  πρέπει  να  ήταν ,  για  

να  το  τραβήξει  απλώς  αποστρατεύτηκε ,  με  αποτέλεσμα  τράβηξε  όλη  η  

δουλειά  πίσω .   

 Δηλαδή ,  μόλις  μάθαμε ,  γιατί  με  πήραν  και  εμένα  τηλέφωνο ,  ο  

συγκεκριμένος  ο  κύριος  μετά  αμέσως  το  βγάλαμε  αλλά  είχε  βγει  στην  

σύνταξη . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι ,  με  συγχωρείτε ,  κύριε  Αντιδήμαρχε ,  που  σας  

διακόπτω ,  εδώ  τώρα  πρέπει  να  διευκρινιστεί  το  θέμα  ως  έχει  

επακριβώς ,  πως  είναι  το  πράγμα ,  να  μπορέσουν  οι  συνάδελφοι  να  

μορφώσουν  άποψη  και  να  αποφασίσουν .  Πείτε  ακριβώς  τι  συμβαίνει ,  

γιατί  είναι  πρώτη  φορά  που  έρχεται  έτσι  θέμα  στα  οκτώ ,  εννέα  χρόνια  

που  είμαστε  Δημοτική  Αρχή .  Πείτε  ακριβώς .  Είναι  με  κάποιον  δημόσιο  

υπάλληλο ,  ο  οποίος  έφυγε ,  συνταξιοδοτήθηκε .  Πείτε  ακριβώς  τι  έγινε .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  
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Σας  λέω ,  επαναλαμβάνω  πάλι ,  αυτός  ο  οποίος  είχε  αναλάβει ,  είχαν  

βγάλει  το  τιμολόγιο ,  στην  αρχή  το  τιμολόγιο  κάπου  το  βγάλανε  λάθος ,  

ξανά  γύρισε  πάλι  το  τιμολόγιο  πίσω ,  εν  τω  μεταξύ  βγήκε  στην  

σύνταξη ,  με  αποτέλεσμα  μέχρι  να  συνεννοηθούν ,  γιατί  τα  πάντα  είναι  

συνεννόηση ,  μέχρι  να  συνεννοηθεί  ο  πρώην  με  τον  νυν ,  πέρασε  ο  

καιρός .   

 Αυτή  είναι  η  τέτοια  και  μέχρι  να  έρθει  να  πάει ,  να  έρθει  εδώ  

πέρασε  τέσσερις  μήνες ,  πέντε  μήνες .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΚΑΔΗΣ:  

Εγώ  δεν  είπα  τίποτα  αντίθετο ,  συμφωνώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώσατε  κύριε  Αντιδήμαρχε ;  Κύριε  Αντιδήμαρχε  ολοκληρώσατε ;   

Κος  ΚΑΔΗΣ:  

Ναι ,  δεν  έχω  κάτι  άλλο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση  έχει  και  ο  κ .  Χασαπίδης ,  εάν  θυμάμαι  καλά .   Σας  παρακαλώ  

πολύ  να  ακούσουμε  λίγο  τον  κ .  Χασαπίδη .  

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Εγώ  ήθελα  να  ρωτήσω ,  σε  αυτές  τις  περιπτώσεις  δεν  γίνεται  καμία  

διοικητική  πράξη ;  Καμία  ΕΔΕ ;  Ποιος  είπε ,  δηλαδή  γιατί  διάβασα  το  

πόρισμα  που  λέει  ότι  βούλιαξε  και  έπεσε ,  αυτό  ποιος  το  βεβαιώνει  

δηλαδή ;  Το  λέει  ο  οδηγός  και  εμείς  λέμε  ότι  έτσι  έγινε ;  Δεν  πρέπει  να  

γίνει  μια  ΕΔΕ ,  μήπως  ήταν  αστοχία  του  οδηγού  ή  οτιδήποτε  άλλο ;  

Δηλαδή  θα  πληρώσουμε  εμείς  τώρα  μια  δαπάνη  για  την  οποία  λέω  εγώ ,  
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ενδεχομένως  να  είναι  αστοχία  του  οδηγού ,  γιατί  να  την  πληρώσουμε  

εμείς ;  Γιατί  να  μην  γίνει  καταλογισμός ;   

 Σε  τέτοια  ατυχήματα  πρέπει  πριν  έρθει  εδώ  η  δαπάνη ,  να  γίνεται  

μια  ΕΔΕ ,  να  ξέρουμε  ποιος  έχει  την  ευθύνη  του  ατυχήματος ;  Φταίει  το  

όχημα ;  Φταίει  το  φορτίο ;  Φταίει  το  οδόστρωμα ;  Τι  από  όλα  φταίει ;   

Κος  ΚΑΔΗΣ:  

Την  ίδια  ώρα  πηγαίνει  η  υπηρεσία .  Ο  προϊστάμενος  ο  κ .  Λεμονής  τότε  

και  ο  κ .  Διευθυντής  τότε  πήγαν  επιτόπου .  Έγινε  στην  Βαμβακιά  τότε .  

Είναι  δυο  περιστατικά ,  εάν  δεν  κάνω  λάθος  χρεωμένα .  Δεν  είναι  μια  

ανέλκυση ,  είναι  δυο  φορές .  Μέσα  στο  αγρόκτημα  έγινε ,  στα  ρύζια  

έγινε  κ .  Χασαπίδη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώσατε  κύριε  Αντιδήμαρχε ;   

Κος  ΚΑΔΗΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Αναστασιάδης .  

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Έγινε  έκθεση  από  μέρους  του  κ .  Λεμονή  γι '  αυτό  τον  οποίο  συνέβη ;   

Κος  ΚΑΔΗΣ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ανεξάρτητα . .  ότι  έχει  σχέση  με  την  δαπάνη .  Εγώ  άλλο  λέω .  Ο  κ .  

Λεμονής  ο  οποίος  ήταν  παρών  ή  παρευρέθηκε  εκ  των  υστέρων ,  έκανε  

έκθεση ,  έτσι  ώστε ,  να  είναι  σε  θέση  η  υπηρεσία ,  ως  υπηρεσία ,  ο  Δήμος  

να  δικαιολογήσει  αυτό  το  ποσό ;  Γιατί  από  εκεί  θα  ξεκινήσουμε .  Εάν  

γραφειοκρατικά  ο  υπεύθυνος  έκανε  έκθεση .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη  συνάδελφοι ,  πριν  απαντήσει  ο  κ .  Αντιδήμαρχος ,  η  εισήγηση  

έχει  γίνει  από  τον  Διευθυντή  και  προϊστάμενο  της  Καθαριότητας ,  τον  

κ .  Δασκαλόπουλο .  Ο  ίδιος  στην  εισήγησή  του  λέει  ότι  θέτει  υπόψη  μας  

όλα  αυτά  τα  περιστατικά  για  το  πως  συνέβη  το  συγκεκριμένο  συμβάν .   

Κος  ΚΑΔΗΣ:  

Πήρε  την  έκθεση  του  Λεμονή  του  προϊσταμένου .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Υπάρχει  έκθεση .   

Κος  ΚΑΔΗΣ:  

Ναι .  Αυτό  λέει  και  ο  Διευθυντής  μέσα  στην  εισήγηση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ο  Δασκαλόπουλος  δεν  ήταν  παρών .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Την  έκθεση  λέει  ο  Δασκαλόπουλος .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν  το  λέει ,  το  διάβασα .  Άποψη  εκφράζει  ο  Δασκαλόπουλος .   

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

 

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εκφράζει  άποψη  ο  Δασκαλόπουλος  χωρίς  να  παραθέτει  στοιχεία  το  που  

στηρίζεται .   
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Κος  ΚΑΔΗΣ:  

Τώρα  δεν  ξέρω  εάν  έκανε  την  έκθεση .  Τώρα  θα  το  δούμε  εάν  την  έκανε  

ή  δεν  την  έκανε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΚΑΔΗΣ:  

Απλώς  είναι  δυο  φορές ,  είναι  δυο  περιστατικά .  Δεν  είναι  ένα .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Συγνώμη  λίγο ,  κύριε  Πρόεδρε .  Απλώς  εγώ  θέλω  να  πω  κάτι  για  να  

διευκρινίσουμε  τα  πράγματα .  Άλλο  πράγμα  είναι  εάν  θα  τραβήξουμε  το  

όχημα  και  πόσο  θα  πληρωθεί  και  άλλο  είναι  η  ΕΔΕ .  Είναι  τελείως  

ξεχωριστά  τα  πράγματα .   

 Από  εκεί  και  πέρα ,  πηγαίνουν  πάντα  στον  τόπο  που  γίνεται  

οτιδήποτε  ατύχημα  από  βροχή ,  πως  όταν  βρέχει  οι  δρόμοι  είναι  στενοί ,  

εκεί  είναι  που  συμβαίνει  κάτι ,  οτιδήποτε .  Ότι  γίνεται  κάποιο  χαρτί ,  

γίνεται .  Γνωρίζουν  όλοι  περίπου  του  πως  έγινε  και  τι  έγινε .  Τώρα  εάν  

γίνεται  ΕΔΕ  δεν  το  γνωρίζω .  ΕΔΕ  δηλαδή  με  την  έννοια  της  ΕΔΕ .  

Καταλαβαίνετε  τώρα . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Επειδή  άκουσα  για  ΕΔΕ ,  γι '  αυτό .  Τώρα ,  από  εκεί  και  πέρα ,  όταν  λέω  ο  

οποιοδήποτε  … 

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώθηκαν  οι  ερωτήσεις .  Τοποθετήσεις  κύριοι  συνάδελφοι ;  Ο  κ .  

Χρυσανθίδης  έχει  σηκώσει  το  χέρι  του .  Ο  κ .  Ηλίας  Αναστασιάδης .  Εάν  

χρειαστεί  ο  κ .  Χράπας .  Παρακαλώ  κύριε  γραμματέα .  Οι  Αντιδήμαρχοι  

είναι  εδώ .   

 Κύριε  Χρυσανθίδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Εμείς ,  κύριε  Πρόεδρε ,   δεν  θα  διαφωνήσουμε  όσον  αφορά  εάν  συνέβη  

το  περιστατικό  ούτε  το  ποσό ,  το  οποίο  είναι  μεγάλο ,  όμως  θα  

διαφωνήσουμε  επί  της  διαδικασίας  και  δεν  θα  ψηφίσουμε  το  θέμα  αυτό  

με  μια  προϋπόθεση ,  εάν  συμφωνεί  και  η  Οικονομική  Υπηρεσία ,  διότι  

όπως  διαβάζω  την  εισήγηση  του  Διευθυντή ,  του  προϊστάμενου  της  

Καθαριότητας ,  δεν  με  καλύπτει  εμένα  και  την  παράταξή  μου  και  θα  

θέλαμε  την  Οικονομική  Υπηρεσία ,  ώστε  να  είναι  νόμιμη  η  δαπάνη  και  

να  μην  έχουμε  καμία  συνέπεια  ως  δημοτικοί  σύμβουλοι  αργότερα  σε  

ένα  ενδεχόμενο  έλεγχο .   

 Άρα  λοιπόν  αυτός  είναι  καθαρά  ο  λόγος  για  τον  οποίο  δεν  

μπορούμε  να  ψηφίσουμε  την  δαπάνη .  Εκτός  εάν  η  Οικονομική  

Υπηρεσία  συμφωνήσει  ότι  είναι  νόμιμη  αυτή  η  δαπάνη  και  η  

διαδικασία  η  οποία  έγινε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκλήρωσε  ο  κ .  Χρυσανθίδης .  Κύριε  Ηλία  Αναστασιάδη  έχετε  τον  

λόγο .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   είναι  μια  έκτακτη  δαπάνη  και  ως  εκ  τούτου  θα  πρέπει  

αυτή  η  έκτακτη  δαπάνη  να  επικαιροποιηθεί  από  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο  για  να  πληρωθεί .  Αλλού  εστιάζω  το  όλο  πρόβλημα .  Ότι  
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καταρχήν  υπήρχε  διοικητική  ολιγωρία  κάτι  το  οποίο  θα  πρέπει  να  

προβληματίζει  τους  πολιτικούς  προϊστάμενους .   

 Αυτό  αντιλαμβάνεστε  ότι  δεν  δημιουργεί  ένα  θετικό  δεδομένο .  

Δεν  λειτουργεί  με  θετικό  πρόσημο  όλο  αυτό ,  με  αποτέλεσμα  πολλοί  να  

αμφισβητούν  ότι  έχει  σχέση ,  όχι  με  το  ύψος  της  δαπάνης ,  με  την  

αιτιολογία  για  την  δαπάνη .   

 Γι '  αυτό  εμείς  προσωπικά  θα  ψηφίσουμε  γιατί  είναι  μια  έκτακτη  

δαπάνη ,  η  οποία  έλαβε  χώρα ,  αλλά  οφείλουμε  να  επισημάνουμε  την  

ολιγωρία  της  διοίκησης  και  οφείλουμε  να  επισημάνουμε  το  γεγονός  ότι  

μέσα  στο  εισηγητικό  δεν  υπάρχει  αιτιολογική  έκθεση ,  κάτι  το  οποίο  

προσωπικά  θεωρώ  πως  επιβάλλεται  να  συνοδεύει  την  εισήγηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τον  κ .  Αναστασιάδη .  Υπήρχε  κάποιος  άλλος  που  ήθελε  να  

πάρει  τον  λόγο ;  Ο  κ .  Χράπας  και  μετά  ο  κ .  Καδής .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Πήγε  ένα  φορτηγός  της  Τεχνικής  φορτωμένο  με  ένα  φορτίο  15 τόνων  

σε  ένα  χωματόδρομο  να  κάνει  την  αγροτική  οδοποιία  με  μέρα  που  είχε  

υγρασία .  Ο  δρόμος  γλιστρούσε .  Τι  πιο  απλό  πράγμα  να  συμβεί  από  

αυτό  που  συνέβη ;  Βούλιαξε  ένα  φορτηγό .  Δεν  μπορούσε  να  βγει  μόνο  

του ,  εάν  προσπαθούσε  να  το  βγάλει  μόνος  του  θα  πάθαινε  μεγαλύτερη  

ζημιά .   

 Το  φορτηγό  δεν  μπορούσε  να  μείνει  μέσα  στον  κάμπο  για  τους  

λόγους  που  γνωρίζετε  όλοι  και  πολύ  καλά  έκανε  ο  Αντιδήμαρχος  

Καθημερινότητας ,  κάλεσε  τον  Τμηματάρχη  του  τμήματος  Κίνησης ,  

πήραν  τον  γερανό  και  πήγαν  και  το  βγάλανε  αυθημερόν .   

 Η  διαδικασία  που  έγινε  τώρα  για  να  ολοκληρωθεί  όλη  αυτή  η  

δαπάνη  και  να  έρθει  σε  μας  για  να  πληρωθεί  είναι  η  νόμιμη  και  η  
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προβλεπόμενη .  Ποια  ΕΔΕ  και  ποια  ολιγωρία ;  Ήταν  ένα  περιστατικό  το  

οποίο  έγινε .  Ένα  ατύχημα .  Βούλιαξε  ένα  αυτοκίνητο .  Εδώ  άλλα  

αυτοκίνητα  τρακάρουν ,  παίρνουν  φωτιά  και  λέμε  τώρα  εδώ  γιατί  

βούλιαξε  και  να  εξετάσουμε  τις  συνθήκες  να  κάνουμε  ΕΔΕ ;   

 Έγινε  μια  δαπάνη ,  έγινε  μια  βλάβη ,  φορτώθηκε  ένα  αυτοκίνητο  

με  τον  γερανό ,  κουβαλήθηκε ,  το  φέρανε  στο  αμαξοστάσιο ,  

συντηρήθηκε ,  απλά  πράγματα .  Δεν  έχω  να  πω  κάτι  άλλο .  Καμία  

ολιγωρία  από  τον  Αντιδήμαρχο ,  όλα  έγινα  όπως  όφειλαν   και  νόμιμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Καδή  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΚΑΔΗΣ:  

Τώρα  εγώ  επικοινώνησα  με  τον  Ιορδάνη ,  σε  τέτοιες  περιπτώσεις  όταν  

πηγαίνουν  επιτόπου  δεν  κάνουν  έκθεση .  Δεν  χρειάζεται  λέει  γιατί  πάνε  

εκείνη  την  ώρα  και  το  βλέπουν .  Δεν  έχουν  ξανά  κάνει  έκθεση  λέει .  

Ούτε  ο  Διευθυντής  το  ζήτησε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χαρίτο  εσείς  έχετε  να  πείτε  κάτι  παραπάνω ;  Όχι .  Δευτερολογία ;  

Ο  κ .  Χρυσανθίδης  δευτερολογία .  Και  ο  κ .  Ηλίας  Αναστασιάδης  και  ο  

κ .  Χράπας  εάν  χρειαστεί .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Επαναλαμβάνω  ότι  ως  παράταξη  δεν  θα  αμφισβητήσουμε  ούτε  την  

δαπάνη  ούτε  το  περιστατικό ,  ούτε  είμαστε  από  εκείνους  οι  οποίοι  θα  

πούμε  να  γίνει  ΕΔΕ  για  ένα  τέτοιο  θέμα ,  όμως  όταν  υπάρχει  μια  

εισήγηση  από  τον  υπηρεσιακό  παράγοντα ,  είναι  ότι  καλύτερο  για  

όλους  μας  εμάς  που  υπηρετούμε  τον  Δήμο .   

 Όμως  δεν  μπορώ  να  πειστώ  εγώ  και  επιφυλάσσομαι ,  όσον  αφορά  

την  διαδικασία  με  την  οποία  έγινε  αυτή  η  δαπάνη .  Θα  μπορούσε  να  
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γίνει  πολύ  πιο  σύντομα ,  υπάρχει  πράγματι  ολιγωρία ,  αυτό  δεν  το  

αμφισβητεί  κανένας ,  διότι  το  περιστατικό  έγινε  29/8 και  η  απόφαση  

Δημάρχου  βγήκε  μετά  από  δυο  μήνες .  Θα  μπορούσε  να  βγει  μετά  από  

δυο  μέρες ,  τρεις  μέρες ,  μια  εβδομάδα  και  δεν  θα  έλεγε  κανένας  τίποτα .   

Γι '  αυτό  τον  λόγο  μόνο ,  για  την  διαδικασία  επιφυλασσόμαστε  για  

την  ψήφιση  του  θέματος ,  όχι  για  κανένα  άλλο  λόγο  ότι  δεν  συνέβη  το  

περιστατικό  ή  ότι  είναι  πολλά  τα  χρήματα  και  ότι  πρέπει  να  

αντιδράσουν  άμεσα  οι  υπηρεσίες  του  Δήμου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τον  κ .  Χρυσανθίδη .  Κύριε  Αναστασιάδη .  

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Καταρχήν  δεν  αμφισβητούμε  το  γεγονός ,  ούτε  βέβαια  αμφισβητούμε ,  

λέμε  όχι  στο  να  πληρωθεί  ο  συγκεκριμένος  ελεύθερος  επαγγελματίας .  

Άλλο  το  ένα  και  άλλο  το  άλλο .  Που  εστιάζω  το  πρόβλημα ;   

 Κύριε  Καδή  εάν  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σε  μένα  κύριε .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   εάν  στραβά  αρμενίζουμε  δεν  σημαίνει  ότι  στραβός  

είναι  ο  γιαλός .  Αυτό  επισημαίνω .  Γιατί ;  Γιατί  είπα  και  προηγούμενα  

και  το  επαναλαμβάνω ,  εάν  υπήρχε  η  έκθεση  του  υπεύθυνου ,  που  είναι  

στην  προκειμένη  περίπτωση  ο  Α  υπάλληλος  μηχανικός  και  τα  λοιπά ,  

αυτό  θα  βοηθούσε  και  την  Οικονομική  Υπηρεσία  αλλά  θα  βοηθούσε  

και  την  εκτελεστική  εξουσία  σε  οποιονδήποτε  έλεγχο .   

 Δεν  μπορούμε  να  κινούμαστε  στην  λογική  του  μιλητού ,  τα  είπαμε  

μεταξύ  μας  και  τελείωσε .  Δεν  γίνονται  αυτά  τα  πράγματα .   
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 Θα  πρέπει  να  είμαστε  λίγο  προσεκτικοί  και  από  ότι  ακούσατε ,  

έκθεση  δεν  έγινε .  Όλη  η  υπόθεση  έγινε  στο  μιλητό .  Αυτά  τα  πράγματα  

σε  έναν  Δήμο ,  ο  οποίος  έχει  έναν  τζίρο  τεράστιο  και  μια  

γραφειοκρατική  μηχανή ,  δεν  θα  πρέπει  να  γίνονται ,  γι '  αυτό  είπα  

προηγούμενα ,  ότι  εάν  στραβά  αρμενίζουμε  δεν  σημαίνει  ότι  ο  γιαλός  

είναι  στραβός .   

Κος  ΚΑΔΗΣ:  

Στο  μιλητό ,  κ .  Αναστασιάδη  τι  θέλετε  να  πείτε  δηλαδή ;   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Χωρίς  έγγραφα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει  κ .  Χαρίτο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Μια  δαπάνη  για  να  βγει  από  το  Λογιστήριο  έρχεται  κάποιο  χαρτί  από  

κάποιον  φορέα .  Από  τον  συγκεκριμένο  φορέα  ήρθε  από  κάτω  από  τον  

κ .  Δασκαλόπουλο  κάποιο  χαρτί  το  οποίο  έλεγε  ότι  ζητάμε  αυτά  τα  

χρήματα ,  διότι  αυτό  και  αυτό .   

 Την  καθυστέρηση  σας  την  είπα .  Ο  κ .  Χρυσανθίδης  έχει  δίκαιο .  

Σας  είπα  για  ποιο  λόγο  έγινε  η  καθυστέρηση .  Με  πήρε  ο  κ .  κύριος  ο  

οποίος  είχε  και  τα  λοιπά  και  μου  λέει  το  και  το .  Συνεννοηθήκαμε  με  

την  Διεύθυνση  κάτω  και  κάνανε  αυτά  που  ήταν  να  κάνουν  και  γι '  αυτό  

άργησε .  Άργησε ,  συμφωνώ  γιατί  άργησε  αλλά  πάντα  υπάρχει  σε  

οτιδήποτε  για  να  υπογράψει  το  Λογιστήριο ,  για  να  βγάλει  την  πίστωση  

θα  πρέπει  να  υπάρχει  μια  αιτιολογία .  Έπεσε  στο  χαντάκι .  Τελείωσε .  

Αυτό  έγινε .  Όχι  στο  χαντάκι ,  λάθος ,  ήταν  άλλη  περίπτωση  αυτή .  Αυτό  

βούλιαξε .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Δεν  διαφωνώ .  Απλώς  πάντα ,  όχι  θέλω  να  απαντήσω  ότι  υπάρχει  πάντα  

αιτιολογία .  Χωρίς  χαρτί  να  δεν  βάζει  ο  άλλος  την  υπογραφή  του .    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βλέποντας  ξανά  την  εισήγηση ,  διαβάζοντάς  την  κανείς ,  για  να  

ολοκληρώσουμε ,  ο  κ .  Δασκαλόπουλος  αναφέρει  ρητά  πως  έγινε  το  

περιστατικό  και  αναλαμβάνει  την  ευθύνη  με  την  υπογραφή  του  και  την  

εισήγησή  του  και  ο  λόγος  που  λέει  ότι  φέρνει  το  θέμα  με  αυτές  τις  

διατάξεις  της  παραγράφου  3 του  άρθρου  2 και  της  παραγράφου  4 του  

άρθρου  9 του  ΠΔ80/16,  είναι  ότι  ενώ  εκδόθηκε  το  παραστατικό  

αυθημερόν ,  την  ημέρα  δηλαδή  που  έγινε  το  περιστατικό ,  29/8/18,  η  

ανάληψη  δαπάνης ,  η  απόφαση  Δημάρχου  ανάληψη  υποχρέωσης  έγινε  

αργότερα .  

 Όπως  αντιλαμβάνεστε  αυτό  σημαίνει  ότι  δεν  θα  μπορούσε  να  

εκδοθεί  το  ένταλμα .  Επομένως ,  αυτός  είναι  ο  λόγος  που  αναφέρει  ο  κ .  

Διευθυντής .  Μάλιστα  με  μια  παράγραφο  αναφέρει  πως  έγιναν  τα  

περιστατικά  αυτά .  29/8/18.  Δηλαδή  είναι  δεσμευτική  η  εισήγησή  του .  

Θέλω   να  πω  ότι  λέει  ο  ίδιος  πως  συνέβη .  Αναλαμβάνει  αυτή  την  

ευθύνη .  Είναι  ο  ίδιος  ο  Διευθυντής .  

 Εγώ  καταλαβαίνω  ότι  κανείς  δεν  αμφισβητεί  το  γεγονός  και  όλα  

αυτά  αλλά  δεν  μπορεί  να  εκδοθεί  ένταλμα  εάν  το  τιμολόγιο  είναι  πριν  

από  την  ανάληψη  δαπάνης .  Δεν  μπορεί  να  εκδοθεί  ένταλμα .   

 Επομένως  είμαστε  στην  ψηφοφορία .  Ο  κ .  Χράπας .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Θα  παρακαλούσα  κάποιες  εκφράσεις ,  όπως  αναφέρθηκε  πριν  το  μιλητό ,  

να  αφαιρεθούν  από  την  συνεδρίαση .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προφορική  συμφωνία  είναι .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Δεν  είναι  σωστές .  Και  θα  σας  εξηγήσω  για  ποιο  λόγο  δεν  είναι  σωστές .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Μισό  λεπτό ,  κύριε  Αντιδήμαρχε .  Επειδή  μια  δαπάνη  για  να  γίνει  θα  

πρέπει  να  υπογράψουν  και  κάποιοι  μηχανικοί ,  θα  πρέπει  να  υπογράψει  

ο  τμηματάρχης ,  ο  κ .  Διευθυντής ,  δεν  υπογράφει  πουθενά  κανένας  

αιρετός ,  όλα  γίνονται  από  τις  υπηρεσίες ,  όπως  ξέρετε  και  δεν  είναι  

σωστό  να  ακούγονται  τέτοιες  εκφράσεις .   

 Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  διαγραφούν  αυτές  οι  εκφράσεις  περί   προφορικότητας  μετά  την  

παρέμβαση  του  κ .  Αντιδημάρχου  από  όλους  μας .  Έχουμε  ολοκληρώσει  

το  θέμα  και  οι  δυο  αντιδήμαρχοι  τοποθετήθηκαν .  Ψηφοφορία .  

 Παρακαλώ  συνάδελφοι ,  κύριε  Κυρτάσογλου .  Ναι .  Ναι  ο  κ .  

Χρυσανθίδης  με  επιφύλαξη ,  ναι ,  ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι ,  χωρίς  επιφύλαξη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ .  Κύριε  Δούκα  ναι ,  ο  κ .  Ζωγράφος  ναι .  Ναι  ο  κ .  

Αναστασιάδης  με  τις  παρατηρήσεις  του .  Κύριε  Γιαννακίδη  ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Όχι  η  παράταξη  του  κ .  Φωτιάδη  με  τις  παρατηρήσεις  της .  Ναι  ο  κ .  

Καδής  ναι  και  ο  Πρόεδρος .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  948/2018 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  τρίτο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  33ο:  

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  

1)  για  την  δαπάνη  για  έξοδα  Πολιτιστικών ,  Αθλητ .  κλπ   

δραστηριοτήτων ,  

2)  βελτιωμένων  εκδόσεων  (releases) των  προγραμμάτων  

του  Δήμου ,  

3)  για  τις  ηλεκτρονικές  βάσεις  πληροφοριών ,  

4)  για  τεχνικό  έλεγχο  οχημάτων  Δήμου  Σερρών  -  ΚΤΕΟ ,  

5)   για  τεχνικό  έλεγχο  οχημάτων  Δήμου  Σερρών  -  ΚΤΕΟ ,  

6)  για  τεχνικό  έλεγχο  οχημάτων  Δήμου  Σερρών  -  ΚΤΕΟ ,  

7)  πιστοποίησης  ανυψωτικών  μηχανημάτων  του  Δήμου  Σερρών ,  

8)  στο  πλαίσιο  πραγματοποίησης  εκδήλωσης  παρουσίασης   

αποτελεσμάτων  – συμπερασμάτων  του  Διεθνούς  Συνεδρίου  με  θέμα:  

¨  

Αγροδιατροφικός  τομέας ,  νέες  τεχνολογίες ,  τοπική  ανάπτυξη¨ ,  

9)   για  συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων  ΔΕ  Λευκώνα  και   

ΤΚ  Ορεινής  και  Άνω  Βροντούς  του  Δήμου  Σερρών  (7ος  λογ . ) ,  
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10) για  συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου  Δ .Ε .   

Σκουτάρεως  του  Δήμου  Σερρών  (8ος  λογ . ) ,  

11) για  την  υπηρεσία  Ιατρού  Εργασίας  και  Τεχνικού  Ασφαλείας ,  

12) για  την  αμοιβή  ορκωτών  λογιστών  για  έλεγχο  οικονομικών  

 καταστάσεων  Δήμου  Σερρών  

13) για  ευπρεπισμό-συντήρηση-καθαριότητα  των  δημοτικών  

 Κοιμητρίων  του  Καλλικρατικού  Δήμου  Σερρών  πλην  της   

ΔΕ  Σερρών   (6ος  λογ . )  

14) ταχυδρομικών  υπηρεσιών  για  τον  μήνα  Οκτώβριο  2018,  

15) για  καθαρισμό  ρεμάτων  Δήμου  Σερρών  έτους  2017 

16) υποστήριξης  στο  Πακέτο  Εργασίας  ΠΕ2 στο  πλαίσιο  

 υλοποίησης  του  έργου:  Πράσινες  θέσεις  εργασίας  στη  διαχείριση  

 βιοαποβλήτων¨  με  ακρωνύμιο  Green Crew, 

17) για  δράσεις  δημοσιότητας  και  ευαισθητοποίησης  (τμήμα  Α:   

Διαφημιστικό  υλικό  για  την  προβολή /προώθηση  της  λειτουργίας   

του  Κέντρου  Συμβουλευτικής) ,  

18) τεχνικής  υποστήριξης  στο  πλαίσιο  υλοποίησης  του   

έργου  ¨Δημιουργία  Πολιτιστικού  Διπόλου  στη  διασυνοριακή   

περιοχή¨  με  ακρωνύμιο  Cultural Dipole,  

19) για  μηχανολογική  μελέτη  για  την  τροποποίηση  της   

άδειας  κυκλοφορίας  ενός  οχήματος  pick up 4Χ4, 

20) για  προληπτικούς  καθαρισμούς  εύφλεκτων  περιοχών   

των  ΤΚ  Ορεινής  και  Άνω  Βροντούς  και  

21) για  αντιπυρική  προστασία  λόφου  Ακρόπολης  Σερρών  

 και  επαρχιακών  οδών  Σερρών  -  Χρυσοπηγής  και  Σερρών  -  

Ελαιώνα .  

Εισηγητές:  Οι  κ .κ .  Χαρίτος  Χ . ,  Δούκας  Γ . ,  Γρηγοριάδης  Χ . ,   
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Γκότσης  Η . ,  Χράπας  Π . ,  Μερετούδης  . ,  Καρπουχτσής  Κ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  από  το  1 μέχρι  το  21.  Θα  τα  διαβάσω   όλα  και  μετά  όπου  

υπάρχει… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  για  όλα  αυτά ;  Επομένως ,  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαρίστως .  Έχετε  για  κάποιο… 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Νομίζω  ότι  δεν  μπορεί  να  είναι  όλα  μαζί  έτσι  αναγνωστέα  και  να  

ψηφίσουμε  για  όλα .  Ένα  –ένα  θα  έπρεπε  αλλά  νομίζω  ότι  για  την  

οικονομία  να  μείνουμε  ο  καθένας  ως  παράταξη  εννοώ , . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σε  κάποιο  που  θέλει  να  μείνει .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Έτσι .  εμείς  θέλουμε  να  ρωτήσουμε  κάτι  για  τα  πρώτα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μόνο  να  πω   ότι  είναι  από  ένα  μέχρι  είκοσι  ένα .  Είναι  είκοσι  ένα  

πρωτόκολλα .  Εάν  κάποιος  συνάδελφος ,  κάποια  παράταξη… 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Θα  ήθελα  να  ρωτήσω… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Παρακαλώ ,  κύριε  Φωτιάδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Για  το  πρωτόκολλο  4,  5 και  6,  τα  οποία  είναι  ομοειδή  και  αφορούν  το  

ΚΤΕΟ  των  οχημάτων .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τέσσερα ,  πέντε  και  έξι  ρωτάει  ο  κ .  συνάδελφος .  Τεχνικό  έλεγχο  

οχημάτων  Δήμου  Σερρών ,  ΚΤΕΟ .  Έχουν  τον  ίδιο  ακριβώς  τίτλο .  

Παρακαλώ .  Κύριε  Αντιδήμαρχε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να  ρωτήσω  για  την  συντομία  στον  κ .  Αντιδήμαρχο .  Κύριε  

Αντιδήμαρχε ,  ρωτήσαμε  ως  παράταξη  πόσα  είναι  τα  οχήματα  τα  οποία  

είναι  σε  κίνηση  ανά  υπηρεσία . .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τον  κύριο  Δούκα .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ανά  κατηγορία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με  συγχωρείτε ,  δεν  θέλω  να  σας  διακόψω ,  έχουμε  χρόνο ,  απλά  να  

ρωτήσω  είναι  επί  του  θέματος  αυτή  η  ερώτηση ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Ακριβώς  είναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πολύ  ωραία .  Κύριε  Δούκα  επειδή  μιλάτε  και  δεν  ακούτε ,  με  

συγχωρείτε  που  σας  το  λέω ,  είναι  για  τα  πρωτόκολλα  4,  5 και  6.  

Επειδή  έχουν  ακριβώς  τον  ίδιο  τίτλο .   

Κος  ΔΟΥΚΑΣ:  

Το  ξέρω ,  ακούω .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Χαίρομαι  γι '  αυτό .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να  ρωτήσω  με  απόλυτη  συμβατότητα ,  μετά  από  τον  έλεγχο  ΚΤΕΟ ,  

διότι  εδώ  έχουμε  πρωτόκολλα ,  πόσα  οχήματα  είναι  εντάξει ;  Και  

ζητήσαμε  ως  παράταξη ,  επανειλημμένως ,  για  τρίτη  φορά  σας  το  φέρνω  

το  θέμα ,  παρακαλώ  ποιος  είναι  ο  αρμόδιος ,  δεν  ξέρω  ποια  είναι  η  

κατανομή  εδώ ,  θέλουμε  πόσα  οχήματα  είναι  πλέον ,  μετά  από  τον  

έλεγχο  του  ΚΤΕΟ  είναι  σε  λειτουργία ,  από  τα  απορριμματοφόρα ,  από  

τα  ειδικά  οχήματα  εργασιών  και  τα  λοιπά  και  τα  λοιπά .  Θέλουμε  να  

ξέρουμε  και  πόσα  οχήματα  είναι  παροπλισμένα .   

Κος  ΔΟΥΚΑΣ:  

Γύρω  στα  78 αυτοκίνητα  είναι  σε  κυκλοφορία .  Ένα  εκ  των  οποίων ,  

τώρα  θα  το  μαρτυρήσω ,  το  δικό  μου ,  αυτό  που  έχω  στην  υπηρεσία  μου ,  

δεν  πέρασε  ΚΤΕΟ  ακόμη .  Όλα  έχουν  περάσει  τώρα  ΚΤΕΟ ,  δεν  υπάρχει  

άλλο  αυτοκίνητο  που  να  μην  έχει  περάσει  ΚΤΕΟ .  Αυτά  είναι  τα  

τελευταία  που  πέρασαν .  Είναι  γύρω  στα  18 που  πέρασαν  τελευταία .  

Όλα  είναι  με  ΚΤΕΟ  περασμένα .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Θα  θέλαμε ,  κ .  Δούκα  να  μας  δώσετε  μια  κατάσταση .   

Κος  ΔΟΥΚΑΣ:  

Είχα  την  κατάσταση  πλήρη  εγώ… 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Μια  κατάσταση  γιατί  το  είχαμε  ζητήσει  κιόλας .  Να  μας  δώσετε  ως  

παράταξη  μια  κατάσταση .  Τόσα  είναι  τα  οχήματα  έργου ,  τόσα  είναι  για  

την  … 

Κος  ΔΟΥΚΑΣ:  
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Όλα  έχω  την  κατάσταση  πλήρη ,  απλά  την  έχω  μέσα  στο  αυτοκίνητο  

τώρα .  Δεν  την  έχω  μαζί  μου .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ωραία ,  θα  θέλαμε  να  μας  την  δώσετε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  να  απαντήσετε  και  εσείς  κ .  Χράπα ;   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Μια  διευκρίνιση  να  κάνω  μόνο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  παρακαλώ .   

Κος  ΔΟΥΚΑΣ:  

Αυτό  που  λέει  ο  κ .  Δούκας ,  το  δικό  του  το  αυτοκίνητο  που  οδηγάει  δεν  

το  συντηρεί  για  να  το  περάσει  ΚΤΕΟ  και  πρέπει  να  σας  πάρουμε  τα  

κλειδιά  σαν  Αντιδήμαρχο  Κίνησης ,  να  σε  πάρουμε  τα  κλειδιά  και  να  

σου  πούμε  ότι  δεν  θα  το  οδηγήσεις  ξανά ,  είσαι  παράνομος .   

Ένα  όχημα  της  Καθαριότητας ,  το  μικρό  το  απορριμματοφόρο ,  ο  

οποίο  αντικαταστάθηκε  με  ένα  νέο ,  είναι  για  συντήρηση  του  οχήματος  

σε  έναν  ιδιώτη  συνεργείο  εξωτερικό ,  έχει  παρέλθει  η  ημερομηνία  του ,  

μόλις  συντηρηθεί  και  είναι  έτοιμοι  θα  περάσει  και  αυτό  ΚΤΕΟ  

εκπρόθεσμα .   

Τα  άλλα  όλα  είναι  ρολαρισμένα  στην  ημερομηνία  τους  να  

περάσουν  όπως  οφείλουν .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  τα  ίδια  πρωτόκολλα  ή  για  κάποιο  άλλο ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Τελειώνω .  Πόσα  φορτηγά  έχουμε   σε  χρήση ,  σε  κίνηση ;  Πόσα  έχουν  

περάσει  ΚΤΕΟ ;  Πόσα  φορτηγά ;   

Κος  ΔΟΥΚΑΣ:  

Η  Καθαριότητα  έχει  ένα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ ,  να  γίνει  ερώτηση  και  να  απαντηθεί .   

Κος  ΔΟΥΚΑΣ:  

Δεν  μπορώ  να  σας  πω ,  θα  ρωτήσω  τον  Αντιδήμαρχο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τα  έχετε  χρεωμένα  διαφορετικά ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένας  –ένας .   

Κος  ΔΟΥΚΑΣ:  

Αυτοί  τα  παίρνουν  για  λειτουργία .  Έξι  είναι  τα  φορτηγά .  Τώρα  να  

βάλουμε  τα  βυτία ,  να  βάλουμε  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΔΟΥΚΑΣ:  

Τα  χωματουργικά  είναι  έξι .  Το  ένα  τώρα  το  έβδομο  είναι  ακόμα  στον  

Τόκαλα .  Όταν  θα  το  πάρουμε  από  εκεί  τότε  θα  περάσει  ΚΤΕΟ  και  

αυτό .   Είναι  ακόμα  συνεργείο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εκείνο  το  φορτηγό  του  Λευκώνα  που  ήταν  σε  καλή  κατάσταση  γιατί  

δεν  το  βλέπω ;   

Κος  ΔΟΥΚΑΣ:  
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Αυτό  είναι  στον  Τόκαλα  να  μας  φέρει  προσφορά  για  να  του  πούμε  ότι  

φτιάξε  το .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Επειδή  είχε  ένα  μικρό  σχετικά  θέμα  και  ήταν  σε  καλή  κατάσταση .   Ένα  

ανταλλακτικό  ήθελε .   

Κος  ΔΟΥΚΑΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εν  πάση  περιπτώσει ,  έχει  όμως  και  τρία ,  τέσσερα  χρόνια  που  είναι  

παροπλισμένο .  Για  ένα  κιβώτιο  ταχυτήτων  νομίζω .  Έτσι  δεν  είναι ;   

Κος  ΔΟΥΚΑΣ:  

Πάνω  από  τρία  με  τέσσερα  χρόνια  είναι  παροπλισμένο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αυτό  λέω .  Άμα  βάζαμε  το  κιβώτιο  θα  το  είχαμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώσατε  κ .  Αντιδήμαρχε ;  Ερώτηση  έχει  ο  κ .  αντιπρόεδρος  μετά  

ο  κ .  Ηλίας  Αναστασιάδης .   Παρακαλώ  τον  κ .  Αντιπρόεδρο .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Δεν  ξέρω  ποιος  είναι  ο  αρμόδιος  Αντιδήμαρχο ,  δεν  μπορώ  να  

καταλάβω ,  λέει  στο  είκοσι ,  λέει  για  προληπτικούς  καθαρισμούς  

εύφλεκτων  χώρων  της  Τοπικής  Κοινότητας  Ορεινής  και  Βροντούς  και  

εγώ  επειδή  είμαι  από  την  περιοχή  δεν  μπορώ  να  καταλάβω  που  έχομε  

εμείς  εύφλεκτες  περιοχές  ή  που  γίνεται  καθαρισμός .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γκότσης .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Είναι  από  την  Πολιτική  Προστασία .   
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Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Αυτό  που  έγινε  πρόχειρος  διαγωνισμός  συνοπτικός .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Έχουν  γίνει  προληπτικοί  καθαρισμοί  των  περιοχών .  Να  σας  πω  κιόλας  

η  εταιρεία  … 

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Πιθανά  είναι  στον  δρόμο  για  το ,  γιατί  στο  χωριό  δεν  έγινε  τέτοιο  

πράγμα .   Τώρα  που  έχει  γίνει  δεν  ξέρω .  Ούτε  στο  ευρύτερο  αγρόκτημα  

των  100 χιλιάδων  στρεμμάτων  περίπου .   Γι '  αυτό  λέω  γιατί  ο  τίτλος  

δεν  συνάδει  με  κάποιο  έργο  που  να  το  ήξερα .  Γι '  αυτό  μου  κάνει  

εντύπωση .  Δεν  ξέρω  Δημήτρη ,  εάν  στην  Βροντού  έχει  γίνει  κάτι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπορείτε  κ .  Γκότση  να  το  δείτε ;   

Κος  ΔΟΥΚΑΣ:  

Είναι  στην  Ορεινή  και  Βροντού .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πάρα  πολύ  ένας  –ένας ,  ο  κ .  Γκότσης  να  απαντήσει .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τα  βγάζουμε  ξεχωριστά .  Ένα  για  την  πόλη  και  ένα  για  Ορεινή  και  

Βρουντού .  Ο  κ .  Δούκας  περισσότερο  έχει  εντρυφήσει  στο  θέμα ,  διότι  

… 

Κος  ΔΟΥΚΑΣ:  

Είναι  χόρτα  τα  οποία  κόβονται  για  να  μην  είναι  εύφλεκτα .  Να  μην  

καίγονται .  Αυτό  είναι  το  θέμα .  Λόγω  πυρασφάλειας .  10 χιλιάρικα  

είναι ,  12,  δεν  ξέρω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Ηλίας  Αναστασιάδης  έχει  να  ρωτήσει  για  κάποιο  πρωτόκολλο .   
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Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πρόεδρε  να  μου  επιτρέψετε  να  μην  κάνω  μόνο  ερώτηση ,  να  κάνω  και  

τοποθέτηση ,  έτσι  ώστε ,   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  πολύ  μόνο  εάν  έχουν  τελειώσει  οι  ερωτήσεις .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ερωτήσεις ,  ωραία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελείωσαν  οι  ερωτήσεις ;   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Θα  κάνω  ερωτήσεις  και  ας  μου  απαντήσει .  Στο  δέκατο  τρίτο ,  κ .  Δούκα  

υποθέτω  ότι  εσείς  είστε  ο  υπεύθυνος  και  στο  δέκατο .  Και  άλλη  φορά  

είχα  επισημάνει  πως  κάπου  σε  ότι  έχει  σχέση  με  τον  ευπρεπισμό  και  με  

τα  πράσινα ,  υπάρχει  μια  ακαταστασία .  Θα  αναφέρω  την  λέξη  

ακαταστασία ,  αντιλαμβάνεστε  απόλυτα  τι  εννοώ .   

 Εσείς  τι  έχετε  κάνει  λαμβανομένου  υπόψη  ότι  δέχομαι  από  τους  

πολίτες  παράπονα  σχετικά  με  το  δέκα  τρίτο  θέμα ,  όπως  και  για  το  

δέκατο ;  Εσείς  ως  υπεύθυνος  του  τομέα  αυτού  σε  ποιες  ενέργειες  έχετε  

προβεί ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριε  Αντιδήμαρχε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το  δέκα  είναι  δικό  μου .  Ο  Δήμος  Σκουτάρεως .  Δεν  έχω  να  πω  τίποτα  

για  το  δέκα .  Το  δέκα  τρία  είναι  του…  

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Καλά .   

Κος  ΔΟΥΚΑΣ:  
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Για  το  δεκατρία  αφορά  την  Δημοτική  Κοινότητα  Σερρών .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πλην  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Σερρών .   

Κος  ΔΟΥΚΑΣ:  

Είναι  για  τα  χωριά .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μα  για  τα  χωριά  μιλάω .   

Κος  ΔΟΥΚΑΣ:  

Ακριβώς .  Για  τα  χωριά .  Είναι  υπεύθυνος  για  τα  χόρτα  και  τα  λοιπά .  Τι  

γίνεται ;  Έχω  πει  και  σε  όλους  τους  προέδρους ,  μπορούν  να  παίρνουν  

ένα  τηλέφωνο ,  εάν  έχει  χόρτα  ή  οτιδήποτε  άλλο  ή  ξέρω  όπως  του  

Σκουτάρεως ,  πήρε  χθες  γιατί  έγινε  σύμβαση  καινούργια  που  έγινε  πριν  

από  δυο  μέρες .  Αυτά  τα  οποία  έχει  μέσα  για  να  πηγαίνουμε  να  τα  

παίρνουμε .   

 Εμείς  δεν  μπορούμε  να  ξέρουμε ,  να  στέλνουμε  σε  κάθε  χωριό  

κάποιον  να  πηγαίνει  σε  τακτά  χρονικά  διαστήματα .  Οι  πρόεδροι  μόλις  

παίρνουν  τηλέφωνο  έχω  υποχρέωση  να  πάρω ,  αυτός  ο  οποίος  παίρνει  

το  έργο  και  να  του  πω  ότι  ξέρεις ,  πήγαινε  εκεί .  Βασικά  εγώ .  Έτσι  είναι  

η  διαδικασία .  Τουλάχιστον  εγώ  έτσι  την  βρήκα  και  αυτό  κάνω .  Τώρα  

από  εκεί  και  πέρα  τι  να  σας  πω ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ  τον  κ .  Αντιδήμαρχο .   Υπάρχει  κάποιος  που  θα  ήθελε  

να  τοποθετηθεί  μετά  τις  ερωτήσεις ;  Όχι .  Ομόφωνα  ναι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι  το  τριάντα  τρία .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  28ΗΣ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2018 

121

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  για  την  δαπάνη  για  

έξοδα  Πολιτιστικών ,  Αθλητ .  κλπ  δραστηριοτήτων  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  949/2018 )  

………………………… 

 

Ομοίως  βελτιωμένων  εκδόσεων  (releases) των  προγραμμάτων   

του  Δήμου  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  950/2018 )  

………………………… 

 

Ομοίως  για  τις  ηλεκτρονικές  βάσεις  πληροφοριών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  951/2018 )  

………………………… 

 

Ομοίως  για  τεχνικό  έλεγχο  οχημάτων  Δήμου  Σερρών  – ΚΤΕΟ  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  952/2018 )  

………………………… 
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Ομοίως  για  τεχνικό  έλεγχο  οχημάτων  Δήμου  Σερρών  – ΚΤΕΟ  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  953/2018 )  

………………………… 

 

Ομοίως  για  τεχνικό  έλεγχο  οχημάτων  Δήμου  Σερρών  – ΚΤΕΟ  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  954/2018 )  

………………………… 

 

Ομοίως  πιστοποίησης  ανυψωτικών  μηχανημάτων  του  Δήμου  

Σερρών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  955/2018 )  

………………………… 

 

Ομοίως  στο  πλαίσιο  πραγματοποίησης  εκδήλωσης  παρουσίασης   

αποτελεσμάτων  – συμπερασμάτων  του  Διεθνούς  Συνεδρίου  με  θέμα:   

¨Αγροδιατροφικός  τομέας ,  νέες  τεχνολογίες ,  τοπική  ανάπτυξη¨  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  956/2018 )  

………………………… 
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Ομοίως  για  συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων  ΔΕ  Λευκώνα  και  

 ΤΚ  Ορεινής  και  Άνω  Βροντούς  του  Δήμου  Σερρών  (7ος  λογ . )  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  957/2018 )  

………………………… 

 

Ομοίως  για  συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου  

 Δ .Ε .  Σκουτάρεως  του  Δήμου  Σερρών  (8ος  λογ . )  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  958/2018 )  

………………………… 

 

Ομοίως  για  την  υπηρεσία  Ιατρού  Εργασίας  και  Τεχνικού  Ασφαλείας  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  959/2018 )  

………………………… 

 

Ομοίως  για  την  αμοιβή  ορκωτών  λογιστών  για  έλεγχο  οικονομικών  

 καταστάσεων  Δήμου  Σερρών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  960/2018 )  

………………………… 
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Ομοίως  για  ευπρεπισμό-συντήρηση-καθαριότητα  των  δημοτικών   

Κοιμητρίων  του  Καλλικρατικού  Δήμου  Σερρών  πλην  της  

 ΔΕ  Σερρών  (6ος  λογ . )  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  961/2018 )  

………………………… 

 

Ομοίως  ταχυδρομικών  υπηρεσιών  για  τον  μήνα  Οκτώβριο  2018 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  962/2018 )  

………………………… 

 

Ομοίως  για  καθαρισμό  ρεμάτων  Δήμου  Σερρών  έτους  2017 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  963/2018 )  

………………………… 

 

Ομοίως  υποστήριξης  στο  Πακέτο  Εργασίας  ΠΕ2 στο  πλαίσιο  

υλοποίησης  

του  έργου:  ¨Πράσινες  θέσεις  εργασίας  στη  διαχείριση  

βιοαποβλήτων¨   

με  ακρωνύμιο  Green Crew 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  964/2018 )  

………………………… 

 

Ομοίως  για  δράσεις  δημοσιότητας  και  ευαισθητοποίησης  (τμήμα  Α:  

 Διαφημιστικό  υλικό  για  την  προβολή /προώθηση  της  λειτουργίας   

του  Κέντρου  Συμβουλευτικής)  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  965/2018 )  

………………………… 

 

Ομοίως  τεχνικής  υποστήριξης  στο  πλαίσιο  υλοποίησης  του  έργου   

¨Δημιουργία  Πολιτιστικού  Διπόλου  στη  διασυνοριακή  περιοχή¨  

 με  ακρωνύμιο  Cultural Dipole 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  966/2018 )  

………………………… 

 

Ομοίως  για  μηχανολογική  μελέτη  για  την  τροποποίηση  της  άδειας   

κυκλοφορίας  ενός  οχήματος  pick up 4Χ4 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  967/2018 )  

………………………… 

 

Ομοίως  για  προληπτικούς  καθαρισμούς  εύφλεκτων  περιοχών   
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των  ΤΚ  Ορεινής    

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  968/2018 )  

………………………… 

 

Ομοίως  για  αντιπυρική  προστασία  λόφου  Ακρόπολης  Σερρών  και   

επαρχιακών  οδών  Σερρών  -  Χρυσοπηγής  και  Σερρών  -  Ελαιώνα .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  969/2018 )  

………………………… 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  τέταρτο  θέμα .   

 

 

ΘΕΜΑ  34ο:  

Έγκριση  Κανονισμού  λειτουργίας  περιπτέρων .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής  ο  κ .  Γρηγοριάδης .  Συνάδελφοι  θέλετε  να  ρωτήσετε  κάτι  γι '  

αυτό ;  Συμφωνούμε  ομόφωνα ;  Το  έχετε  δει ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πέρασαν  από  τις  Επιτροπές  με  τους  φορείς .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Έχουμε  αλλαγή  στα  μέτρα .  Από  επτά  τα  κάναμε  δέκα ,  τα  τετραγωνικά .  

Επίσης ,  είχαμε  μια ,  έναν  περιορισμό  στα  ψυγεία  και  στα  σταντ  που  

έχουν ,  τώρα  δεν  υπάρχουν ,  τα  αφαιρέσαμε .  Στα  τετραγωνικά  αυτά  

μπορούν  να  βάζουν  όσα  θέλουν ,  όπως  και  το  ύψος  θα  πάει  στα  3,25.  

Αυτές  οι  αλλαγές ,  δεν  υπάρχουν  άλλες .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Επειδή  τώρα  τα  περίπτερα  γίνονται  ψηλά ,  βάλαμε  ένα  όριο  στα  3,25,  

δεν  θα  γίνουν  πύργοι .  Είχαμε  πάρει  μια  απόφαση  να  γίνουν   9 μέτρα ,  

θα  θυμάστε  στην  Οικονομική  Επιτροπή ,  εγώ  το  άλλαξα  και  το  έκανα  

10.  Ζητούσαν  15.  Το  κάναμε  10.  Το  κάναμε  10,  έτσι  να  βρούμε  μια  

χρυσή  τομή .  Αυτές  είναι  οι  αλλαγές ,  δεν  έχει  άλλες .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πόσα  ζητούσαν ;   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

14 με  15 ζητούσαν .  Δέκα  τετραγωνικά  μπορεί  να  καταλαμβάνει  ένα  

περίπτερο ,  είναι  2,20Χ2,20 το  κουβούκλιο  το  οποίο  ήταν  1.50Χ1.70 

και  γίνεται  2.20Χ2.20 γιατί  τα  καινούργια  είναι  λίγο  πιο  μεγάλα .  Δέκα  

τετραγωνικά   είναι  ο  χώρος  που  καταλαμβάνουν .  Δεν  υπάρχει  

περιορισμός .  Παλαιότερα  λέγαμε  ότι  μπορούν  να  έχουν  δυο  ψυγεία ,  

τώρα  τον  απαλείψαμε  αυτόν  τον  περιορισμό .  Εάν  θέλεις  βάλει  επτά  

ψυγεία  στα  10 τετραγωνικά ,  δεν  μας  ενδιαφέρει .  Μέσα  στα  10 
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τετραγωνικά  μπορεί  να  βάλει  όσα  ψυγεία  θέλει ,  όσα  σταντ  θέλει .  Μέσα  

στα  δέκα  τετραγωνικά .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Και  το  κουβούκλιο  μέσα  και  το  περίπτερο ,  εννοείται .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ  ο  κ .  Γρηγοριάδης  να  ολοκληρώσει .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Τελείωσα ,  αυτά  είχα ,  δεν  έχω  άλλα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλει  κανείς  να  ρωτήσει  κάτι ,  να  τοποθετηθεί ;  Ομόφωνα  ναι  

συνάδελφοι ;   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με  συγχωρείτε .  Θα  τοποθετηθείτε ;   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Τοποθετούμαι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  πάρτε  τον  λόγο .  Σας  ακούμε .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Αυτή  την  ασχήμια  αντί  να  την  βελτιώνουμε  την  επεκτείνουμε .  Κάναμε  

τις  πεζοδρομήσεις  στην  πόλη  και  εκεί  που  υπάρχουν  τα  περίπτερα  

έχουν  επεκταθεί  μέχρι  και  τον  διάδρομο  των  τυφλών .  Και  αντί  να  

περιορίσουμε  την  έκτασή  τους  εμείς  λέμε  ότι  μεγάλωσε  την  ασχήμια  

στην  πόλη ;  Είμαι  αντίθετος  με  τις  αλλαγές .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τον  κ .  Χασαπίδη .  Και  η  κυρία  Ιλανίδου ,  παρακαλώ  να  

τοποθετηθεί .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγο  το  μικρόφωνό  σας  εάν  έχετε  την  καλοσύνη .    

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Το  άρθρο  7 που  λέει  για  τις  ειδικές  περιπτώσεις ,  λέει  ότι  κατ’  

εξαίρεση  επιτρέπεται  με  άλλες  διαστάσεις ,  διαφορετικού  τύπου ,  

διαφορετικών  διαστάσεων .  Αυτό  τι  είναι ;   Στο  άρθρο  7,  εδώ  ειδικές  

περιπτώσεις  κατασκευής .  Κατ’  εξαίρεση  μπορεί  να  επιτραπεί  με  

έγκριση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  μετά  από  πρόταση  της  Τεχνικής  

Υπηρεσίας  κατασκευή  περιπτέρου  διαφορετικού  τύπου  και  διαστάσεων .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Δεν  το  έχω  υπόψη  μου  αυτό .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Το  άρθρο  7 είναι .  

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Δεν  το  έχω  υπόψη  μου  αυτό ,  όμως  μπορώ  να  το  δω .  Οι  αλλαγές  που  

γίνανε  από  το  προηγούμενο  καθεστώς  με  το  σημερινό ,  μήπως  αυτό  το  

άρθρο  υπήρχε  και  στην  προηγούμενη  κανονιστική ;  Γιατί  δεν  έχουμε  

κάνει  καμία  άλλη  αλλαγή  εκτός  από  αυτά  τα  τρία  κομμάτια .   Μήπως  

υπήρχε  και  στην  προηγούμενη  κανονιστική ;  Δεν  το  έχω  υπόψη  μου ,  

όμως  μπορώ  να  το  δω .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να  το  αποσύρεις  για  να  είμαστε  καθαροί .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  δεν  κάνω  λάθος ,  με  συγχωρείτε  που  παρεμβαίνω ,  λέει  ρητά… 

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Να  μην  είναι  πιο  μεγάλο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  απαραίτητα .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

 Εφόσον  θα  είναι  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με  συγχωρείτε ,  είναι  περιορισμός .  Με  συγχωρείτε ,  επειδή  έχετε  πολύ  

δίκαιο  στην  παρατήρησή  σας ,  είναι  περιορισμός  και  επιβάλλεται  για  

λόγους  προστασίας  του  φυσικού ,  πολιτιστικού  και  αρχιτεκτονικού  

περιβάλλοντος  των  δασικών  περιοχών  αρχαιολογικών  και  ιστορικών  

τόπων .  Προς  τα  κάτω  θα  είναι ,  όχι  προς  τα  πάνω .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Προς  τα  πάνω  δεν  μπορεί  να  πάει .  Προς  τα  πάνω  δεν  μπορεί  να  πάει  με  

τίποτα .  Πάνω  από  τα  10 τετραγωνικά  δεν  μπορεί  να  πάει .  Αυτό  όμως  

υπήρχε  στην  προηγούμενη  κανονιστική .  Εγώ  λέω  τώρα  τι  αλλαγές  

γίνανε  από  τα  προηγούμενα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προς  τα  κάτω  μόνο ,  προς  τα  πάνω  αποκλείεται .  Εάν  το  δείτε  λέτε  για  

αρχαιολογικούς ,  δασικούς  και  άλλους  χώρους .  Συμφωνείτε  συνάδελφοι  

εκτός  από  τον  κ .  Χασαπίδη  που  είπε  όχι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ωραία .  Επομένως  κατά  πλειοψηφία  πλην  του  κ .  Χασαπίδη  το  

τριακοστό  τέταρτο .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  970/2018 )  

………………………… 

 

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  πέμπτο  θέμα   

 

 

ΘΕΜΑ  35ο:  

Έγκριση  Κανονισμού  λειτουργίας  λαϊκών  αγορών  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάλι   ο  κ .  Γρηγοριάδης  Χρήστος  εισηγητής .  Να  μας  πείτε  τις  αλλαγές ,  

εάν  έχετε  την  καλοσύνη ;  

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Τις  έχουμε  πει  και  σε  προηγούμενο  συμβούλιο .  Είναι  τώρα  που  

γίνονται  οι  αλλαγές  με  την  βελτίωση  των  θέσεων  με  την  Επιτροπή  που  

συνεδρίαζε  παλαιότερα  στην  Αθήνα  και  τώρα  συνεδριάζει  εδώ  στην  

Περιφέρεια ,  που  είναι  η  εννεαμελής  Επιτροπή  που  δημιουργήθηκε  στον  

Δήμο  Σερρών .  Αυτές  τις  αλλαγές .  Τις  έχουμε  πει  και  σε  προηγούμενο  

συμβούλιο ,  δεν  έχει  αλλάξει  κάτι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Μια  ερώτηση  έχει  ο  κ .  Χρυσανθίδης  στον  κ .  Αντιδήμαρχο .  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Αντιδήμαρχε ,  εκεί  στην  λίστα  για  την  εκχώρηση  αδειών  λέτε  κατά  

προτεραιότητα  και  σε  αυτούς  που  έχουν  πτωχεύσει .  Εννοείτε  από  το  

στεγασμένο  εμπόριο .  Σε  αυτούς  δεν  θα  ζητήσουμε ;  Θα  γίνει  κατά  

προτεραιότητα  χωρίς  να  ζητήσουμε  να  πληρούν  τους  όρους  που  λέει  ο  

Κανονισμός ;  Δημοτική  ασφαλιστική  ενημερότητα ;   

 Γιατί  αυτοί ,  συνήθως  που  πτωχεύουν  συνδέονται  και  από  

οφειλές ,  αυτό  επικαλούνται ,  συνοδεύονται  και  από  οφειλές  προς  την  

Εφορία  και  προς  τα  ασφαλιστικά  ταμεία .  Σε  αυτούς  θα  τους  δώσουμε  

κατά  προτεραιότητα  άδεια  χωρίς  να  πληρούν  τους  όρους ;   

Κος  Χ .  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Τι  εννοείς  άδεια ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Δηλαδή  χωρίς  να  ζητήσουμε  ασφαλιστική  και  … 

Κος  Χ .  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Όχι ,  δεν  μπορούμε  να  τους  δώσουμε  άδεια .  Δεν  μπορούμε  να  τους  

δώσουμε  χωρίς  . .  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Εντάξει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριε  Αντιδήμαρχε ,  να  απαντήσει  ο  κ .  Αντιδήμαρχος  στην  

ερώτηση .   

Κος  Χ .  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Χωρίς  ασφαλιστική  και  φορολογική ,  τουλάχιστον  μέχρι  αυτή  την  

στιγμή  δεν  μπορούμε  να  δώσουμε  άδεια .  Και  σε  αυτούς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ευχαριστώ  τον  κ .  Αντιδήμαρχο .  Κάποια  άλλη  ερώτηση ;  Κάποια  

τοποθέτηση  υπάρχει ;  Όχι .  Συμφωνούμε  ομόφωνα ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη ,  είστε  αρνητικός  σε  όλο  τον  Κανονισμό ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Μόνο  σε  αυτό  που  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  γραμματέα .  Ένα  λεπτάκι .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Αυτό  που  είπα  στο  πρώτο  θέμα  το  επαναλαμβάνω  και  τώρα .  Το  πρώτο  

θέμα .  Ότι  η  άδεια  να  εκδοθεί  ακόμα  μόνο  με  την  δημοτική  

ενημερότητα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στο  πρώτο  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης .  Επομένως  ψηφίζετε  ναι  στον  

Κανονισμό  με  την  επιφύλαξη  την  συγκεκριμένη  που  έχετε .  Κατά  

πλειοψηφία  το  τριακοστό  πέμπτο  θέμα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  971/2018 )  

………………………… 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  έκτο  θέμα .  
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ΘΕΜΑ  36ο:  

Έγκριση  εγκατάστασης  στεγάστρου  αστικής   

συγκοινωνίας  πλησίον  4ου  ΕΠΑΛ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .  Μια  ερώτηση  ο  κ .  Λαζαρίδης  παρακαλώ .   

Κος  ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ:  

Στον  κ .  Γκότση  απευθύνομαι .  Αφού  θα  γίνει  εγκατάσταση  του  

συγκεκριμένου  στεγάστρου ,  επειδή  υπάρχει  ένα  παρόμοιο  πρόβλημα  

που  έχουμε  στον  δρόμο  μεταξύ  Αγίου  Ιωάννη  και  Οινούσας ,  υπάρχει  

ένα  στέγαστρο  το  οποίο ,  προχθές  μάλιστα  δέχθηκα  οχλήσεις ,  το  οποίο  

δεν  έχει  στέγαστρο  και  ο  άνθρωποι  βρέχονται  και  κάθονται  κάτω  από  

την  ομπρέλα .  Μήπως  θα  μπορεί  δίπλας  είναι  αυτό… 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Που  είναι ;   

Κος  ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ:  

Είναι  μετά  την  Ποντιακή  Λέσχη ,  πηγαίνοντας  για  Οινούσα  έχει  ένα  

στέγαστρο ,  έχει  μια  στάση  η  οποία  δεν  έχει  στέγαστρο  και  οι  άνθρωποι  

κάθονται  από  τις  ομπρέλες  από  κάτω .  Μήπως  μαζί  με  αυτό  μπορεί  να  

προχωρήσει  και  ένα  στέγαστρο  για  εκείνο  το  σημείο ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Το  αστικό  Κ .Τ .Ε .Λ . ;  

Κος  ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ:  

Είναι  του  Κ .Τ .Ε .Λ .  αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  απαντήσει  ο  κ .  Αντιδήμαρχος .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Άρα  το  αστικό  Κ .Τ .Ε .Λ .  πρέπει  να  αποφασίσει  για  να  το  βάλει ,  όχι  

εμείς .  Δεν  το  βάζουμε .  Εμείς  απλά  υποδεικνύουμε  το  μέρος  και  

σύμφωνα  με  απόφαση  που  έχουμε  πάρει  πόσο  θα  είναι ,  τι  σχήμα  θα  

έχει .   Πήραμε  μια  απόφαση  τα  στέγαστρα  θα  είναι  τρία  και  τέσσερα  

μέτρα  αντίστοιχα  και  τα  λοιπά .   

 Άρα  λοιπόν ,  πρέπει  να  απευθυνθείτε  στον  Πρόεδρο  του  

Κ .Τ .Ε .Α .Λ .  να  πουν  ότι  όντως  θα  το  αντικαταστήσουμε  και  εμείς  μετά  

να  το  φέρουμε  εδώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τον  κ .  Αντιδήμαρχο .  Ομόφωνα  ναι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  972/2018 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  έβδομο  θέμα .   
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ΘΕΜΑ  37ο:  

Έγκριση  1ου  Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  Εργασιών  των  έργων:   

α)  Συντήρηση  οδικού  δικτύου  Δήμου  Σερρών  έτους  2017 και   

β)  Συντηρήσεις  οδικού  δικτύου  Δήμου  Σερρών  έτους  2018.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι  συνάδελφοι ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

Έγκριση  1ου  Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  Εργασιών  του  έργου:   

Συντήρηση  οδικού  δικτύου  

Δήμου  Σερρών  έτους  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  973/2018 )  

………………………… 

 

 

Έγκριση  1ου  Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  Εργασιών  του  έργου:  

 Συντηρήσεις  οδικού  δικτύου  

Δήμου  Σερρών  έτους  2018.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  974/2018 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  όγδοο  θέμα ,   

 

ΘΕΜΑ  38ο:  

Διαγραφή  οφειλετών  από  βεβαιωτικούς  καταλόγους .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

Διαγραφή  των  κ .κ .  Αλεμάλη ,  Παμπουκίδη  κλπ  οφειλετών   

 από  βεβαιωτικούς  καταλόγους .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  975/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  των  κ .κ .  Παπακωνσταντίνου  Λεϊλεκτσόγλου  κλπ  οφειλετών  

  από  βεβαιωτικούς  καταλόγους .  
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Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  976/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πάρα  πολύ ,  καλό  βράδυ .  Τα  λέμε  την  άλλη  Πέμπτη .   

 

 

 

ΛΗΞΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

………………………… 

……………… 

 

 

 

Αφού  εξαντλήθηκαν  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης ,  

λύθηκε  η  συνεδρίαση ,  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  

υπογράφηκε .  

 

 

916Α-2018:  Σχετικά  με  θεώρηση  επαγγελματικών  και  

παραγωγικών  αδειών  υπαίθριου  εμπορίου .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  
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917-2018:  Ορισμός  μελών  για  τη  συγκρότηση  επιτροπής  παραλαβής  

μικρών  έργων ,  των  οποίων  η  δαπάνη  δεν  υπερβαίνει  τα  

5.869,41 € έτους  2019,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  

παραγ .  2 του  άρθρου  15 του  Π .  .  171/1987, όπως  

τροποποιήθηκε  με  το  Π .  .  229/1999. 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

918-2018:  Ορισμός  μέλους  για  τη  συγκρότηση  επιτροπής  παραλαβής  

έργων  προϋπολογισμού  άνω  των  5.869,41 €,  έτους  2019 

(για  έργα  που  εμπίπτουν  στις  διατάξεις  της  παρ .  2 του  

άρθρου  376 του  Ν .  4412/2016).  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

919-2018:  Συγκρότηση  επιτροπής  παραλαβής  υπηρεσιών  έτους  2019,  

σύμφωνα  με  το  άρθρο  221 παρ .  11δ  του  Ν .  4412/2016 της  

Δ /νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

  

920-2018:  Συγκρότηση  επιτροπής  παρακολούθησης  και  παραλαβής  

προμηθειών ,   

ποσού  έως  60.000,00 € (χωρίς  ΦΠΑ) ,  της  Δ /νσης  Τεχνικών  

Υπηρεσιών  του  Δήμου  Σερρών  έτους  2019,  σύμφωνα  με  το  

άρθρο  221 παρ .  11β  του  Ν .  4412/2016.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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921-2018:   Έγκριση  τροποποίησης  της  υπ’  αριθμ .  707/2018 ΑΔΣ :  

¨Συγκρότηση  ετήσιας    

επιτροπής   παρακολούθησης   και   παραλαβής   προμηθειών ,  

ποσού  έως  60.000,00 € χωρίς  Φ .Π .Α . ,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  

221 παρ .  11β  του  Ν .  4412/2016 όλων  των  Διευθύνσεων  και  

των  Αυτοτελών  Τμημάτων  του  Δήμου ,  πλην  της  Δ /νσης  

Τεχνικών  Υπηρεσιών¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

922-2018:  Έγκριση  τροποποίησης  της  υπ’  αριθμ .  708/2018 ΑΔΣ :  

¨Συγκρότηση  ετήσιας    

επιτροπής   παρακολούθησης   και   παραλαβής   προμηθειών ,  

ποσού  άνω  των  60.000,00 € χωρίς  Φ .Π .Α . ,  σύμφωνα  με  το  

άρθρο  221 παρ .   11β   του   Ν .   4412/2016  όλων   των   

Διευθύνσεων   και   των  Αυτοτελών   Τμημάτων   του   Δήμου ,   

πλην   της   Δ /νσης   Τεχνικών  Υπηρεσιών¨ .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

923-2018:  Έγκριση   ανανέωσης   των   συμβάσεων   εργασίας   ιδιωτικού   

δικαίου   

ορισμένου  χρόνου  του  υπάρχοντος  προσωπικού  από  19-12-

2018 έως  18-12-2019  λόγω   ένταξης   της   πράξης   

λειτουργίας   του   Κέντρου  Συμβουλευτικής  Υποστήριξης  

Γυναικών  Θυμάτων  Βίας  του  Δήμου  Σερρών  στο  πλαίσιο  

του  Ε .Π .  Κεντρική  Μακεδονία ,  χρηματοδοτούμενο  από  

πόρους  του  ΕΣΠΑ  2014-2020. 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης    
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924-2018:  Έγκριση   πραγματοποίησης   τακτών   εκδηλώσεων   έτους   

2019  του  Δήμου   

  Σερρών .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

925-2018:  Έγκριση  προμήθειας  Σερραϊκών  παραδοσιακών  ειδών  

(ούζο ,  ακανές)  για  τις   

  ανάγκες  του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

926-2018:  Έγκριση   προμήθειας  σημαιών   για   τον   σημαιοστολισμό   

των  Δημοτικών  και   

  Τοπικών  Κοινοτήτων  του  Δήμου  Σερρών  για  το  έτος  2019.

  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

927-2018:  Έγκριση  πραγματοποίησης  της  15ης  Ανθοκομικής  Έκθεσης  

Σερρών  και   

  έγκριση  όρων  συμμετοχής  και  λειτουργίας  της  για  το  2019.  

 Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

928-2018:  Έγκριση  δαπάνης  για  την  παράθεση  δείπνου  στους  ιεράρχες  

της  Εκκλησίας   

της  Ελλάδος  με  ευκαιρία  τον  εορτασμό  της  Μητροπόλεως  

των  Παμμεγίστων  Ταξιαρχών  στις  8 Νοεμβρίου  2019.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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929-2018:  Έγκριση  σύναψης  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  των  

Ελληνικού   

Δημοσίου  – Υπουργείο  Πολιτισμού  και  Αθλητισμού  – 

Γενική  Γραμματεία  Αθλητισμού  και  Δήμου  Σερρών  για  την  

πράξη  ¨Προμήθεια  – εγκατάσταση  προκατασκευασμένου  

συνθετικού  τάπητα  στίβου  Δημοτικού  Σταδίου  Σερρών¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

930-2018:  Αποδοχή  χρηματοδότησης  για  την  υλοποίηση  της  πράξης  με  

τίτλο :   

¨Εγκατάσταση  σταθμών  κοινόχρηστων  ποδηλάτων¨  στο  

πλαίσιο  του  επιχειρησιακού  προγράμματος  Κεντρική  

Μακεδονία  2014-2020. 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

931-2018:  Αποδοχή  χρηματοδότησης  για  την  υλοποίηση  της  πράξης  με  

τίτλο :   

¨Προμήθεια  και  εγκατάσταση  σταθμών  μέτρησης  ρύπανσης  

ατμοσφαιρικού  αέρα  και  λοιπών  περιβαλλοντικών  

παραμέτρων¨  στο  πλαίσιο  του  επιχειρησιακού  

προγράμματος  Κεντρική  Μακεδονία  2014-2020. 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

932-2018:  Έγκριση  υποβολής  πρότασης  με  τίτλο  «Έργα  αστικής  

αναζωογόνησης  Δήμου   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  28ΗΣ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2018 

143

Σερρών  (ΦΑΣΗ  1)» στο  πλαίσιο  του  Επιχειρησιακού  

Προγράμματος  Κεντρικής  Μακεδονίας ,  Άξονας  

Προτεραιότητας  ΑΞ06 «Προστασία  του  περιβάλλοντος  και  

προώθηση  της  αποδοτικότητας  των  πόρων». 

Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Καρπουχτσής  Κ .  

 

933-2018:  Τροποποίηση  της  με  αριθμό  506/2018 Απόφασης  Δημοτικού  

Συμβουλίου  σχετικά  με  το  Συνδικαιούχο  της  πρότασης  

«Ανοικτό  Κέντρο  Εμπορίου  Δήμου  Σερρών» και  έγκριση  

υπογραφής  Μνημονίου  Συνεργασίας  με  αυτόν  για  την  

υλοποίηση  της  πράξης .  

Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Καρπουχτσής  Κ .  

 

934-2018:  Έγκριση  1ης  τροποποίησης  της  πράξης  ¨Δημιουργία  

πολιτιστικού  διπόλου  στη  διασυνοριακή  περιοχή¨  με  

ακρωνύμιο  Culture Dipole.   

Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Καρπουχτσής  Κ .  

 

935-2018:  Έγκριση  1ης  τροποποίησης  στην  υλοποίηση  της  πράξης  

«Αποτίμηση  παρεμβάσεων  ενεργειακής  εξοικονόμησης  σε  

δημόσια  κτίρια  -  3ΕΜ» στο  πλαίσιο  του  Προγράμματος  

Διασυνοριακής  Συνεργασίας  ΕΛΛΑΔΑ  -  ΠΡΩΗΝ  

ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΤΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

2014-2020 σχετικά  με  αποδοχή  επιπλέον  ποσού  
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χρηματοδότησης  5.000,00 € και  δέσμευση  σχετικά  με  τη  

διατήρηση  της  λειτουργίας  του  έργου .  

Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Καρπουχτσής  Κ .  

 

936-2018:  Έγκριση  αναπροσαρμογής  της  καταβολής  αποζημίωσης  στα  

μέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  για  τη  συμμετοχή  τους  

στις  συνεδριάσεις  αυτού .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

  

937-2018:  Έγκριση  μνημονίων  ενεργειών  αντιμετώπισης  έκτακτων  

αναγκών  2019 από  χιονοπτώσεις  -  παγετό ,  πλημμύρες ,  

πυρκαγιές  και  σεισμούς .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

938-2018:  Έγκριση  ένταξης  του  Δήμου  Σερρών  στο  Ελληνικό  

Διαδημοτικό  Δίκτυο  Υγιών  Πόλεων  του  Π .Ο .Υ .  (WHO 

Hellenic Healthy Cit ies Network),  έγκριση  καταστατικού  

και  ορισμός  εκπροσώπων  και  Συντονιστικής  Επιτροπής .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης .  

 

939-2018:  Τροποποίηση  της  υπ’  αριθμ .  35913/16-11-2018 σύμβασης  

προμήθειας  ειδών  τεχνολογίας  και  πληροφορικής .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

940-2018:  Τροποποίηση  σύμβασης  προμήθειας  αναλωσίμων  για  

εκτυπωτές  – πολυμηχανήματα  και  φωτοτυπικά  για  τις  
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ανάγκες  του  Δήμου  Σερρών .  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  

Χαρίτος  Χ .  

 

941-2018:  Έγκριση  μετατόπισης  θέσεως  περιπτέρου .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

942-2018:  Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2018 και  

δημιουργία  νέου  κωδικού  για  την  παροχή  υπηρεσίας  

¨μεταφορά  φυτικών  υπολειμμάτων  από  το  υπ’  αριθμ .  4320 

αγροτεμάχιο  Σερρών¨ .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Δούκας  Γ .  

 

943-2018:  Έγκριση  οικονομικής  επιχορήγησης  ενιαίων  σχολικών  

επιτροπών  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  

Δήμου  Σερρών  από  ΣΑΤΑ  Σχολείων  παρελθόντων  ετών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης .  

 

944-2018:   Γνωμοδότηση   σχετικά  με  εργασίες  ανασκαφής  κρυμμένου  

θησαυρού :  στο  αγρόκτημα  Μαρμαρά  (Ραχωβίτσα  Σερρών)   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

945-2018:   Γνωμοδότηση   σχετικά  με  εργασίες  ανασκαφής  κρυμμένου  

θησαυρού :  

στο  αγρόκτημα  Χριστός  Δήμου  Σερρών .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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946-2018:   Έγκριση  αυτοδίκαιης  παράτασης  μίσθωσης  Δημοτικού  

ακινήτου  βάσει  της  παρ .  2β  του  άρθρου  45 του  Ν .  

4257/2014. 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

947-2018:   Έγκριση  αναπροσαρμογής  μισθωμάτων  για  το  έτος  2019 

σύμφωνα  με  τον  δείκτη  τιμών  καταναλωτή .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

948-2018:   Έγκριση  ως  καλώς  γενόμενης  της  δαπάνης  διενέργειας  

παροχής  υπηρεσίας  ¨ανέλκυση  φορτηγού  αυτοκινήτου  με  

αρ .  κυκλοφ .  ΚΗΥ-3011 του  Δήμου  Σερρών¨  και  του  από  29-

08-2018 πρωτοκόλλου  παραλαβής  για  την  καλή  εκτέλεση  

των  εργασιών  δαπάνης  διενέργειας  παροχής  υπηρεσίας  

¨ανέλκυση  φορτηγού  αυτοκινήτου  με  αρ .  κυκλοφ .  ΚΗΥ-

3011 του  Δήμου  Σερρών¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Καδής  Γ .  

 

949-2018:   Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  για  την  

δαπάνη  για  έξοδα  Πολιτιστικών ,  Αθλητ .  κλπ  

δραστηριοτήτων  

 

950-2018:   Ομοίως  βελτιωμένων  εκδόσεων  (releases)  των  

προγραμμάτων  του  Δήμου  

 

951-2018:   Ομοίως  για  τις  ηλεκτρονικές  βάσεις  πληροφοριών  

 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  28ΗΣ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2018 

147

952-2018:   Ομοίως  για  τεχνικό  έλεγχο  οχημάτων  Δήμου  Σερρών  – 

ΚΤΕΟ  

 

953-2018:   Ομοίως  για  τεχνικό  έλεγχο  οχημάτων  Δήμου  Σερρών  – 

ΚΤΕΟ  

 

954-2018:   Ομοίως  για  τεχνικό  έλεγχο  οχημάτων  Δήμου  Σερρών  – 

ΚΤΕΟ  

 

955-2018:   Ομοίως  πιστοποίησης  ανυψωτικών  μηχανημάτων  του  Δήμου  

Σερρών  

 

956-2018:   Ομοίως  στο  πλαίσιο  πραγματοποίησης  εκδήλωσης  

παρουσίασης  αποτελεσμάτων  – συμπερασμάτων  του  

Διεθνούς  Συνεδρίου  με  θέμα :  ¨Αγροδιατροφικός  τομέας ,  

νέες  τεχνολογίες ,  τοπική  ανάπτυξη¨  

 

957-2018:   Ομοίως  για  συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων  ΔΕ  Λευκώνα  

και  ΤΚ  Ορεινής  και  Άνω  Βροντούς  του  Δήμου  Σερρών  (7ος  

λογ . )  

 

958-2018:   Ομοίως  για  συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου  Δ .Ε .  

Σκουτάρεως  του  Δήμου  Σερρών  (8ος  λογ . )  

 

959-2018:   Ομοίως  για  την  υπηρεσία  Ιατρού  Εργασίας  και  Τεχνικού  

Ασφαλείας  
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960-2018:   Ομοίως  για  την  αμοιβή  ορκωτών  λογιστών  για  έλεγχο  

οικονομικών  καταστάσεων  Δήμου  Σερρών ,  

 

961-2018:   Ομοίως  για  ευπρεπισμό-συντήρηση-καθαριότητα  των  

δημοτικών  Κοιμητρίων  του  Καλλικρατικού  Δήμου  Σερρών  

πλην  της  ΔΕ  Σερρών  (6ος  λογ . )  

 

962-2018:   Ομοίως  ταχυδρομικών  υπηρεσιών  για  τον  μήνα  Οκτώβριο  

2018 

 

963-2018:   Ομοίως  για  καθαρισμό  ρεμάτων  Δήμου  Σερρών  έτους  2017 

 

964-2018:   Ομοίως  υποστήριξης  στο  Πακέτο  Εργασίας  ΠΕ2 στο  

πλαίσιο  υλοποίησης  του  έργου :  ¨Πράσινες  θέσεις  εργασίας  

στη  διαχείριση  βιοαποβλήτων¨  με  ακρωνύμιο  Green Crew 

 

965-2018:   Ομοίως  για  δράσεις  δημοσιότητας  και  ευαισθητοποίησης  

(τμήμα  Α :  Διαφημιστικό  υλικό  για  την  προβολή /προώθηση  

της  λειτουργίας  του  Κέντρου  Συμβουλευτικής)  

 

966-2018:   Ομοίως  τεχνικής  υποστήριξης  στο  πλαίσιο  υλοποίησης  του  

έργου  ¨Δημιουργία  Πολιτιστικού  Διπόλου  στη  

διασυνοριακή  περιοχή¨  με  ακρωνύμιο  Cultural  Dipole 
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967-2018:   Ομοίως  για  μηχανολογική  μελέτη  για  την  τροποποίηση  της  

άδειας  κυκλοφορίας  ενός  οχήματος  pick up 4Χ4 

 

968-2018:   Ομοίως  για  προληπτικούς  καθαρισμούς  εύφλεκτων  

περιοχών  των  ΤΚ  Ορεινής   

και  Άνω  Βροντούς   

 

969-2018:   Ομοίως  για  αντιπυρική  προστασία  λόφου  Ακρόπολης  

Σερρών  και  επαρχιακών  οδών  Σερρών  -  Χρυσοπηγής  και  

Σερρών  -  Ελαιώνα .  

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

ΓκότσηςΗ . ,  Χράπας  Π . ,  Μερετούδης ,  Καρπουχτσής  Κ .  

 

970-2018:   Έγκριση  Κανονισμού  λειτουργίας  περιπτέρων .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

  

971-2018:   Έγκριση  Κανονισμού  λειτουργίας  λαϊκών  αγορών  Δήμου  

Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

972-2018:   Έγκριση  εγκατάστασης  στεγάστρου  αστικής  συγκοινωνίας  

πλησίον  4ου  ΕΠΑΛ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

973-2018:   Έγκριση  1ου  Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  Εργασιών  του  

έργου :  Συντήρηση  οδικού  δικτύου  Δήμου  Σερρών  έτους   
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Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

974-2018:   Έγκριση  1ου  Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  Εργασιών  του  

έργου :  Συντηρήσεις  οδικού  δικτύου  Δήμου  Σερρών  έτους  

2018.   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

975-2018:   Διαγραφή  των  κ .κ .  Αλεμάλη ,  Παμπουκίδη  κλπ  

οφειλετών   από  βεβαιωτικούς  καταλόγους .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

976-2018:   Ομοίως  των  κ .κ .  Παπακωνσταντίνου  Λεϊλεκτσόγλου  

κλπ  οφειλετών   από  βεβαιωτικούς  καταλόγους .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

977-2018:   Τροποποίηση  τεχνικού  προγράμματος  και  

αναμόρφωση  προϋπολογισμού  για  το  έργο :  Συντήρηση  

σχολικών  κτιρίων  Δήμου  Σερρών  έτους  2018 

 

978-2018:   Έγκριση  διαβίβασης  πρακτικού  για  την  λήψη  

κατακυρωτικής  απόφασης  για  την  απευθείας  μίσθωση  

ακινήτου  για  τη  στέγαση  των  18ο  και  22ο  Νηπιαγωγείων  του  

Δήμου  Σερρών          

     21381  4/2/2018 
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979-2018:   Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  σε  εκδήλωση  του  

έργου :  Ευρωπαϊκές  δεκαετίες  στο  Ποστδαμ  της  Γερμανίας  

από  3 έως  5 Δεκεμβρίου  2018 

 

 

………………………….. 

……………. 

 

 

• Οι  Δημ .  Σύμβουλοι  κ .κ . :  

 

-  Γιαννακίδης  Δημήτριος ,  προσήλθε  μετά  την  ολοκλήρωση  

συζήτησης  του  3ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

-  Γάτσιος  Αθανάσιος ,  προσήλθε  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  του  

9ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

-  Δρίγκα  Χρυσούλα ,  προσήλθε  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  του  

22ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

-  Στεργίου  Νικόλαος ,  αποχώρησε  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  του  

1ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης ,  επανήλθε  κατά  τη  διάρκεια  

συζήτησης  του  17ου  και  αποχώρησε  μετά  την  ολοκλήρωση  συζήτησης  

του  22ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

-  Καρπουχτσής  Κωνσταντίνος ,  αποχώρησε  κατά  τη  διάρκεια  

συζήτησης  του  24ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  
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-  Μηλίδης  Θεόδωρος ,  αποχώρησε  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  του  

32ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

……………………… 

…………….. 

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΠΕΤΡΟΣ  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .   Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .  

 

 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ     ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

 

 

ΤΑ  ΜΕΛΗ  

 

 

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

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ΗΛΙΑΣ       ………………… 
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ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ      ………………… 

 

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ       ………………… 

 

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ………………… 

 

ΓΚΟΤΣΗΣ  ΗΛΙΑΣ        ………………… 

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ      ………………… 

 

ΔΟΥΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ       ………………… 

 

ΔΡΙΓΚΑ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ       ………………… 

 

ΘΕΟΧΑΡΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ       ………………… 

 

ΙΛΑΝΙΔΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ       ………………… 

 

ΚΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ        ………………… 

 

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ      ………………… 

 

ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     ………………… 

 

ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ………………… 

 

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ  ΑΒΡΑΑΜ       ………………… 
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ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ………………… 

 

ΜΗΛΙΔΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ       ………………… 

 

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ  ΖΩΓΡΑΦΟΣ      ………………… 

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     ………………… 

 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ      ………………… 

 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ       ………………… 

 

ΧΑΡΙΤΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ       ………………… 

 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     ………………… 

 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ    ………………… 

 

ΧΡΑΠΑΣ  ΠΑΝΤΕΛΗΣ       ………………… 

 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      ………………… 

 


