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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.) Καλαϊτζίδης Βασίλειος   

Δινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.) Κατιρτζόγλου Βασίλειος   

Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.) Κοτρώνης Παναγιώτης   

Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα Μερετούδης Δημήτριος   

Αγοραστός Αγοραστός Μηλίδης Θεόδωρος   

Αναστασιάδης Αντώνιος Μοσχολιός Ζωγράφος   

Αποστολίδου Ραχήλ Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία   

Αραμπατζής Θεόδωρος Μυστακίδης Παύλος      

Αρναούτογλου Φωτεινή Νιζάμης Δημήτριος   

Βαλτσάνης Δημήτριος    

Γαλάνης Στέργιος Σαραντίδου Ερμοφύλη   

Γάτσιος Αθανάσιος    

Γκότσης Ηλίας Σταυρόπουλος Χριστόδουλος   

Γρηγοριάδης Παναγιώτης 

Δημητρίου Ευστράτιος 

Στεργίου Νικόλαος 

Τατούδης Παναγιώτης 

  

Δήμου Ιωάννης Φωτιάδης Στέφανος     

Δούκας Γεώργιος    

Δρίγκα Χρυσούλα   Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης   

Ηλιοπούλου Σταλακτή Χράπας Παντελής   

Θεοχάρης Μιχαήλ    

Ίντος Δημήτριος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:  
1. Παπαδοπούλου Φωτεινή, 2. Σούζας Ζαχαρίας, 3. Χασαπίδης Κων/νος, 4. Χρυσανθίδης 

Βασίλειος. 
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    ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 
ΘΕΜΑ  1ο:  Έγκριση απευθείας ανάθεσης της προμήθειας καυσίμων έτους 2012.  

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στέργιος. 

 

ΘΕΜΑ  2ο: Έγκριση ανατροπής ανάληψης υποχρεώσεων του Δήμου Σερρών.  

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στέργιος. 

 

 
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (Κατεπείγουσα) 2012 

 
    κ. Πρόεδρος: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι καλησπέρα σας, χρόνια πολλά σε όλες και 

όλους τους ερωτευμένους και για χθες και για σήμερα, χθες ήταν η ορθόδοξη γιορτή των 

ερωτευμένων, σήμερα είναι καθολική και διεθνής. Λοιπόν, έχοντας υπόψη τις διατάξεις της 

παραγράφου 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 ……. 

    κ. Αναστασιάδης: κ. Πρόεδρε ένα λεπτό, πρέπει να ξέρετε σήμερα, τις γυναίκες εγώ τις 

τίμησα, πήγα και τις κέρασα στο …  

    κ. Πρόεδρος: Συγχαρητήρια. 

    κ. Αναστασιάδης: Ευχαριστώ πολύ κ. Πρόεδρε. 

 

1ο ΘΕΜΑ: Έγκριση απευθείας ανάθεσης της προμήθειας καυσίμων έτους 2012.  

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στέργιος. 

 

    κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, η κατεπείγουσα συνεδρίασή μας κύριοι συνάδελφοι με δύο θέματα, με 

πρώτο θέμα την έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας καυσίμων του έτους 2012 και 

δεύτερο θέμα την έγκριση ανατροπής ανάληψης υποχρεώσεων του Δήμου Σερρών. Στο πρώτο 

θέμα εισηγητής είναι ο αντιδήμαρχος, και στο πρώτο και στο δεύτερο είναι ο κ. αντιδήμαρχος 

κ. Γαλάνης. Παρακαλώ κ. Γαλάνη  έχετε το λόγο. 

    κ. Γαλάνης: Ναι κ. πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι … δύο θέματα έχουν να κάνουν 

με την καλή δυνατή λειτουργία του Δήμου, το πρώτο θέμα το οποίο εισηγούμαι σήμερα και 

μάλιστα στην αίθουσα βρίσκεται και η προϊσταμένη απ’ το τμήμα Προμηθειών, έχει να κάνει 

με την απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων έτους 2012, διότι όπως θα είδατε στην 

εισήγηση, εγκρίθηκε το πρακτικό από την Οικονομική Επιτροπή γι’ αυτό το διεθνή διαγωνισμό 

για την προμήθεια καυσίμων, όμως κρίθηκε άγονος και ο επαναληπτικός, οπότε θα έρθει 

σύμφωνα με το νόμο, και πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, είναι ο μόνος τρόπος για να 

ολοκληρώσουμε τη διαδικασία αυτή, να πάμε στη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης 

προμήθειας καυσίμων 2012, όμως με την υποβολή προσφορών και με όλα αυτά τα 

δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να επανυποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους, έτσι ώστε να 

μπορέσουμε να έχουμε τη συγκεκριμένη προμήθεια για το 2012. Νομίζω ότι έτσι εξηγείται το 

κατεπείγον της υπόθεσης, υπάρχει μεγάλη ανάγκη, όπως βλέπεται στην αγορά τα πράγματα 

είναι πάρα πολύ δύσκολα και μάλιστα αυτό που είναι αξιοσημείωτο στην εισήγησή της, και ο 

δ/ντής οικονομικών ο κ. Αρελάκης και η εισηγήτρια η κ. Νεράντζη, κάνουν λόγο για ένα 

ζήτημα το οποίο, εγώ και στο έγγραφό μου … θα το στείλω και στον κ. Δήμαρχο, και εν 

δυνάμει διαδικασία, να του ζητώ να κάνει μια παρέμβαση και στην ΔΕΠ αλλά και στην ΚΕΔΕ, 

διότι έχουμε το εξής περίεργο, ενώ η αγορά, επικοινωνία με τον τρόπο που προχωρά, απαιτούν 

οι εταιρείες που προμηθεύονται τα καύσιμα δηλ. οι προμηθευτές καυσίμων του Δήμου έχουνε 

την ανάγκη, να το πω έτσι, εξαιτίας της αγοράς να δίνουν τα χρήματά τους σε άλλες εταιρείες 

αυθημερόν είτε το αργότερο μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.  
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Απ’ την άλλη …τους νόμους και με τις εγκυκλίους, ο έλεγχος που γίνεται απ’ το ελεγκτικό 

συνέδριο με τον κ. επίτροπο, έχει να κάνει με την μηνιαία βάση, δηλ. γίνεται ένας έλεγχος … 

των καυσίμων σε μηνιαία βάση, όπως αντιλαμβάνεσθε αυτό είναι αντιφατικό, δηλ. από τη μια η 

αγορά προχωράει με τους δικούς της κανόνες και οι απαιτήσεις πλέον των μεγάλων εταιρειών 

προς τους προμηθευτές καυσίμων είναι να πληρώνουν το καύσιμο την ίδια μέρα ή εντός ολίγων 

ημερών, από την άλλη όμως έχουμε το ζήτημα αυτό που σας λέω του μηνός … γιατί υπάρχουν 

συγκεκριμένες διατάξεις, και έχουμε κάνει και με τον κ. Γενικό Γραμματέα, έχει συναντηθεί ο 

κ. Γενικός Γραμματέας και με τον επίτροπο αλλά και ο ταμίας του Δήμου, έτσι ώστε να 

διευκολύνουμε, θα ζητήσω και απ’ τον κ. Δήμαρχο να κάνει την όσο το δυνατόν καλύτερη, 

προς όφελος όλης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο θέμα των καυσίμων, παρέμβαση, και εγώ 

σας ζητώ, σας τα λέω αυτά έτσι για να έχετε και γνώση τι συμβαίνει όσον αφορά τη λειτουργία 

του Δήμου, σας ζητώ, ζητώ απ’ το Σώμα να αντιληφθεί την αναγκαιότητα αυτή για να 

προχωρήσουμε με υποβολή προσφορών, πάντοτε λέω σύμφωνα με το νόμο, μετά την κήρυξη 

και του επαναληπτικού διαγωνισμού ως άγονου, στην απ’ ευθείας ανάθεση. Σας ευχαριστώ 

πολύ κ. πρόεδρε. 

    κ. Πρόεδρος: Ερωτήσεις επί του θέματος κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.  

    κ. Γκότσης: Να πει και η κ. Νεράντζη … 

    κ. Πρόεδρος: κ. Νεράντζη θέλετε… , αν θέλετε … 

    κ. Νεράντζη: … κ. Γκότση τι ακριβώς θέλετε… 

    κ. Γκότσης: Εγώ δε θέλω τίποτα… οικονομική επιτροπή, αν θέλεις να συμπληρώσεις κάτι.  

    κ. Νεράντζη: … τα λέω πάρα πολύ αναλυτικά, εκείνο που θα ήθελα να τεθεί υπόψη στο 

σώμα πολύ σοβαρά ώστε… , μπορείτε να κάνετε ένα υπόμνημα προς την ΚΕΔΕ, να 

αντιμετωπισθεί το θέμα των καυσίμων που νομίζω ότι είναι ανακόλουθο με την αγορά 

καυσίμων. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι οι προμηθεύτριες εταιρείες θέλουν τα λεφτά τους 

προκαταβολικά, πράγμα που είναι αδύνατο ο Δήμος  να τους τα διαθέσει από την πρώτη στιγμή 

διότι χρειάζεται ο έλεγχος σε μηνιαία βάση, σύμφωνα με την νομοθεσία και την σχετική 

απόφαση που έχω επισυνάψει στην εισήγησή μου. Άρα λοιπόν μια υπενθύμιση, ένα έγγραφο 

προς την ΔΕΠ …(κάποιος βήχει)… και αντίστοιχα στην ΚΕΔ, θα ήταν πάρα πολύ ωφέλιμο από 

την μεριά σας. Αυτό θέλω να πω μόνο, διότι κατά τα άλλα θα ακολουθηθεί η διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης … και ας ελπίσουμε με τη βοήθεια όλων σας ότι θα βρεθεί κάποιος 

ανάδοχος, διότι υπάρχει μια εγγυητική συμμετοχή ως καλής εκτέλεσης στο ύψος των 40.000, 

αντιλαμβάνεστε ότι κάποιο πρατήριο πρέπει να έχει πάρα πολύ καλό υπόβαθρο οικονομικό 

προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Δήμου, που είναι μεγάλα ποσά δηλ. το 

τίμημα είναι περίπου στα 40.000, 45.000 τώρα το χειμώνα και βέβαια όλη αυτή η ιστορία είναι 

πάρα πολύ σοβαρή …(συνεχόμενος βήχας)… και μη αντιμετωπίσιμη εάν δεν ληφθούν υπόψη 

κάποια πράγματα ή εάν δεν προχωρήσουν κάποια πράγματα. Εγώ αυτό που θα ήθελα να 

προτείνω είναι, ίσως μια λύση καλή θα ήταν να γίνει μια περιβαλλοντική μελέτη και να 

τοποθετηθεί αντλία στο χώρο κάτω του αμαξοστασίου, από κει εξ’ άλλου γίνεται και η 

διακίνηση όλου του στόλου του Δήμου Σερρών. Αυτό ήθελα να πω και τίποτε άλλο. 

    κ. Πρόεδρος: Ερωτήσεις. Ο κ. Χράπας, θα γράψουμε τα ονόματα  γραμματέα: ο κ. Χράπας , 

ο κ. Γάτσιος, άλλος; Ο κ. Δινάκης.  Παρακαλώ τον κ. Δινάκη, τον κ. Γάτσιο και μετά εσάς κ. 

Χράπα. 

    κ. Δινάκης: κ. πρόεδρε, αγαπητοί κ. συνάδελφοι. Θέλω να ρωτήσω στον κ. αντιδήμαρχο το 

εξής: Όταν λέμε θέμα προσφορών τι εννοούμε. Θα πάρουμε προσφορές, δηλ. θα έχουμε και 

μείωση ή έκπτωση να το πω αλλιώς στην τιμή ανά λίτρο, ή απλώς προσφορά. Ευχαριστώ. 

    κ. Γαλάνης: …(δεν ακούγεται καθαρά, κακή άρθρωση)…, όμως αυτό που μπορώ να πω 

ξεκάθαρα … απ’ ευθείας ανάθεση, σύμφωνα με το νόμο έγινε ανοικτός διεθνής διαγωνισμός, 

έγινε επαναληπτικός, πέρασε απ’ την οικονομική επιτροπή, κηρύχθηκε άγονος και ο 

επαναληπτικός  και  πάμε  στη  διαδικασία  αυτή,  την  υποβολή  προσφορών  με όλα τα νόμιμα 
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δικαιολογητικά, δηλ. ξανά θα πρέπει όσοι ενδιαφέρονται να φέρουν όλα τα νόμιμα 

δικαιολογητικά, η κ. προϊσταμένη μπορεί να μας πει γι’ αυτό το θέμα, για τις προσφορές, με 

όλες τις λεπτομέρειες. 

    κ. Νεράντζη: Δεν αλλάζουν οι όροι της διακήρυξης, άσχετα αν η υποβολή πρόσκλησης 

…(πάλι βήχας)… γίνεται, με τον τρόπο που θα γίνει. Δεν αλλάζει τίποτα στους αρχικούς όρους 

της διακήρυξης και τι εννοώ μ’ αυτό. Σαφώς και θα δοθεί κάποιο ποσοστό έκπτωσης 

προκειμένου να είναι νόμιμη η προσφορά. Έστω και με το ελάχιστο ποσοστό, το μηδαμινό θα 

έλεγα. Δεν μπορεί να αλλάξει αυτό, εκ των πραγμάτων θα μπει το ποσοστό έκπτωσης. 

    (ακούγεται κάτι να λέει ο κ. Γκότσης) 

    κ. Πρόεδρος: κ. Γκότση μη διακόπτετε. Ο κ. Γάτσιος. 

    κ. Γάτσιος: Ήθελα να ρωτήσω κ. πρόεδρε σύμφωνα και με τα περσινά κεκτημένα του 2011, 

μιας και φέτος αποβαίνει άγονος ο διαγωνισμός ο διεθνής, μήπως μπορούμε αντί να έχουμε 

έναν ανάδοχο, να έχουμε …(βήχας)… δημοτική περιφέρεια. Αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα 

από το νόμο. Δηλ. να μην είναι ένας ο ανάδοχος όπου και η εγγυητική είναι πάρα πολύ υψηλή 

και ίσως δώσουμε τη δυνατότητα και σε περισσότερους από έναν άνθρωπο να προμηθεύει το 

Δήμο με καύσιμο για να μπορέσουν κι αυτοί να εξασφαλίσουν κάποιους πόρους.  

    κ. Νεράντζη: Να σας απαντήσω από την περσινή εμπειρία. Όταν πρωτοδημιουργήθηκε ο 

Καποδίστριας και πριν ακόμη ξεκινήσει η λειτουργία του Καποδίστρια και προκειμένου να 

μειώσουμε το κόστος είχαμε σκεφτεί στο γραφείο ότι κανείς … δημοτική ενότητα όπως και 

έγινε ο περσυνός διαγωνισμός. Πάλι διεθνής διαγωνισμός. Λοιπόν, διότι δεν ήξερε κανείς και 

όταν είχα στείλει έγγραφο προς τις δημοτικές ενότητες και τα παλιά δημαρχεία, από τους 

Καποδιστριακούς δήμους δηλαδή, δεν πήρα απάντηση, διότι προφανώς δεν μπορούσαν να 

απαντήσουν, δεν γνώριζε κανείς από πού θα γινόταν η επίλυση των αιτημάτων. Με το δικό μου 

σκεπτικό και τους υπηρεσιακούς παράγοντες το σκεφτήκαμε, έτσι πολύ σοβαρά, γι’ αυτό και το 

είχαμε αναθέσει σε τέσσερις δημοτικές ενότητες. Όμως από τμήματα που δημιουργήθηκαν αν 

θυμόσαστε καλά πέρυσι … αναδόχους, είχαν περάσει … κανένας. Το θυμόσαστε πάρα πολύ 

καλά. Λοιπόν, και προκειμένου να αποφύγουμε αυτή την ιστορία …(θόρυβος απ’ το 

περιβάλλον)… τα πράγματα θα δυσκόλευαν τόσο πιο πολύ. Είπαμε να κηρύξουμε έναν 

ανάδοχο, δηλ. τη διακήρυξη αυτή τη στιγμή, για να αλλάξουμε τους όρους κ. Γάτσιο, θα πρέπει 

να τροποποιήσουμε τους όρους της αρχικής διακήρυξης, να μπει εκ νέου θέμα στο δημ. 

συμβούλιο, κι αυτό σημαίνει μια χρονοβόρα διαδικασία που ίσως πάρει και δυο μήνες. Έχουμε 

συνέχιση των συμβάσεων, η οποία είναι.. μάλλον όχι, έχουμε ετήσια σύμβαση από το 

προηγούμενο έτος που λήγει στις 28/2 ..(βήχας).. Δεν ξέρω αν θα μου επιτραπεί να πω εδώ 

μέσα ότι ήδη έχουμε πρόβλημα μ’ έναν ανάδοχο πάρα πολύ σοβαρό ο οποίος έχει τον κύριο 

όγκο των υγρών καυσίμων. Δεν θέλω να αναφερθώ σε ονόματα, εξ’ άλλου θα γίνει γνωστό, με 

αποτέλεσμα έχοντας αυτή τη δυνατότητα να προχωρήσω στους επόμενους αναδόχους και 

βέβαια με την επιβεβαίωση, με την συναίνεση του επιτρόπου, διότι όπως σας είπα, κάθε τι, 

κάθε ποσότητα αφορούσε την κάθε δημοτική ενότητα. Αλλά προκειμένου να μείνει ο δήμος 

χωρίς καύσιμα θα προσφύγουμε σε όλους τους αναδόχους που δεν είναι σίγουρο αν θα 

συναινέσουν όλοι. Σε επόμενο δημοτικό συμβούλιο βάζω θέμα χρονικής παράδοσης (ή 

παράτασης;). Αντιλαμβάνεστε ότι εγώ με το ζόρι δηλ., πραγματικά σας μιλάω, ότι η κατάσταση 

είναι δραματική. Οι άνθρωποι κλαίνε, παρακαλάνε, δηλ. οι πρατηριούχοι, γιατί τους εκβιάζουν, 

τους πιέζουν πάρα πολύ οι προμηθεύτριες εταιρείες. Άμα πάμε στη διαδικασία αυτή που 

προτείνετε κ. Γάτσιο, θεωρώ ότι θα πάρει πάρα πολύ χρόνο και δεν ξέρω αν θα μείνουμε χωρίς 

καύσιμα, εγώ δεν μπορώ να … (συνομιλούν αδιευκρίνιστα ο κ. Γάτσιος με την κ. Νεράντζη)…                                   

    κ. Γάτσιος: …… 

    κ. Νεράντζη: Ο διαγωνισμός είναι έτοιμος, Σας λέω μετά από δύο…είναι μια διαδικασία η 

οποία δεν ξέρω … 

    κ. Γάτσιος: … γιατί αλλάξατε …  
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    κ. Νεράντζη: … σκεπτικό ότι … έτσι είχαμε ποτέ σκεφτεί, φανταζόμαστε, ότι … από κάθε 

δημοτική ενότητα. Όμως και όλα τα αυτοκίνητα και όλος ο στόλος των οχημάτων εκκίνηση 

έχει από το αμαξοστάσιο του Δήμου μας. Από κει ξεκινάει και παίρνει τις εντολές προκειμένου 

να παν να προμηθευτούν καύσιμα. Γι’ αυτό και είπαμε να κηρύξουμε έναν μόνον ανάδοχο. Και 

εξ’ άλλου να σας πω και κάτι; … (συνομιλούν πάλι μεταξύ τους χωρίς να ακούγονται)…  

    -κάποιος λέει: δεν σας ακούμε, δεν σας ακούμε.  

    κ. Νεράντζη: Είναι ανοικτό πάντως.     

    …(οχλαγωγία)… 

    κ. Νεράντζη: Για να περάσουν καινούριοι όροι …(βήχας)… τροποποίηση όρων, δηλ. 

ουσιαστικά θα πρέπει να κάνουμε καινούρια διακήρυξη.  

    κ. ………: … διεθνής διαγωνισμός …    

    κ. Νεράντζη: Ο διαγωνισμός ξεκίνησε αρχές (Σεπτεμβρίου ;), διεθνής διαγωνισμός … 

(φασαρία από τον περιβάλλοντα χώρο)…, πενήντα μέρες … Ευρωπαϊκή Ένωση … είναι μια 

διαδικασία η οποία είναι πολύ χρονοβόρα …   

    κ. Πρόεδρος: κ. Χράπα, κ. αντιδήμαρχε έχετε το λόγο. 

    κ. Χράπας: Η αγωνία μας ότι ενδεχομένως να ψάχνουμε να βρούμε προμηθευτή υγρών 

καυσίμων και να μην θέλει κανείς να υπογράψει σύμβαση με μας, με τους όρους που ήδη 

έχουνε, με τους όρους που μας έχουν βάλει, οι νόμοι μας έχουν επιβάλει, οι νόμιμοι 

κανονισμοί, με τις 40.000 € εγγυητική, που δεν θα… νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιος που να 

μπορεί να τις βάλει για ένα χρόνο. Με το ένα βενζινάδικο μόνο που έγινε όλος ο διαγωνισμός 

με ένα προμηθευτή, δεν θα μπορούσε να γίνει με τέσσερις με πέντε, νάχουμε και 

εναλλακτικές…;     

    κ. Γαλάνης: … δεν υπάρχουν εναλλακτικές. Λέει η κ. Νεράντζη και νομίζω είναι κατανοητό 

αυτό, ότι μόνο με τη συναίνεση του ελεγκτικού συνεδρίου θα εξαντλήσει τα υπόλοιπα των 

συμβάσεων των άλλων αναδόχων. Δεν είναι δηλαδή ότι παίρνουμε τρεις ή τέσσερις ή πέντε … 

κι αν ο ένας δεν τα καταφέρει και δεν θ’αντέξει να εκπληρώσει τους όρους της σύμβασης μέσα 

στη χρονιά ότι θα μπορούμε να αξιοποιήσουμε τους άλλους. Νομίζω έγινε κατανοητό αυτό. 

Βρεθήκαμε σε δύσκολη, σε δυσχερή θέση αυτές τις μέρες γιατί ένας από τους αναδόχους, όπως 

λέει η κ. προϊσταμένη, έχει πρόβλημα σοβαρό, ο μόνος, μη διανοηθεί κανείς να πιστέψει ότι 

δεν θα πληρωνόταν απ’ το δήμο, ο δήμος τουλάχιστον για τα λειτουργικά του έξοδα …, άρα 

και με τη συναίνεση …βρεθήκαμε σε δυσχερή θέση και υπάρχει κατανόηση απ’ τις ελεγκτικές 

αρχές, μπορούμε μέχρι της εξάντλησης του χρονικού ορίζοντα της συμβάσεως να 

αξιοποιήσουμε έναν προμηθευτή από άλλη δημοτική ενότητα. Το λέει ξεκάθαρα η κ. 

προϊσταμένη. Δεν είναι δηλαδή…       

    κ. Χράπας: Εγώ δεν μίλησα για άλλη δημοτική ενότητα όμως. Μίλησα για προμηθευτές 

διάφορους, … αυτούς που μπορεί νάναι … Σερρών. Δεν μπορούσε να γίνει αυτό δηλαδή μέσω 

της σύμβασης; Και ένα δεύτερο, μια δεύτερη ερώτηση, σ’ αυτό που αναφερθήκατε πριν, σ’ ότι 

δηλαδή θα πρέπει να βάλουμε μια αντλία μέσα στο αμαξοστάσιο για να μπορούμε να 

προμηθευόμαστε καύσιμα κι από κει. Από τη στιγμή που ο προμηθευτής πληρώνει 

προκαταβολή στην ουσία στην εταιρεία καυσίμων για να προμηθευτεί … καύσιμο, πως θα 

μπορέσουμε εμείς να προμηθευτούμε καύσιμα χωρίς να πληρώσουμε καθόλου και να 

πληρώσουμε τον προμηθευτή μετά από 40 μέρες. Στο δικό μας το βενζινάδικο σχετικά με την 

αντλία, αυτό ρωτώ.    

    κ. Πρόεδρος: Απαντήσεις από την κ. Νεράντζη και μετά.  

    Δεν ακούγεται κ. Νεράντζη, ανοίξτε το μικρόφωνο … οχλαγωγία… 

    κ. Νεράντζη: (Μιλάει εν μέσω άλλων που συνεχίζουν να ομιλούν μεταξύ τους)… τρεις 

τέσσερις αναδόχους. Έχουμε ποσοστό έκπτωσης, αυτό μη το ξεχνάτε. Έχουμε, δηλαδή αυτός 

που θα κάνει την προσφορά δίνει το ποσοστό έκπτωσης. Εάν στην υποβολή πρόσκλησης 

προσφορών έρθουνε κάποιοι ανάδοχοι και δώσουνε την προσφορά έχει καλώς.  
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Εάν είχαμε τώρα τις δημοτικές ενότητες όπως το είχαμε κάνει πέρυσι και είχαμε έναν ανάδοχο 

έχει καλώς, αν … αναδόχους θα υπήρχε πρόβλημα. … υπήρχε σοβαρό πρόβλημα … Για την 

αντλία που λέτε κ. Χράπα, οι διάφορες εταιρείες οι μεγάλες, η Aegean με την οποία … αλλά 

όχι να συνεργάζεσαι και να επικοινωνείς και να διαπραγματεύεσαι με την Aegean … εταιρεία, 

…(δεν ακούγεται καθαρά λόγω μικροφώνου) … αυτό είναι το θέμα.       

    (Ακούγεται ο κ. Αναστασιάδης). 

    κ. Πρόεδρος: κ. Αναστασιάδη…, μην κάνετε διάλογο σας παρακαλώ πάρα πολύ.  

    κ. Γαλάνης: Ένα λεπτάκι, να απαντήσω… Ήδη εδώ και πάρα πολύ καιρό έχει δοθεί εντολή 

στην κ. Τερμεντζίδου, η οποία και σήμερα πέρασε κι απ’ το δικό μου γραφείο, γιατί της το 

ζήτησα εγώ εδώ και πάρα πολύ καιρό, να ερευνήσει αυτό το θέμα για το αν μπορούμε να …, 

γιατί φαντάζομαι χρειάζεται να γίνει και μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και όλες οι 

άλλες νόμιμες ενέργειες για το θέμα αυτό της αντλίας. Ήδη δηλαδή εξετάζουμε αυτή την 

περίπτωση και έχει δοθεί εντολή σε συγκεκριμένο υπάλληλο στην περιβαλλοντολόγο που 

έχουμε για να δει αυτό το θέμα της αντλίας. Άρα μη το συζητούμε, … εξετάζουμε όλες τις 

περιπτώσεις με την κ. Νεράντζη και με τον κ. Θεοδωρίδη που είναι ο ταμίας του Δήμου και με 

όλους τους παράγοντες που απασχολούνται με το θέμα των καυσίμων και ο κ. Δήμαρχος … δεν 

υπάρχει μέρα που να μη ασχολείσαι μ’ αυτό το θέμα.        

    κ. Αναστασιάδης: Πρέπει να ξέρετε ότι, κ. Νεράντζη, έχουμε εμείς στο Δήμο τεράστιο 

ντεπόζιτο, θα μπορούσαμε κάλλιστα εμείς να έχουμε κατευθείαν μεταφορά από τα διυλιστήρια 

…στο δήμο Σερρών. Διότι η ενέργεια είναι το πιο σημαντικό πράγμα για το δήμο. Θα 

μπορούσαμε κάλλιστα εφόσον … να παίρναμε απ’ τα διυλιστήρια κατευθείαν, … για ποιο λόγο 

… είναι σοβαρό … 

    κ. Πρόεδρος: Τοποθετήσεις επί του θέματος κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ο κ. Μηλίδης, ο 

κ. Δινάκης, ο κ. Γκότσης, ο κ. Κοτρώνης, ο κ. Αναστασιάδης, ωραία, κ. Μηλίδη έχετε το λόγο. 

    κ. Μηλίδης: … πολύ στα σοβαρά κ. πρόεδρε, επειδή το ποσόν που αναγράφεται στη 

σύμβαση είναι αρκετά μεγάλο … χιλιάδες ευρώ, και υπάρχει ομόφωνη απόφαση της 

οικονομικής επιτροπής και υπάρχει εδώ στο σώμα η διαβεβαίωση του αρμόδιου αντιδημάρχου 

ότι οι διαδικασίες είναι όλες νόμιμες δεν έχουμε κανένα λόγο να μη το ψηφίσουμε, γιατί θα 

πρέπει να κινηθούν τα οχήματα και ό,τι χρειάζεται ο δήμος. Εκείνο που ήθελα απλώς να 

παρατηρήσω είναι το εξής: ότι θα πρέπει και το, νομίζω ότι η κ. Νεράντζη προϊσταμένη της 

υπηρεσίας το γράφει σαφώς και κατηγορηματικώς και νομίζω κάνει έκκληση να δούμε τι θα 

κάνουμε με τα όργανα, δηλαδή την ΔΕΠ και την ΚΕΔΕ, έχουμε εδώ εκπροσώπους, είναι εδώ 

και ο κ. Γεωργίου, νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντική η πρόταση, … πρέπει να αλλάξει, γιατί 

κάπου είδα ότι υπάρχει ένας νόμος ο 83 του ’82, δηλαδή νόμοι οι οποίοι έχουν ξεπεραστεί, … 

λέει με τη σύμφωνη γνώμη της Νομαρχίας κλπ, έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Γι’ αυτό νομίζω 

είναι πολύ σημαντικό να ρθει το θέμα στα δευτεροβάθμια όργανά μας και βέβαια επικροτώ την 

πρόταση, δεν ξέρω αν μπορεί να συγκεραστεί με την πρόταση του κ. Αναστασιάδη, για την 

αντλία, την αδειοδότηση και όλα αυτά, ή αν μπορεί με το ντεπόζιτο αυτό που είναι τώρα. Είναι 

σημαντικό, γιατί δεν μπορεί με τα καύσιμα να παίζει κανείς. Ευχαριστώ πολύ.                

    κ. Πρόεδρος: κ. Κοτρώνη. 

    κ. Κοτρώνης: Κι εγώ συμφωνώ, με τον όρο ότι, απ’ ότι άκουσα ότι αν η εκτίμηση είναι 

σωστή και νομίζω ότι είναι σωστή, γιατί το παραδέχτηκε και η κ. Νεράντζη ότι η ίδια έκανε την 

πρόταση πέρσι για διαφορετικές ενότητες, συμφωνώ κι εγώ ότι μπροστά στον κίνδυνο να μην 

έχουμε, όχι σε τέσσερις διαφορετικές ενότητες, αλλά ούτε στο δικό μας εδώ έναν, που θα 

αναλάβει αυτή την ιστορία, νομίζω ότι κακώς μπαίνουμε στις λεπτομέρειες, πρέπει να 

συμφωνήσουμε, όμως, θεωρώ ότι πρέπει να μπει ως πρόταση και αν πράγματι δεν μπήκε μέχρι 

τώρα κακώς δεν μπήκε, … έχουμε μια δική μας αντλία κάτω, αν δεν μπήκε μέχρι τώρα και 

μπορούσε να μπει, κακώς δεν μπήκε τόσα χρόνια. Γιατί δεν μπήκε. Κατά τα άλλα συμφωνώ ότι 

πρέπει να προχωρήσουμε …   
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    κ. Πρόεδρος: Ο επόμενος, ο κ. Γκότσης. 

  κ. Γκότσης: κ. πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, πέρασε αυτό απ’ την οικονομική επιτροπή, 

εκείνο που ήθελα να πω, ότι για την αντλία χρειάζεται περιβαλλοντική μελέτη, … αν ας πούμε 

περάσει η περιβαλλοντική μελέτη. Βέβαια η αστυνομία έχει ένα κρουνό εκεί, αλλά είναι … 

τέλος πάντων. Λοιπόν, άρα εκείνο που πρέπει να γίνει, όπως είπε κι ο κ. Γαλάνης, να γίνει 

περιβαλλοντική μελέτη. Το άλλο, πάντως πρέπει να προσεχθεί, είναι δύσκολο γιατί δεν 

εξετάζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά, δεν υπάρχει κανένα… είναι καύσιμο, και πρέπει ο 

ανά… αυτός ο… εν πάσει περιπτώσει, ο ανάδοχος, απ’ αυτόν τον πρόχειρο διαγωνισμό, να 

είναι και αξιόπιστος. Δηλαδή υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να πέσουμε πάλι σε προμηθευτή και να 

μείνουμε όλη τη χρονιά χωρίς καύσιμο. Αυτό πρέπει να προσεχθεί, δηλαδή ναι μεν λέμε 

έκπτωση, αλλά η έκπτωση δεν συνεπάγεται και αξιοπιστία. Δηλαδή μπορεί κάποιος να δώσει 

μια μεγαλύτερη έκπτωση και να ξέρω ποιος να είναι, να διαχέεται, και να το ξέρω εγώ γιατί 

ζούμε σε μία κοινωνία, να μην είναι αξιόπιστος και να δίνει κολυμβητήριο, τα σχολεία κλπ. 

Αυτό πρέπει να προσεχθεί, ευχαριστώ πολύ.          

    κ. Πρόεδρος: κ. Αναστασιάδη. Και ο κ. Γάτσιος είναι … παρακαλώ κ. Αναστασιάδη, δεν 

πειράζει. 

    κ. Αναστασιάδης: Επαναλαμβάνω, το συμφέρον του Δήμου είναι απλό. Έχουμε μια 

τεράστια δεξαμενή πετρελαίου … (δεν μιλάει καθαρά και υπάρχει θόρυβος από τον 

περιβάλλοντα χώρο και τους διπλανούς)… επειδή η ενέργεια είναι το σημαντικότερο πράγμα 

… και θάχουμε μεγάλη οικονομία εάν πηγαίνουμε απ’ ευθείας απ’ τα διυλιστήρια και 

φέρνουμε πετρέλαιο για το δήμο κι από κει να γίνεται η διανομή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό 

το πράγμα, θάχει μεγάλη ωφέλεια ο δήμος … αυτή είναι η πρότασή μου … ψηφίζω…  

    κ. Πρόεδρος: Ο κ. Γάτσιος. 

    κ. Γάτσιος: Γεννάται εύλογα ένα ερώτημα κ. πρόεδρε για τη συγκεκριμένη διαδικασία και 

το πρόβλημα είναι τι μας ενθαρρύνει σήμερα, ότι μετά έναν άγονο διαγωνισμό δεν ήρθε κανείς 

να καταθέσει … (δύο, δύο… ακούγεται κάποιος να λέει), … πέντε, το ένα είναι σχήμα λόγου, 

τι μας ενθαρρύνει σήμερα ότι στην απ’ ευθείας ανάθεση … υπάρχουν προσφορές που 

υποχρεούται να βάλει και μία έκπτωση θα έχουμε εμείς ανάδοχο. Ενδεχομένως θα προκύψουν 

σοβαρά ζητήματα. Πρόταση της παράταξής μας, αν και μας εξήγησε η κ. Νεράντζη ότι δεν 

μπορεί να γίνει αυτό τώρα, θα ήταν προτιμότερο κατά τη γνώμη μας να γινόταν μεγαλύτερη 

διασπορά, ανά δημοτική ενότητα να γινόταν η δημοπρασία αυτή, αλλά εφόσον δεν μπορεί να 

γίνει τώρα προχωρούμε σ’ αυτό και αυτό που είναι σημαντικό είναι, δεν υπάρχει κανένα 

πρόβλημα … απ’ τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων να προκύψει κάποιο πρόβλημα … 

αυτή τη στιγμή υπάρχει αντλία …(ακούγονται αδιευκρίνιστα κι’  άλλοι)… δεν υπάρχει τέτοια 

περίπτωση …(ακούγεται κάποιος)… κι αυτό βέβαια που είναι … πρότασή μας είναι αν … η 

διαδικασία, τα έγγραφα που πρέπει να γίνουν προς τη ΔΕΠ και την ΚΕΔΕ όπως γινόταν και 

παλιά μέχρι τώρα οι εγκρίσεις, με προέγκριση και συγκεκριμένα …, να μπορούμε να 

προμηθευόμαστε κι αμέσως το τμήμα προμηθειών να μπορεί να αποπληρώνει για τη δυσκολία 

αυτή που προέκυψε. Γινόταν και παλιότερα με προέγκριση ότι, και μετά ο δήμος, οι αρμόδιοι 

αντιδήμαρχοι, ο δήμαρχος, οι υπηρεσίες, θα βλέπουν αν πραγματικά είμαστε μέσα στα πλαίσια 

αυτά των λίτρων που έχουμε πάρει την προέγκριση για να μπορούμε να πληρώσουμε τους 

προμηθευτές. Κατά τα λοιπά συμφωνούμε … και πρέπει γρήγορα να προχωρήσει η διαδικασία. 

    κ. Πρόεδρος: Ο κ. Δινάκης. 

    κ. Δινάκης: κ. πρόεδρε αν και με κάλυψαν οι προλαλήσαντες, εγώ έχω να τονίσω το έξης: 

Να δούμε πάσει θυσία τι θα κάνουμε με το να έχουμε μία αντλία δική μας μέσα στο εργοτάξιο. 

Τώρα το αν κάποιες άλλες αντλίες λειτουργούν γύρω μας, δεν μπορούμε να ξέρουμε αν αυτή τη 

στιγμή έχουν περιβαλλοντική μελέτη, αλλά εμείς θα τηρήσουμε τα νόμιμα. Δεν θα γίνουμε και 

μεις παράνομοι όταν αυτοί είναι παράνομοι. Ευχαριστώ, θα δούμε τώρα τον καλύτερο τρόπο 

που μπορούμε να εφαρμόσουμε στο να αποκτήσουμε μια δική μας αντλία. Ευχαριστώ.  
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    - Ακούγεται η κ. Νεράντζη να ζητεί από τον πρόεδρο να μιλήσει.                  

    κ. Νεράντζη: …λοιπόν, μετά από τη διαδικασία αυτή και την υποβολή πρόσκλησης 

προσφορών, αν δεν … ανάδοχος, το θέμα επανέρχεται στο δημοτικό συμβούλιο, και τότε 

πραγματικά μπορείτε να προτείνετε να είναι δέκα άτομα … αλλά η διαδικασία που πρέπει να 

ακολουθηθεί είναι αυτή που προκύπτει από το νόμο…δεν μπορείτε να κάνετε παράνομα 

…εντάξει;  

    κ. Πρόεδρος: Μισό λεπτάκι, ζήτησε το λόγο να δώσει κάποιες επεξηγήσεις ο κ. Χράπας, 

σύντομες.     

    κ. Χράπας: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μιλάμε για μια δεξαμενή καυσίμων η οποία 

βρίσκεται μέσα στο χώρο του αμαξοστασίου, η οποία όχι μόνο δεν είναι αδειοδοτημένη δεν 

υπάρχουν περιβαλλοντικοί όροι, δεν είναι ούτε καν ογκομετρημένη, ενδεχομένως αν θα πάμε 

σ’ αυτή τη λύση θα πρέπει να τοποθετήσουμε ακόμα και νέα δεξαμενή, όχι την ήδη υπάρχουσα, 

καταλάβατε; Και ένα δεύτερο που θέλω να πω και να το τονίσω πάλι κι αυτό, είναι το: εμείς θά 

’μαστε ένα βενζινάδικο στην ουσία που θα καταναλώνει ετησίως 600 τόσες χιλιάδες ευρώ. Το 

πιο μικρό βενζινάδικο έχει τζίρο πάνω από 1,5 εκκατομύριο. Δε θάμαστε μεγάλοι κ. Νεράντζη, 

θάμαστε μικροί. Αλλά εκτός από αυτό, πάλι το ίδιο πρόβλημα θάχουμε, γιατί δεν θα μπορούμε 

να πληρώσουμε τον προμηθευτή μας λέει η εταιρεία μέσα σ’ ένα πολύ σύντομο χρονικό 

διάστημα λόγω των διαδικασιών. Οι διαδικασίες … μέχρι και σήμερα που έχουμε μας λεν ότι 

είναι πάνω από 30 ημέρες. Δεν έχω να πω κάτι άλλο… 

- Οχλαγωγία – μιλούν πολλοί μαζί αδιευκρίνιστα.                 

    κ. Γαλάνης: … των συναδέλφων του δημ. συμβουλίου που στηρίζουν την καλή δυνατή 

λειτουργία ... με την απόφασή τους στο θέμα των καυσίμων. Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω δυο 

θέματα για να μη δημιουργούνται εντυπώσεις, ότι, ένα είναι σίγουρο, ότι υπάρχει διάθεση από 

μας να εξετάσουμε … κι απ’ τον κ. δήμαρχο αλλά κι απ’ τους συνεργάτες της δημοτικής αρχής 

ώστε να ξεπεραστεί το θέμα της αντλίας στο αμαξοστάσιο, όμως και πάλι θα πρέπει να 

επισημάνουμε ότι αν δεν αλλάξει η νομοθεσία … κάθε μήνα … τα καύσιμα δεν είναι δυνατή η 

αποπληρωμή των καυσίμων, αλλά δεν μπορούμε να προπληρώσουμε και να αγοράσουμε 

καύσιμο… τη δεξαμενή μας. Ακόμα και με το καλό άμα εγκριθεί …(ακούγεται συνέχεια 

θόρυβος από το γύρω χώρο και χτυπήματα)… άρα θα είναι εδώ ένα θέμα, όπως πολύ σωστά κι 

άλλοι συνάδελφοι, κι εγώ στην εισήγησή μου αλλά και η κ. Νεράντζη το έχει επισημάνει, 

πρέπει να γίνει μια παρέμβαση στην ΚΕΔΕ ώστε να αλλάξει η νομοθεσία και βέβαια δεν έχει 

νόημα να πάμε στην αντλία, και το δεύτερο θέμα είναι ότι … αποφάσισε η οικονομική 

επιτροπή ομόφωνα και με τα μέλη της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης και ορίζει ο 

νόμος ότι μετά από … άγονο διαγωνισμό πρέπει να πάμε σε απ’ ευθείας ανάθεση με υποβολή 

προσφορών, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να κάνουμε και κάτι άλλο, αλλά, και σας ξαναλέω 

κ. πρόεδρε, να το πω για τελευταία φορά, ότι και τρεις και τέσσερεις, ανά δημοτική ενότητα να 

έχουμε προμηθευτές, μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του ελεγκτικού συνεδρίου θα μπορούσαμε να 

εξαντλήσουμε τα υπόλοιπά τους σε περίπτωση που ένας εκ των προμηθευτών μας κατέρρεε 

οικονομικά. Δηλ. και πάλι, και πολλούς να έχουμε ανά δημοτική ενότητα, δεν είναι βέβαιο … 

ότι μπορούμε να τους αξιοποιήσουμε αν μεσούσης της χρονιάς βρεθούμε με έναν από τους 

προμηθευτές να έχει καταρρεύσει οικονομικά. Σας ευχαριστώ πολύ.  

    κ. Πρόεδρος: Ολοκληρώθηκε το θέμα κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και μπαίνει σε 

ψηφοφορία.                    

 

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ:  

 
Δινάκης ΝΑΙ 

Γαλάνης ΝΑΙ 

Μυστακίδης ΝΑΙ 
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Γρηγοριάδης  ΝΑΙ 

Στεργίου ΝΑΙ 

Αραμπατζής ΝΑΙ 

Σταυρόπουλος ΝΑΙ 

Αρναούτογλου ΝΑΙ 

Καλαϊτζίδης ΝΑΙ 

Χατζημαργαρίτης ΝΑΙ 

Χασαπίδης ΝΑΙ 

Σούζας ΝΑΙ 

Θεοχάρης ΝΑΙ 

Δούκας ΝΑΙ 

Νιζάμης ΝΑΙ 

Βαλτσάνης ΝΑΙ 

Μοσχολιός ΝΑΙ 

Τατούδης ΝΑΙ 

Κατιρτζόγλου ΝΑΙ 

Γκότσης ΝΑΙ 

Μηλίδης ΝΑΙ 

Αναστασιάδης ΝΑΙ 

Ίντος ΝΑΙ 

Σαραντίδου ΝΑΙ 

Χρυσανθίδης ΝΑΙ 

Γάτσιος ΝΑΙ 

Φωτιάδης ΝΑΙ 

Δρίγκα ΝΑΙ 

Ηλιοπούλου ΝΑΙ 

Κοτρώνης ΝΑΙ 

Αγοραστός ΝΑΙ 

Δημητρίου ΝΑΙ 

Δήμου ΝΑΙ 

Παπαδοπούλου ΝΑΙ 

Μερετούδης ΝΑΙ 

Αποστολίδου ΝΑΙ 

Αγιαννίδου ΝΑΙ 

Χράπας ΝΑΙ 

Μπιτζίδου ΝΑΙ 

Χουρουζίδης ΝΑΙ 

Παπαβασιλείου ΝΑΙ 

 
    - Εγκρίνεται ομόφωνα. 
 

2ο ΘΕΜΑ: Έγκριση ανατροπής ανάληψης υποχρεώσεων του Δήμου Σερρών.  

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στέργιος. 

 

    κ. Πρόεδρος: Και πάμε στο 2ο θέμα κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Έγκριση ανατροπής 

ανάληψης υποχρεώσεων του Δήμου Σερρών. Εισηγητής: O αντιδήμαρχος οικονομικών ο κ. 

Γαλάνης. Παρακαλώ κ. Γαλάνη. 

    κ. Γαλάνης: κ. πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, απ’ το Βασιλικό 

Διάταγμα του 1959 … (τον διακόπτει ο κ. Πρόεδρος). 
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    κ. Πρόεδρος: Συγνώμη για τη διακοπή. Παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι σταματήστε να 

μιλάτε μεταξύ σας. Είναι άσχημο, πολύ άσχημο. Κουράζει όλο το Σώμα. Σας παρακαλώ πάρα 

πολύ, για τελευταία φορά.  

    κ. Γαλάνης: (συνεχίζει). Από το Βασιλικό Διάταγμα του 1959 μέχρι και το Προεδρικό 

Διάταγμα το 113/2010 ορίζεται ότι θα πρέπει τα λογιστικά τους οι ΟΤΑ να τα διαχειρίζονται με 

ένα συγκεκριμένο τρόπο. Ακόμη πιο έντονα τώρα μ’ αυτό το Προεδρικό Διάταγμα που σας 

ανέφερα και τις εγκυκλίους που ήρθαν, όπως τα βλέπετε στην εισήγηση της προϊσταμένης της 

κ. Γουναρίδου, μέχρι και το τέλος της χρονιάς, δηλαδή για το 2011, ζητούνε, … πρώτον αυτό 

το θέμα να ψηφίσετε τώρα για μια λογιστική τακτοποίηση, μας ζητάει η πολιτεία για κάθε 

ανάληψη δαπάνης που κάνουμε στο έτος που πέρασε, δηλ. για κάθε ανάληψη δαπάνης που 

κάναμε το 2011, για όποιο ποσό δεν εκτελέστηκε η δαπάνη, να έρθουμε και να 

αποδεσμεύσουμε το ποσό αυτό και εκ των υστέρων να μπορέσουμε να το επαναδεσμεύσουμε. 

Δηλαδή πρόκειται στη συγκεκριμένη υπόθεση για μια καθαρά λογιστική διαδικασία, μια 

λογιστική τακτοποίηση, σήμερα περνάμε όπως βλέπεται αυτές τις ανατροπές, αντίστοιχες 

ανατροπές θα κληθούμε να περάσουμε στην οικονομική επιτροπή δηλ. τι εννοώ, όποιο όργανο 

βάζει την ανάληψη δαπάνης το ίδιο όργανο έρχεται να κάνει την ανατροπή και εκ των υστέρων 

την επαναδέσμευση για τη νέα χρονιά που τρέχει. Στη συζήτηση που έκανε με άλλους 

αντιδημάρχους σε άλλους δήμους του νομού, εντάξει εκτός από κάποιες περιπτώσεις που δεν 

έχουν ψηφίσει ακόμα προϋπολογισμό, κάποιοι δεν έχουν, ούτε… δεν γνώριζαν το θέμα ούτε 

απ’ τον πληροφορητή, εμείς νομίζω κάνοντας το καλύτερο δυνατό μέχρι και πέρυσι στο τέλος 

της χρονιάς, εκδίδαμε εντάλματα και πληρώναμε όλες τις οφειλές, όλες τις οφειλές που 

μπορούσαμε να πληρώσουμε μέχρι και την τελευταία ημέρα, και με τη νέα χρονιά βλέποντας 

όλες αυτές τις υποχρεώσεις που πρέπει να φέρουμε σε πέρας και από το νόμο αλλά και για την 

καλύτερη δυνατή λειτουργία ώστε να μπορέσουμε τα χρήματα που έρχονται να τα 

αξιοποιήσουμε, δηλ. για παράδειγμα τα χρήματα που έχουμε στη διάθεσή μας αυτή τη στιγμή 

και τα υπόλοιπα ΣΑΤΑ που ήρθαν με τη νέα χρονιά του 2012, θα πρέπει να αποδεσμεύσουμε 

τις αναλήψεις που έγιναν λογιστικά το 2011 και να επαναδεσμεύσουμε με την κατανομή που θα 

γίνει φυσικά εδώ με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, άρα να επανέλθουμε με νέες 

αναλήψεις δαπανών ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τα έργα, να πληρώσουμε τους 

αναδόχους και πάει λέγοντας. Δηλαδή, αυτή θα είναι διαδικασία που θα τη βλέπουμε από δω 

και πέρα, εμένα πραγματικά μου προξενεί εντύπωση γιατί διαβάζοντας και το Βασιλικό 

Διάταγμα του 1959, συζητώντας και με την κ. Γουναρίδου αλλά και με την κ. Νεράντζη, είναι 

κάτι το οποίο απ’ το 1959 μέχρι σήμερα δεν εφαρμοζόταν εξ’ ολοκλήρου, αυτή η διαδικασία 

δηλαδή, ανάληψη δαπάνης, ανατροπή, αποδέσμευση και να επανέρχεσαι να προβαίνεις σε μια 

ανάληψη. Με αλλεπάλληλες φυσικά όπως σας είπα εγκυκλίους που παίρνει η πολιτεία πιέζει 

τους δήμους και τους ενοχλεί συνεχώς και …(βήχας)… να λειτουργήσουν με αυτόν τον … 

τρόπο, και σ’ αυτόν τον τρόπο κ. πρόεδρε, επειδή είναι η ανάγκη τέτοια ώστε να, μας έχουν 

έρθει και τα χρήματα και πρέπει να προχωρήσουμε στις νέες αλλαγές των δαπανών, πρέπει να 

προχωρήσουμε στις λογιστικές τακτοποιήσεις, σε ανατροπές, για να μπορέσουμε να κάνουμε 

νέες αναλήψεις δαπανών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.  

    κ. Πρόεδρος: Ερωτήσεις επί του θέματος κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο κ. Νιζάμης μια 

ερώτηση, παρακαλώ.                            

    κ. Νιζάμης: κ. πρόεδρε, ήθελα να ρωτήσω τον κ. αντιδήμαρχο, πως προέκυψε το 

συγκεκριμένο θέμα κι από πού. Από τη στιγμή που υπάρχει μια νομοθεσία θα μπορούσε να 

ισχύει αυτό το πράγμα και πέρυσι και πρόπερσι και παραπρόπερσι. Άρα για να έρχεται 

σήμερα.. κάτι προέκυψε και πως.   

    κ. Γαλάνης: κ. συνάδελφε, προέκυψε από την υπηρεσία. Η ανάγκη αυτή, δηλ. τι θέλω να πω, 

με το που, η λειτουργία του δήμου είναι μια ζώσα πραγματικότητα, προέκυψε από το γεγονός 

ότι θα πρέπει να επαναχρηματοδοτήσουμε τα συνεχιζόμενα έργα, δηλ. τα έργα τα οποία έπρεπε 
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να χρηματοδοτήσουμε στο 2012 και η κατανομή των χρημάτων που έχουν έρθει απ’ τη ΣΑΤΑ 

πρέπει να γίνει κανονικά ..(συνεχόμενος βήχας).. προέκυψε, βρεθήκαμε μπροστά απ’ την 

ανάγκη να εφαρμόσουμε, και συζητώντας φυσικά και με το ελεγκτικό συνέδριο και με τον 

προϊστάμενο του λογιστηρίου, βρεθήκαμε μπροστά στην ανάγκη να προβούμε σ’ αυτές τις 

ανατροπές για να μπορέσουμε να πληρώσουμε, να κάνουμε και νέες αναλήψεις δαπανών και να 

πληρώσουμε και τα εντάλματα και όλες τις άλλες προμήθειες που πρέπει να κάνουμε το 2012. 

Αυτόν τον τρόπο …   

    - Επενέβη και κάτι σχολίασε ο κ. Κοτρώνης και δημιουργήθηκε μια μικρή οχλαγωγία με 

αδιευκρίνιστα σχόλια.  

    κ. Γαλάνης: Να σας εξηγήσω, έχετε δίκιο, ευχαριστούμε πολύ κ. Κοτρώνη. … Γιατί μέχρι 

σήμερα … το εντεταλμένο όργανο που ελέγχει τις αναλήψεις δαπανών που είναι το ελεγκτικό 

συνέδριο ο κ. επίτροπος, και οι συνεργάτες και οι εισηγητές του, σε όλες αυτές τις διαδικασίες 

που ακολουθούσε η προϊσταμένη η κ. Γουναρίδου στο λογιστήριο, τις ενέκριναν … πρώτα τους 

λογαριασμούς που πήγαν με αναλήψεις δαπανών με αυτόν τον τρόπο που γινόταν μέχρι τώρα 

όχι μόνο στο δικό μας δήμο αλλά και σε όλους τους άλλους δήμους της χώρας, θα μπορούσαν 

παρ’ όλο ότι ελέγχονταν και δεν ακολουθούνταν αυτή τη διαδικασία, τώρα πλέον και με τις 

εγκυκλίους που ήρθαν και η μία ειδικά κύριοι συνάδελφοι ήρθε στο τέλος της χρονιάς … 

προέκυψε αυτό το θέμα, ότι θα πρέπει για να επαναδεσμεύσουμε χρήματα και να τα βάλουμε 

σε συνεχιζόμενα έργα, να ανατρέψουμε τις μη εκτελεσθείσες δαπάνες του 2011 για να 

μπορέσουμε …  

    κ. Νιζάμης: Άρα προέκυψε μετά το συγκεκριμένο έγγραφο …  

    κ. Γαλάνης: Και μάλιστα, ακριβώς προέκυψε από το τελευταίο έγγραφο του 2011 … 

    κ. Πρόεδρος: Νομίζω κ. Γαλάνη απαντήσατε .. δεν χρειάζεται να συνεχίσετε, είναι 

ικανοποιημένος απ’ την απάντηση ο κ. Νιζάμης. Λοιπόν, τοποθετήσεις επί του θέματος, θέλει 

κανείς συνάδελφος να τοποθετηθεί; Ο κ. Γάτσιος, πως έτσι ψηφίζουμε γραμματέα, υπάρχουν 

άνθρωποι που θέλουν να τοποθετηθούν, ο κ. Κοτρώνης, δύο, παρακαλώ, ο κ. Κοτρώνης; Ναι, 

και ο κ. Νιζάμης, τρεις. Παρακαλώ κ. Κοτρώνη, κανονικά ο κ. Γάτσιος έπρεπε, αλλά…, κ. 

Γάτσιο έχετε το λόγο.    

    κ. Γάτσιος: Έκανα λάθος εγώ κ. πρόεδρε, συγνώμη. Κατ’ αρχάς να χαιρετίσουμε αυτή τη 

διαδικασία, γιατί θεωρούμε ότι είναι μια πολύ καθαρή διαδικασία η οποία … αλλά θα πρέπει να 

θυμίσουμε ότι αυτές οι, ανατροπές τις λένε τώρα, αναμόρφωση πρ/σμού τις λέγαμε ανέκαθεν, 

το τελευταίο τρίμηνο πάντοτε του έτους, πάντοτε φτιάχναμε αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού, ακυρώναμε …(βήχας)… για να μπορούμε να διαμορφώσουμε καινούριους, 

με τους οποίους θα μπορούσαμε να πληρώνουμε ενδεχομένως … κάποιες διαδικασίες, κάποια 

έργα … (βήχας)… για να μπορέσουμε το τελευταίο τρίμηνο να δούμε που έχουμε χρήματα, 

γιατί προκύπτει τελικά από τα ταμειακά υπόλοιπα ότι δεν θα μπορούμε, γιατί είναι δεσμευμένα 

τα χρήματα σε κωδικούς οι οποίοι είναι ανενεργοί.  

    κ. Πρόεδρος: Ευχαριστώ. Ο κ. Κοτρώνης. 

    κ. Κοτρώνης: … εμείς θα ψηφίσουμε, απλά κάποιους κωδικούς δεν θέλω να τους ψηφίσω 

θα τους αναφέρω στην ψηφοφορία.  

    κ. Πρόεδρος: Ας ολοκληρώσουμε τις τοποθετήσεις. Ο κ. Νιζάμης.                             

    κ. Νιζάμης: κ. πρόεδρε και κύριοι σύμβουλοι, εγώ στη συγκεκριμένη διαδικασία παρ’ ότι θα 

το ψηφίσω, θα δώσω … ψηφοδέλτιο.. συζητάμε τώρα, αλλά βλέπω μια ολιγωρία, μια ολιγωρία 

της διοίκησης, η οποία εμένα προσωπικά δε μ’ αρέσει και δε με εκφράζει. Κάποτε η διοίκηση 

πρέπει να μάθει να λειτουργεί στο χρόνο της κι αυτοί οι οποίοι ευθύνονται γι’ αυτές τις 

μεταγενέστερες τροποποιήσεις ανατροπές … ενώ είναι … ισολογισμού στα λογιστικά που 

μπορούν να γίνουν αυτές οι τακτοποιήσεις στο χρόνο τους, … πρέπει να παίρνονται και 

ανάλογα μέτρα από την πλευρά της διοίκησης προς τους υπαλλήλους. Η ανοχή αυτή πρέπει να 

ολοκληρωθεί. 
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 Το δημοτικό συμβούλιο πρέπει να αποφασίζει στο χρόνο του γιατί γι’ αυτό μας έφεραν οι 

πολίτες εδώ. Κι αυτό πιστεύω ότι πρέπει να το τηρήσουμε. Δεν μπορεί αυτός ο ωχαδερφισμός 

των υπαλλήλων, έτσι, να προσβάλλει τη λειτουργία τόσο του δημάρχου όσο και του δημοτικού 

συμβουλίου. Ευχαριστώ πολύ.   

    κ. Πρόεδρος: Μια απάντηση από τον αντιδήμαρχο και να ολοκληρώσουμε.  

    κ. Γαλάνης: Θα ήθελα να επισημάνω, προς τον κ. συνάδελφο τον κ. Κοτρώνη αν μου 

επιτρέπει, ότι πρόκειται …(ακούγονται κάποιοι δυνατοί χτύποι)… για λογιστική καθαρά 

τακτοποίηση, δηλ. όλες αυτές κ. συνάδελφε, όλα αυτά που αναφέρονται, είναι εδώ και η κ. 

Γουναρίδου, όλα αυτά που αναφέρονται σαν ανατροπές, είναι ποσά που τακτικά λογιστικά 

καλύφθηκαν μέσα στο 2011, δεν εκτελέστηκαν … και θα πρέπει τώρα να ανατραπούν, θέλω να 

πω δεν ψηφίζουμε κάτι άλλο …(πάλι βήχας)… τακτοποίηση. Και όσον αφορά κ. πρόεδρε την 

ολιγωρία, εγώ πάντοτε καλοδεχούμενα δέχομαι οποιαδήποτε κριτική από συναδέλφους είτε της 

συμπολίτευσης είτε της αντιπολίτευσης, πιστέψτε με ότι, ή τουλάχιστον θέλω να πιστεύω ότι 

όλη την προηγούμενη χρονιά ήμουνα στο δήμο όλες τις ώρες που χρειαζόταν να είμαι, και ήταν 

αρκετές αυτές, δεν είδα τουλάχιστον υπαλλήλους να ολιγωρούν, έχουμε φυσικά, η μηχανή του 

δήμου, αυτό νομίζω είναι αυτομολογούμενο, το ξέρει απ’ τον κ. δήμαρχο μέχρι όλους μας εδώ 

μέσα, η μηχανή του δήμου λειτουργούσε μ’ έναν διαφορετικό τρόπο τα προηγούμενα χρόνια, 

ενδεχομένως να άλλαξε ρυθμούς, το 2011 είναι μια χρονιά που σπαράζουν τα πάντα, ειλικρινά 

σας το λέω, το πόσες νομοθετικές αλλαγές έγιναν μέσα στο 2011 είμαι στη διάθεσή σας να το 

αποδείξω, έγιναν πάρα πολλές αλλαγές κύριε πρόεδρε, επομένως και οι υπάλληλοι πιέστηκαν 

πάρα πολύ και από δικό μας έλεγχο και όσοι κ. πρόεδρε δεν αντιλήφθηκαν τον τρόπο 

λειτουργίας, τον νέο τρόπο λειτουργίας που θα πρέπει να λειτουργεί η δημόσια διοίκηση, 

νομίζω ότι τους δώσαμε έναν τρόπο ενδεδειγμένο να τον καταλάβουν και σε κάθε περίπτωση 

δεν υπάρχει, θέλω να πω ούτε κατά μία, ούτε μία πιθανότητα να μην, κάποιος αρμόδιος 

αντιδήμαρχος ή ο κ. δήμαρχος να μην ελέγχουν τους υπαλλήλους και να τους αφήνουνε να 

λειτουργούν με έναν τρόπο που δεν συνάδει με τη χρηστή διοίκηση. Αλλά σε κάθε περίπτωση 

ξαναλέω ότι, όποιες αλλαγές πρέπει να γίνουν για την καλύτερη δυνατή λειτουργία του δήμου, 

γίνονται, γίνανε και θα συνεχίσουν κ. πρόεδρε να γίνονται και θα ζητήσω απ’ το συμβούλιο την 

κατανόηση και όταν δεν χρειάζεται και με έκτακτα δημοτικά συμβούλια, επειδή οι αλλαγές 

είναι συνεχείς, σας ενημερώνω ότι υπάρχει ένα καινούριο πολυνομοσχέδιο για την 

αυτοδιοίκηση, περίπου 100 σελίδες … 

    κ. Πρόεδρος: Ας μην ξεφύγουμε κύριε …            

    κ. Γαλάνης: … θέλω την κατανόησή σας, οι αλλαγές είναι συνεχείς. 

    κ. Πρόεδρος: κ. αντιδήμαρχε ολοκληρώσατε. Το θέμα κυρίες …, δευτερολογία, βεβαίως. 

Έχετε το λόγο. Άλλος συνάδελφος, τοποθέτηση. Ο κ. Γάτσιος.  

    κ. Γάτσιος: κ. πρόεδρε, κ. δήμαρχε, κύριοι συνάδελφοι, εκτιμούμε ότι σ’ αυτήν την αίθουσα 

είμαστε ένα πολιτικό όργανο. Και επειδή για πολλοστή φορά συνεχώς πετάμε τη μπάλα 

συνεχώς στο υπαλληλικό προσωπικό, ο κόσμος και ο λαός των Σερρών εξέλεξε εμάς για να 

μπορούμε να κατευθύνουμε τα πράγματα έτσι όπως πρέπει. Για μας η ευθύνη είναι καθαρά 

διοικητικής φύσης δεν είναι υπαλληλικής φύσης. Πολιτική είναι η διαδικασία που κάνουμε 

εδώ, πολιτική είναι η διαδικασία που κάνουμε και μέσα στο δήμο. Δεν μπορεί συνεχώς να 

ενοχοποιούνται, όπως έχει γίνει πάρα πολλές φορές σ’ αυτήν την αίθουσα, το υπαλληλικό 

προσωπικό και μεις να μην αναλαμβάνουμε ποτέ την ευθύνη μας. Η ευθύνη λοιπόν είναι 

καθαρά του δημοτικού συμβουλίου, είναι καθαρά της δημοτικής αρχής, αυτή πρέπει να … 

πράγματα κι αυτή πρέπει να αναλαμβάνει επιτέλους και τις ευθύνες. Κάθε φορά που 

βρισκόμαστε σε μία δύσκολη θέση δεν μπορούμε να ενοχοποιούμε άλλους ανθρώπους. Πρέπει 

να αναλάβουμε κάποια στιγμή την ευθύνη μας.  
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    κ. Πρόεδρος: Νομίζω κύριοι συνάδελφοι ότι, ο αντιδήμαρχος έδωσε προηγουμένως στην 

ερώτηση του κ. Νιζάμη, έτσι, στην τοποθέτηση του κ. Νιζάμη μάλλον, νομίζω σαφείς 

πληροφορίες έτσι, εντάξει υπάρχει εδώ, τώρα νομίζω όλοι μας το κατανοούμε εδώ μέσα ότι 

υπάρχουν δυσκολίες, ο Καλλικράτης είναι μια καινούρια μεταρρύθμιση στην τοπική 

αυτοδιοίκηση, υπάρχουν προβλήματα, και νομίζω ότι, εντάξει, δεν θα πέσουν και κεφάλια επί 

πίνακι ας πούμε, για όνομα του Θεού. Ας μη δώσουμε έκταση, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ας 

μη δώσουμε άλλη έκταση στο θέμα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, το θέμα έχει ολοκληρωθεί και 

μπαίνει σε ψηφοφορία.  

 

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ:                   

 
Δινάκης Κων/νος ΝΑΙ 

Γαλάνης Στέργιος ΝΑΙ 

Μυστακίδης Παύλος ΝΑΙ 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης ΝΑΙ 

Στεργίου Νικόλαος ΝΑΙ 

Αραμπατζής Θεόδωρος ΝΑΙ 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος ΝΑΙ 

Αρναούτογλου Φωτεινή  ΝΑΙ 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος ΝΑΙ 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης ΝΑΙ 

Χασαπίδης  Κων/νος ΑΠΩΝ 

Σούζας Ζαχαρίας    ΑΠΩΝ 

Θεοχάρης Μιχαήλ ΝΑΙ 

Δούκας Γεώργιος ΝΑΙ 

Νιζάμης Δημήτριος ΝΑΙ 

Βαλτσάνης Δημήτριος ΝΑΙ 

Μοσχολιός Ζωγράφος ΝΑΙ 

Τατούδης Παναγιώτης ΝΑΙ 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος ΝΑΙ 

Γκότσης Ηλίας ΝΑΙ 

Μηλίδης Θεόδωρος ΝΑΙ 

Αναστασιάδης Αντώνιος ΝΑΙ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 

ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ 

ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ 

ΤΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ  

Ίντος Δημήτριος ΝΑΙ 

Σαραντίδου Ερμοφύλη ΝΑΙ 

Χρυσανθίδης Βασίλειος ΑΠΩΝ 

Γάτσιος Αθανάσιος ΝΑΙ 

Φωτιάδης Στέφανος ΝΑΙ 

Δρίγκα Χρυσούλα ΝΑΙ 

Ηλιοπούλου Σταλακτή ΝΑΙ 

Κοτρώνης Παναγιώτης ΝΑΙ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 

ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΠΟΥ 

ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ 

Αγοραστός Βασίλειος ΝΑΙ 

Δημητρίου Ευστράτιος ΝΑΙ 

Δήμου Ιωάννης ΝΑΙ 
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Παπαδοπούλου Φωτεινή ΑΠΟΥΣΑ 

Μερετούδης Δημήτριος ΝΑΙ 

Αποστολίδου Ραχήλ ΝΑΙ 

Αγιαννίδου Σταυρούλα  ΝΑΙ 

Χράπας Παντελής ΝΑΙ 

Μπιτζίδου Σοφία ΝΑΙ 

Χουρουζίδης Νικόλαος ΝΑΙ 

Παπαβασιλείου Βασίλειος ΝΑΙ 

 
    - Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας:  

 

    κ. Πρόεδρος: Ο κ. Κοτρώνης κάποιες παρατηρήσεις. 

    κ. Κοτρώνης: Εγώ λέω ΝΑΙ, εκτός, δεν ξέρω πως …  κωδικούς…  

    κ. Πρόεδρος: Αν θέλετε κ. Κοτρώνη, σημειώστε τα, τους κωδικούς και παραδώστε τα …  

    κ. Κοτρώνης: - Συνέχιση έργου: Κατεδάφιση ακινήτου δημοτικής αγοράς, 80.000,00 ΟΧΙ.  

- Έργα υποδομής στο δημοτικό οικόπεδο δίπλα στο στρατόπεδο Εμ. Παπά, ΟΧΙ.  

- Έργα υποδομής στο δημοτικό οικόπεδο δίπλα στο στρατόπεδο Εμ. Παπά, ΟΧΙ. (κάποιος 

ακούγεται να λέει: δυο φορές).  

- Ξύλινος οικισμός, σ’ αυτό όχι ότι διαφωνώ, αλλά ποτέ, και το θεωρώ εγώ αδιανόητο, 

απαράδεκτο, να μη μπορεί κάποιος να μου πει τι είναι αυτός ο ξύλινος οικισμός. 8.211 , το … 

800 φορές το βάζετε το ξαναβάζετε κι ένας δεν … να μας πει τι είναι αυτός ο ξύλινος οικισμός. 

- Εργασίες στατικής επάρκειας κερκίδας νοτίου πετάλου δημοτικού γηπέδου Σερρών, 499.000, 

ΟΧΙ. 

 

- Μιλούν όλοι μαζί – οχλαγωγία. 

- Επικρατεί φασαρία στην αίθουσα για αρκετή ώρα μετά το πέρας της ψηφοφορίας.  

 

    κ. Πρόεδρος: (χτύποι κουδουνιού). Παρακαλώ λίγη ησυχία…  

    κ. Φωτιάδης: Υπάρχουν, στα φύλλα που μας δώσατε με τα έργα που ο κ. Κοτρώνης 

αναφέρθηκε, υπάρχουν προφανώς διπλοεγγραφές, διότι έχει έργα πανομοιότυπα και στον 

κωδικό και στον τίτλο και στο ποσό. Στο τρίτο φύλλο ας πούμε έχει δύο έργα, είναι 

διπλοεγγραφές ή είναι δύο έργα, όχι, προσέξτε, έχει σημασία. Εάν είναι δύο διαφορετικά 

πρόκειται περί κατατμήσεων και δεν μπορούμε να τα ψηφίσουμε.     

   κ. Πρόεδρος: κ. Γουναρίδου, έχουμε τον υπηρεσιακό παράγοντα, θα παρακαλούσα την κ. 

Γουναρίδου να δώσει μια απάντηση … συγκεκριμένο …(επικρατεί έντονη φασαρία – δεν 

ακούγεται τίποτα)… -χτύποι κουδουνιού-… 2 λεπτά την ησυχία και την κατανόησή σας… 

(μιλούν πολλοί μαζί, χωρίς κανένας να έχει το λόγο, σχετικά με τις διπλοεγγραφές)… 

    κ. Φωτιάδης: … διαφορετικά κ. πρόεδρε δεν μπορούμε να ψηφίσουμε γιατί θάναι 

κατάτμηση.  

    κ. Πρόεδρος: Πολύ σωστή η παρατήρησή σας κ. Φωτιάδη, νομίζω ότι θα ληφθεί υπ’ όψιν 

σοβαρά και από τον υπηρεσιακό παράγοντα και από τον κ. αντιδήμαρχο και νομίζω ότι … 

(συνεχίζονται οι παρατηρήσεις για το θέμα)…, ότι υπάρχει διπλογραμμένο κυρίες και κύριοι 

συνάδελφοι, θα διαγραφεί (;). Σας ευχαριστώ πολύ.      

 

    - Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία.    
     

Μετά το πέρας της συζήτησης, συντάχθηκαν τα πρακτικά αυτά και οι ακόλουθες αποφάσεις: 
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41 / 2012 Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης της προμήθειας καυσίμων έτους 2012. 

 

42 / 2012   Έγκριση ανατροπής ανάληψης υποχρεώσεων του Δήμου Σερρών.  

 

 

 
      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.       Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
   

 

 

 

             ΤΑ ΜΕΛΗ                                                    ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

 

 

1) Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα 

 

2) Αγοραστός Αγοραστός  

 

3) Αναστασιάδης Αντώνιος  

 

4) Αποστολίδου Ραχήλ 

 

5) Αραμπατζής Θεόδωρος 

 

6) Αρναούτογλου Φωτεινή 

 

7) Βαλτσάνης Δημήτριος  

 

8) Γαλάνης Στέργιος 

 

9) Γάτσιος Αθανάσιος  

 

10) Γκότσης Ηλίας 

 

11) Γρηγοριάδης Παναγιώτης 

 

12) Δημητρίου Ευστράτιος  

 

13) Δήμου Ιωάννης 

 

14) Δινάκης Κωνσταντίνος 

 

15) Δούκας Γεώργιος 
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16) Δρίγκα Χρυσούλα 

 

17) Ηλιοπούλου Σταλακτή 

 

18) Θεοχάρης Μιχαήλ 

 

19) Ίντος Δημήτριος 

 

20) Καλαϊτζίδης Βασίλειος 

 

21) Κατιρτζόγλου Βασίλειος  

 

22) Κοτρώνης Παναγιώτης 

 

23) Μερετούδης Δημήτριος 

 

24) Μηλίδης Θεόδωρος 

 

25) Μοσχολιός Ζωγράφος 

 

26) Μπιτζίδου Σοφία 

 

27) Μυστακίδης Παύλος 

 

28) Νιζάμης Δημήτριος 

 

29) Σαραντίδου Ερμοφύλη 

 

30) Σταυρόπουλος Χριστόδουλος 

 

31) Στεργίου Νικόλαος 

 

32) Τατούδης Παναγιώτης 

 

33) Φωτιάδης Στέφανος 

 

34) Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης 

 

35) Χράπας Παντελής 

 

 

             

 

 

 

 


