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ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 23/2012  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ  

 

Στις Σέρρες και στο Δηµοτικό Κατάστηµα ,  σήµερα την 19η  του 

µηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2012 ,  ηµέρα της εβδοµάδος 

ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 20:00  συνεδρίασε το Δηµοτικό Συµβούλιο Σερρών ,  

ύστερα από την αριθµ .  23/13-9-2012  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 41 Δηµοτικών  Συµβούλων ,  παρόντες ήταν 36 δηλαδή :  

 

ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:   

    

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   
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Αναστασιάδης Αντώνιος  Μοσχολιός Ζωγράφος 

   Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία 

Αραµπατζής Θεόδωρος  Μυστακίδης Παύλος 

Αρναούτογλου Φωτεινή  Νιζάµης Δηµήτριος 

Βαλτσάνης Δηµήτριος   

Γαλάνης Στέργιος  Σαραντίδου Ερµοφύλη 

Γάτσιος Αθανάσιος  Σούζας Ζαχαρίας 

Γκότσης Ηλίας  Στεργίου Νικόλαος 

   Τατούδης Παναγιώτης 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης  Φωτιάδης Στέφανος 

Δηµητρίου Ευστράτιος  Χασαπίδης Κων/νος 

Δήµου Ιωάννης  Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης 

Δούκας Γεώργιος  Χράπας Παντελής 

Δρίγκα Χρυσούλα  Χρυσανθίδης Βασίλειος 

Θεοχάρης Μιχαήλ   

Ίντος Δηµήτριος   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Αποστολίδου Ραχήλ, 2. Ηλιοπούλου Σταλακτή, 3. Μηλίδης Θεόδωρος, 4. 

Παπαδοπούλου Φωτεινή, 5. Σταυρόπουλος Χριστόδουλος. 

 

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 παρόντες ήταν οι  κ .κ .  Ανεστούδης 

Γεώργιος και Πολατίδου Γεσθηµανή .  

 

Πρόεδρος του .Σ . ,  µετά την διαπίστωση  απαρτίας ,  κήρυξε την 

έναρξη του Δηµοτικού Συµβουλίου ,  στην οποία ήταν παρών ο 
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Δήµαρχος κ .  Αγγελίδης Πέτρος ,  που κλήθηκε σύµφωνα µε τις  διατάξεις  

της παρ .  6 του άρθρου 67 του Ν .  3852/2010. 

 

 Δηµοτικός Σύµβουλος κ .  Αναστασιάδης Αντώνιος ,  αποχώρησε 

από την συνεδρίαση ,  µετά την ολοκλήρωση του 8ο υ  θέµατος .  

 

………………………… .  

……………… . .  
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  

 

 

ΘΕΜΑ  1ο:      Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας: 

α) Ενός απορριμματοφόρου ανακύκλωσης 16 κ.μ. κατά το άρθρο 28 

του ΕΚΠΟΤΑ 

          β) Κάδων ανακύκλωσης 1.100 lt κατά το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ. 

               (εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π.)  

                                   γ) Λογισμικού αναβάθμισης του εκπαιδευτικού προσομοιωτή  

    οδήγησης. 

         (εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.) 

 

ΘΕΜΑ 2ο:  Λήψη απόφασης για την καταστροφή ή εκποίηση άχρηστων υλικών 

του Δήμου. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 3ο:  Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή 

πιστωτικού ιδρύματος προς κατάθεση του χρηματικού υπολοίπου, για 

το διάστημα από 1-1-2013 έως 31-12-2014. 

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ  4ο:   Έγκριση συμμετοχής και μετάβασης εκπροσώπων του Δήμου Σερρών 

στην τεχνική συνάντηση στην πόλη Norderstedt της Γερμανίας, 24-27 

Σεπτεμβρίου 2012, στο πλαίσιο του έργου ¨Active Travel Network¨ 

που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα URBACT II 2007-2013. 

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση διοργάνωσης 2ης τεχνικής συνάντησης των εταίρων του 

έργου: ¨EASY TRIP: GR-BG E-MOBILITY SOLUTIONS¨ 
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(Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία ¨ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-

2013¨) στις Σέρρες 5 Οκτωβρίου 2012. 

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση μετάβασης εκπροσώπων του Δήμου Σερρών στο 1st Kavala - 

International School, ¨ΞΕΝΙΟΝ ΑΣΤΥ¨ που θα πραγματοποιηθεί στην 

Καβάλα από τις 4 μέχρι 8 Οκτωβρίου 2012. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση προγράμματος εκδηλώσεων στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής 

Εβδομάδας Μετακίνησης (16 έως 21 Σεπτεμβρίου 2012) και ψήφιση 

απαιτούμενης πίστωσης. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Σερρών με 

την αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ¨Μουσείο Κωνσταντίνος 

Ξενάκης¨ και έγκριση υποβολής πρότασης στο Ε.Π. ¨Περιβάλλον και 

Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013¨ της πράξης ¨Ενεργειακή Αναβάθμιση 

του κτηρίου του Μουσείου Τέχνης Κ. Ξενάκης¨. 

    Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης: ¨Πρότυπη 

πράσινη αγροκτηνοτροφική κοινότητα Ελαιώνα Δήμου Σερρών¨ 

πρ/σμού 5.000.000,00 € στο ΕΠ ¨Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη¨ 

στο πλαίσιο της πρόσκλησης ¨Πράσινες αγροτικές και νησιωτικές 

κοινότητες - νέο πρότυπο ανάπτυξης¨ και ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης 

το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας. 

    Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 
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ΘΕΜΑ 10ο:   Έγκριση σύναψης σύμβασης παροχής κτηνιατρικών υπηρεσιών για τις 

ανάγκες του    Κυνοκομείου του Δήμου. 

    Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Βαλτσάνης. 

 

ΘΕΜΑ 11ο:    Έγκριση διάθεσης του υπόλοιπου ποσού ύψους 2.467,35 € από 

ανειλημμένη πίστωση για τις ανάγκες της κοινωνικής κουζίνας. 

Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ. Αγιαννίδου Στ. 

 

ΘΕΜΑ 12ο:    Έγκριση απ’ ευθείας εκποίησης προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης 

εμβαδού 0,96 τ.μ. των κ.κ. Νταβουλτζή Μαρίας και Ελισάβετ. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 13ο:   Έγκριση εκποίησης δια δημοπρασίας δημοτικού ακινήτου εμβαδού 

5.009,08 τ.μ. που αποτελεί τμήμα του αριθμ. 62 αγροτεμαχίου του 

αγροκτήματος Λευκώνα Σερρών. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 14ο:   Έγκριση παραχώρησης κατά χρήση δημοτικού ακινήτου στο Σύλλογο 

Οικογενειών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ  15ο:    Έγκριση ανταλλαγής ακινήτων στο αγρόκτημα Κ. Καμήλας. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 16ο:     Έγκριση δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση δημοτικών εκτάσεων στην 

ΔΕΥΑ Σερρών. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ  17ο:    Έγκριση παράτασης προθεσμίας των έργων: 
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α) Διαμόρφωση αύλειου χώρου βρεφονηπιακού σταθμού Τ. . 

Σκουτάρεως πρώην Δήμου Σκουτάρεως, 

β) Μελέτη - κατασκευή - χρηματοδότηση και παραχώρηση 

εκμετάλλευσης υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων στο Ο.Π. 181 του 

Δήμου Σερρών, 

γ) Αποχέτευση λυμάτων οικισμού Χριστός και ολοκλήρωση 

εξωτερικού αγωγού λυμάτων Δήμου Λευκώνα  και 

δ) Κατασκευή 12θέσιου δημοτικού σχολείου Σερρών (6 ο δημοτικό 

σχολείο Σερρών). 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 18ο:    Έγκριση, παραλαβή μελέτης και πινακίου αμοιβής για την διόρθωση 

και ανασύνταξη της μελέτης: ¨Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του 

Δημοτικού Σχολείου Σκουτάρεως¨. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 19ο:   Έγκριση παράτασης σύμβασης της υπηρεσίας ¨Μεταφορά μαθητών 

Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Σερρών για το 

σχολικό έτος 2011-2012¨ για το σχολικό έτος 2012-2013. 

Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ. Μπιτζίδου Σ. 

 

ΘΕΜΑ 20ο:   Έγκριση παράτασης υφιστάμενων συμβάσεων της υπηρεσίας 

¨Μεταφορά μαθητών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης του 

Δήμου Σερρών για το σχολικό έτος 2011-2012 με ΤΑΧΙ¨ για το 

σχολικό έτος 2012-2013. 

Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ. Μπιτζίδου Σ. 
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ΘΕΜΑ 21ο:    Έγκριση σύναψης συμβάσεων της υπηρεσίας: ¨Μεταφορά μαθητών 

Α/βάθμιας και  Β/βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Σερρών για το σχολικό 

έτος 2012-2013 με ΤΑΧΙ¨ με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης. 

    Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ. Μπιτζίδου Σ. 

 

ΘΕΜΑ 22ο:     Έγκριση μεταφοράς και κατανομή πιστώσεων ΣΑΤΑ έτους 2006 του 

πρώην Δήμου  Σερρών 

    Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ  23ο:    Έγκριση μελετών των έργων: 

α) Συμπληρωματικά έργα αναπλάσεων στην οδό Αν. Θράκης και 

β) Ανακατασκευή πεζοδρομίων σε τμήματα των οδών: Γ. Παπανδρέου, 

Εφόρων και Διον. Σολωμού. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 24ο:     Έγκριση 1ου Α.Π. των έργων: 

α) Οικοδομικές εργασίες στο Μουσικό Σχολείο και στο Ειδικό Σχολείο 

του Δήμου Σερρών και 

β) Συντηρήσεις οδικού δικτύου Δήμου Σερρών έτους 2012. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 25ο:   Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής των 

έργων: 

α) Εσωτερική οδοποιία Δήμου Σερρών  και 

β) Επισκευή – κατασκευή εξωτερικών κουφωμάτων 8 ου 

Νηπιαγωγείου Σερρών. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 
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ΘΕΜΑ 26ο:    Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα και διαγραφή 

χρεών. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ  27ο:    Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας: 

α) του Δημάρχου Σερρών κατά τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 

2012, 

β) του αντιδημάρχου κ. Γαλάνη Στεργίου κατά τους μήνες Αύγουστο 

και Σεπτέμβριο 2012 και 

γ) του αντιδημάρχου κ. Γρηγοριάδη Παναγιώτη κατά το μήνα 

Σεπτέμβριο 2012. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ  28ο:      Επέκταση – συμπλήρωση δικτύου ΦΟΠ. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  

…………………………………  

…………… .  
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23Η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι καλησπέρα σας.  23 ο  Δημοτικό 

Συμβούλιο σήμερα. Ξεκινάμε με τις  ανακοινώσεις.   

 Η πρώτη αφορά την συνεδρίαση της 26 η ς  Σεπτεμβρίου.  Λίγη 

ησυχία σας παρακαλώ. Η πρώτη ανακοίνωση αφορά την συνεδρίαση 

της 26η ς  Σεπτεμβρίου σχετικά με τον απολογισμό τεχνική υπηρεσία 

δημάρχου για το έτος ΄11,  που θα διεξαχθεί  όπως σε αυτή την αίθουσα 

που συμφωνήσαμε στο δημοτικό θεατράκι και το μόνο που θέλω να σας 

ανακοινώσω, σε περίπτωση κακοκαιρίας,  βροχής δηλαδή, θα 

πραγματοποιηθεί  την ίδια ημέρα και ώρα στο θέατρο των Αστεριών.  

 Η δεύτερη ανακοίνωση αφορά την ενημερωτική σύσκεψη για το 

Γενικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό από τους υπαλλήλους του Δήμου την 

Τετάρτη 3 Οκτωβρίου στις  20:00΄ η ώρα σε αυτή την αίθουσα.  

 Η τρίτη αφορά την απώλεια του παππού της  συναδέλφου μας 

κυρίας Ηλιοπούλου Σταλακτή και ευχόμαστε ολόψυχα συλλυπητήρια 

και στην ίδια και στους συγγενείς  της.   

 Έχουμε τρεις  επερωτήσεις.  Μια από την παράταξη «Δυναμική 

Πορεία Ανάπτυξης» του κ.  Φωτιάδη και δυο από την Λαϊκή 

Συσπείρωση της κυρίας Σαραντίδου.   

  Η πρώτη.  

 Προς τον Δήμαρχο Σερρών κ.  Πέτρο Αγγελίδη.   

 Δια του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου  Δήμου Σερρών 19 -

9-2012.  

 Κύριε Δήμαρχε,   
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 Στις 2-7-2012 η δημοτική σύμβουλος της παράταξής μας κυρία 

Σταλακτή Ηλιοπούλου κατέθεσε δια λογαριασμό τη ς παράταξης προς τον 

πρόεδρο του Δ.Σ.  της ΚΕΔΗΣ του Δήμου Σερρών κ.  Δήμου,  με την υπ’ 

αριθμόν πρωτοκόλλου 1519/2 -7-2012 αίτησή μας,  με την οποία 

ζητούσαμε να μας απαντήσει  στα ερωτήματα που διατυπώσαμε με την 

παραπάνω αίτηση σχετικά με την δημόσια διάθεση ελαιολάδου στην 

οποία προχώρησε.   

 Ο κ. Δήμου ουδεμία απάντηση έχει  δώσει μέχρι σήμερα, 

εβδομήντα επτά ημέρες.  Στα ερωτήματά μας που εμπεριέχονται στην 

προαναφερόμενη και με αριθμό πρωτοκόλλου 1519/2 -7-2012 αίτησή μας 

την οποία σας προσκομίζουμε ως συνημμέ νο με την παρούσα.  

 Επειδή σύμφωνα με τ ις  διατάξεις του άρθρου 4,  του Ν2690/1999 

σε συνδυασμό με το άρθρο 5 του Ν1943/1991 οι δημόσιες υπηρεσίες,  τα 

νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου,  οι  οργανισμοί τοπικής 

αυτοδιοίκησης και οι  λοιποί φορείς του δημοσίου τομ έα όταν 

υποβάλλονται αιτήσεις στο τμήμα και διεκπεραιώνουν τις  υποθέσεις και 

να απαντούν στα ερωτήματα σε προθεσμία πενήντα ημερών και εφόσον 

από ειδικές διατάξεις δεν προβλέπονται μικρότερες προθεσμίες.   

 Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν2190/1994 στον ευρύτερο 

δημόσιο τομέα υπάγονται και η πάσης φύσεως επιχειρήσεις των ΟΤΑ. 

Άλλωστε σε κάθε περίπτωση είναι προφανές ότι  όταν η δημοτική 

σύμβουλος και μέλος του Δ.Σ.  κοινωφελούς επιχείρησης καταθέτει  

ερωτήματα προς τον πρόεδρο της κοινωφελούς επιχείρησης,  δέ ον είναι 

η απάντηση  να δίνεται εντός συντομότερου χρονικού διαστήματος και 

από το προαναφερόμενο διάστημα των πενήντα ημερών.  

 Επειδή πλέον τόσο για το άρθρο 81 του Ν3463/2006 όσο και με το 

άρθρο Β8 του Ν3852/2010 ο Δήμαρχος προΐσταται όλων των υπηρεσιών  
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του Δήμου και της . .τον πειθαρχικό έλεγχο,  ερωτάστε λοιπόν,  κύριε  

Δήμαρχε,  τ ι  προτίθεστε να πράξετε από εδώ και πέρα για το εν λόγω 

θέμα προκειμένου να διασφαλίσετε τον θεσμοθετημένο δικαίωμά μας για 

την άσκηση ελέγχου; Να νουθετήσετε τον κ.  Δήμου προκειμ ένου να 

συβαστεί  την λειτουργία της επιχείρησης,  όπου ο ίδιος προεδρεύει  ( εν 

προκειμένω να δίνει  έγγραφες απαντήσεις στα ερωτήματά μας).  Θα 

απαντήσετε εγγράφως εσείς ο ίδιος ως πολιτικός προϊστάμενος του κ.  

Δήμου στα τόσο σοβαρά ερωτήματά μας που τίθενται  στην με αριθμό 

πρωτοκόλλου 1519/2 -7-2012 αίτησή μας που προσκομίζεται ως 

συνημμένη;  

 Η παρούσα ασκείται σύμφωνα με το άρθρο 4,  παράγραφος 1,  

εδάφιο 4 και 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.  

 Ως συνημμένο προσκομίζεται η με αριθμό πρωτο κόλλου 1519 2 -7-

2012 αίτηση που κατέθεσε η κυρία Σταλακτή Ηλιοπούλου ως 

εκπρόσωπος της παράταξής μας στον πρόεδρο του Δ.Σ.  της ΚΕΔΗΣ.  

 Εν τιμή,   

 Ο επικεφαλής της δημοτικής κίνησης  

 Στέφανος Φωτιάδης.   

 

 Υπάρχει μια αίτηση. Θα την διαβάσω και αυτή της δη μοτικής 

παράταξης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών με την 

επωνυμία «Δυναμική πορεία Ανάπτυξης».    

 Προς τον πρόεδρο του Δ.Σ.  του νομικού προσώπου ιδιωτικού 

δικαίου με την επωνυμία κοινωφελής επιχείρηση του Δήμου Σερρών 

ΚΕΔΗΣ που εδρεύει  στις  Σέρρε ς,  Εθνικής Αντίστασης 34. .και 

εκπροσωπείται νόμιμα.  

 Κύριε Πρόεδρε,   
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 Ως προς την δημόσια διάθεση ελαιολάδου στην οποία προχώρησε 

η κοινωφελής επιχείρηση παρακαλούμε όπως μας απαντήσετε εγγράφως 

στα κάτωθι ερωτήματα:  

1.  Με ποια απόφαση Δ.Σ. εξουσιοδοτηθήκατε να προβείτε  στην 

σχετική έρευνα αγοράς και στην εύρεση του συγκεκριμένου 

ελαιολάδου που τελικώς επελέγη από συγκεκριμένη επιχείρηση;  

2.  Εάν απευθυνθήκατε εγγράφως και θεσμικώς στο αρμόδιο θεσμικό 

όργανο ήτοι στο Εμπορικό Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο 

Σερρών  καθώς και σε όλες τ ις  αντίστοιχες αγροτικές δομές του 

Νομού;  

3.  Εάν προβήκατε σε κάποιου είδους δημόσια . .προκήρυξη με 

συγκεκριμένα κριτήρια για την κατάθεση προσφορών.  

4.  Με ποιον ακριβώς τρόπο έγινε η έρευνα αγοράς πριν καταλήξετε 

στην απόφασή σας;  

5.  Με κριτήρια προέκυψε η ποσότητα,  η ποιότητα,  ο τύπος λαδιού,  το 

είδος οξύτητας και με ποιες ανάγκες τελικώς επελέγη;  

6.  Με ποιο τρόπο και με ποιο δίκτυο έγινε η διανομή και η διάθεση 

του προϊόντος;  

 

2-7-2012  

 Με τιμή,   

Δυναμικής Πορείας Ανάπτυξης  

 Σταλακτή Ηλιοπούλου.   

 Δημοτική σύμβουλος.   

 

 Μπορείτε,  εάν θέλετε,  κύριε Δήμαρχε,  να απαντήσετε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Θα ξεκινήσω από το δεύτερο παρόλο που έχει  συζητηθεί και άλλη 

φορά και έχει  απαντηθεί.  Θα τα απαντήσει ο κ.  Δήμος,  όπως και στο 

πρώτο ερώτημα θα απαντήσει.  Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι  θα 

χαρώ πάρα πολύ εάν κάποιος φέρει  κάποια στοιχεία που να 

αποδεικνύει  κάτι  το μεμπτό για έναν συνεργάτη μου.  

Ειλικρινά θα χαρώ πολύ, διότι  πρώτος θα είμαι εγώ που θα τον 

τιμωρήσω παραδειγματικά. Αλλά με αοριστολογίες και ανυπόσ τατες 

καταγγελίες σίγουρα δεν ασκείται πολιτική.  Εγώ περιβάλλω με μεγάλη 

εμπιστοσύνη τον πρόεδρο της ΚΕΔΗΣ, ο οποίος κάνει  πάρα πολύ καλά 

την δουλειά του και ίσως γι΄ αυτό έχει  μπει  στο στόχαστρο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Δήμου.  

Κος ΔΗΜΟΥ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  έχω τον 

λόγο κύριε Πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως έχετε τον λόγο.   

Κος ΔΗΜΟΥ:  

…πραγματικά ήρθε στην επιχείρηση 2 -7 αλλά έλαβα γνώση πολύ 

αργότερα. Δεν υπάρχει κανένα άλλο έγγραφο προς το Δ.Σ. της 

κοινωφελούς επιχείρησης το οποίο δεν έχει  απαντηθεί εγγράφως στο 

προηγούμενο χρόνο και δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα άλλωστε,  διότι  

έχει  απαντηθεί τόσο μέσα στο διοικητικό όσο μέσα στο Δημοτικό,  σε 

αρκετά,  θα έλεγα Δημοτικά Συμβούλια,  ακόμα –ακόμα και στα ΜΜΕ.  

 Να θυμίσω δε ότι  η παράταξη του κ.  Φωτιάδη ήταν αυτή η οποία 

έλεγε ότι  θα . .Εισαγγελέα. Ακόμα περιμένω. Εγώ ο ίδιος είπα να πάνε 
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στον Εισαγγελέα. Γιατί  κρύβονται;  Γιατί  θέλουν να δημιουργούν 

συνεχώς θέματα από το τίποτα;  

 Προχθές παρατήρησα τους συγκεκριμένους συναδέλφους αυ τούς 

με κάποιες λέξεις .  Δεν θέλω να τις  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα παρακαλούσα να περιοριστούμε στο θέμα μας.   

Κος ΔΗΜΟΥ:  

Βεβαίως.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Χωρίς χαρακτηρισμούς.  Ξέρετε ότι  τιμώ αυτή την αίθουσα και …  

Κος ΔΗΜΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα παρακαλούσα να λείπουν οι  χαρακτηρισμοί.   

Κος ΔΗΜΟΥ:  

Θα συμφωνήσω απόλυτα γι΄ αυτό με βλέπετε ότι  δεν προβαίνω σε 

καμία τέτοια αναφορά. Όλοι γνωρίζουν το τι  είπα προχθές και ακόμα 

και σήμερα ασπάζομαι αυτά τα λόγια.  Δεν μπορούμε να δεχόμαστε 

πόλεμο ως δημοτική αρχή και εγώ ως Πρόεδρος από την ελάσσονα 

αντιπολίτευση χωρίς να υπάρχει μια απόδειξη.  Χθες παρακολούθησα 

μέσα από τα …διότι  δεν ήμουνα στο σπίτι  να το δω, κάποιους κυρίους 

δημόσια να κουνάνε χαρτιά.  Ότι έχουν στοιχεία και πολλά άλλα.  

Σήμερα ο ίδιος ήρθα στο Τμήμα Εμπορίου και διαπίστωσα ότι  

δεν έχει  οριστικοποιηθεί  καμία,  κανένας έλεγχος από καταγγελίες που 

έχουν,  από μια καταγγελία συγκεκριμένα και ότι  εγγράφως αύριο θα 

πάρω ερωτήσεις από το Τμήμα Εμπορίου για να διευκρινίσω κάποια 

ζητήματα. Πώς λοιπόν κάποιοι  προσπαθούν να εκμαιεύσουν,  να πουν 
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το αποτέλεσμα μιας έρευνας που ακόμα είναι στην μέση; Να μας το 

απαντήσουν αυτό.  Θέλουν να μας πουν προκαταβολικά κάτι;   

Ιδού η Ρόδος,  ιδού και το πήδημα, κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και 

κύριοι  συνάδελφοι,  διότι  η διαδικασία ήταν ξεκάθαρη. Έξι μήνες 

προσπαθούμε και δίνουμε απάντηση …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΔΗΜΟΥ:  

Μην σας πιάνει  άγχος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε.   

Κος ΔΗΜΟΥ:  

Μην σας πιάνει  καθόλου άγχος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν τελείωσε ακόμη.  

Κος ΔΗΜΟΥ:  

Το άγχος προέρχεται  και είναι κακώς σύμβουλος,  διότι  η κοινωφελής 

επιχείρηση του Δήμου Σερρών παράγει έργο και από το 1,5 εκατ.  ευρώ 

που παραλάβαμε  31 -12 θα βγάλουμε πλεόνασμα. Αυτό σας τρομάζει  

και αυτό σας δημιουργεί  άγχος με αποτέλεσμα να κάνετε συνεχώς λάθη 

σε καθημερινή βάση.  

 Όσον αφορά για το …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Δήμου περιοριστείτε στην απάντηση . .Περιοριστείτε πάνω στα 

ερωτήματα.  

Κος ΔΗΜΟΥ:  
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Για το ερώτημα, οφείλω, κύριε Δήμαρχε,  στο Δ.Σ. να απαντήσουμε.  

Όπως έχουμε απαντήσει και εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο αλλά θα 

απαντήσω και στο Δ.Σ. εγγράφως γι΄ αυτά τα οποία ρωτά η 

συνάδελφος η κυρία Ηλιοπούλου, εννοώ στο Δ.Σ. της κοινωφελούς 

επιχείρησης.  Δεν έχουμε και κρύψουμε τίποτα. Ξαναλέω, αυτοί οι  

οποίοι  είναι μάστορες στην κωλοτούμπα να πάνε στον Εισαγγελέα….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα παρακαλούσα για τελευταία φορά . .  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυθαίρετα παίρνετε τον λόγο; Εσείς …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ. Αυτό το οποίο κάνετε είναι λάθος.  Το ξέρετε ότι  είναι 

λάθος.  Δεν κάνω τον συνήγορο κανεν ός παρακαλώ. Λοιπόν,  κ.  Δήμου 

είπα για τελευταία φορά να λείψουν οι  χαρακτηρισμοί,  να 

περιοριστείτε στην απάντηση και να κλείσουμε το θέμα. Σας παρακαλώ 

πολύ. Και δεν δέχομαι παρεμβάσεις από κανέναν.  Σεβαστείτε τον 

Κανονισμό κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι.  Κ αι περισσότερες 

απαιτήσεις έχω από το προεδρείο.   Σας παρακαλώ.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Σταματήσετε σας παρακαλώ. Τελευταία φορά το λέω και σε σας.  Άντε 

επιτέλους.  Συνεχίστε κ.  Δήμου.  

Κος ΔΗΜΟΥ:  

Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε,  λέγοντας το εξής:  ό λη η διαδικασία 

έγινε όπως προβλέπεται από τον νόμο. Δεν έχουμε να κρύψουμε 

τίποτα. Είναι στην διάθεση όλων τα στοιχεία τόσο από την επιχείρηση 

αλλά και σε κάποιο δημοτικό σύμβουλο ο οποίος θέλει  να λάβει 

γνώση. Προκαλώ οποιονδήποτε έχει  στοιχεία να τα φέρ ει να τα 

συζητήσουμε και να τα φέρει εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο,  ακόμα -

ακόμα και στα αρμόδια θεσμικά όργανα.  

 Θα είμαι πολύ ευτυχής πραγματικά να βγει  κάποιο στοιχείο από 

την άλλη πλευρά, διότι  θα επιβεβαιώσει τα λεγόμενά του.  Αλλά επειδή 

ξέρω την αλήθεια  και ξέρω και γνωρίζω πολύ καλά το τι  έχει  γίνει ,  

δυστυχώς δεν θα γίνει  αυτή η χάρη προς τους κυρίους,  διότι  γνωρίζω 

την αλήθεια πολύ καλά και την γνωρίζουν και αυτοί πολύ καλά. Δεν 

υπήρχε παρατυπία.  Δεν πρόκειται σε καμία συναλλαγή όσο είμαι 

Πρόεδρος και γενικότερα από την δημοτική αρχή να υπάρχει 

συναλλαγή παράτυπη με οποιονδήποτε φορέα σε οποιαδήποτε 

δραστηριότητα σε καθημερινή βάση που έχουμε.   

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σεβαστείτε τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημο τικού Συμβουλίου.  

Σας παρακαλώ πάρα πολύ γραμματέα να βοηθήσεις την εύρυθμη 

λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου.  Το ανέφερα προηγουμένως. 

Έχω μεγαλύτερες απαιτήσεις από το προεδρείο.  Σας παρακαλώ πολύ.  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην το  χαμηλώνετε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν απάντησε στην ερώτηση που έκανε η κυρία Ηλιοπούλου ο κ.  

Δήμου.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε επί προσωπικού να πω κάτι;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Φωτιάδη δεν υπήρξε τίποτα επί προσωπικού.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί προσωπικού ακούσατε κάτι;  Πείτε μου, τον προσωπικό λόγο πείτε 

μου. Πείτε μου τον προσωπικό λόγο,  κ.  Φωτιάδη; Ποιο προσωπικό 

λόγο επικαλείστε;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Θεωρώ λοιπόν και νομίζω όλη αυτή η διαδικασία,  μέχρι τώρα γράφει,  

έτσι δεν είναι γραμματέα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Φυσικά.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Επειδή ο κ.  Δήμου αναφέρθηκε σε μια συνέντευξή του όπου εκεί  

αποκάλεσε κάποιους δημοτικούς συμβούλους ότι  είναι σκουλήκια και 

θα τα πατήσει,  είπε τρεις  φορές ότι  είναι σκουλήκια και θα τα πατήσω 

και άλλες βωμολοχίες,  επειδή σήμερα είπε ότι  τα ανέφερε αυτά και 
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σήμερα δέχεται και εσείς  τον σταματήσατε,  θα τα έλεγε και εδώ αλλά 

και σήμερα λέει  ότι  τον εκφράζουν αυτές οι  φράσεις,  αφορά την 

παράταξή μου, σήμερα το διευκρίνισε,  αυτός είναι και ο προσωπικός 

λόγος,  λοιπόν,  θεωρώ, κύρ ιε Πρόεδρε,  νομίζω ξέρατε την συνέντευξη 

και ξέρατε αυτούς τους χαρακτηρισμούς.   

 Κλείνω…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελειώστε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Επιφυλάσσομαι γι΄ αυτή την συμπεριφορά αλλά περίμενα να τον 

ανακαλέσετε και βεβαίως να μας απαντήσει για τις  ερωτήσεις που 

είναι πολύ συγκεκριμένες.  Εμμέσως πάλι υβριστήκαμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για να κλείσουμε το θέμα, κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  η απάντηση 

η οποία δίνει  ο κ.  Δήμου είναι ότι  η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.  

Αυτό είναι το αιτιολογικό για το οποίο δεν έχει  δώσει εγγράφως την  

απάντησή του.  Αυτό τουλάχιστον κατανόησα εγώ. Βέβαια,  οφείλω να 

ομολογήσω, κατά την προσωπική μου άποψη, ότι  όφειλε να απαντήσει 

εγγράφως έστω και με αυτό το αιτιολογικό.   

 Κύριε Δήμου, λυπάμαι που σας το λέω αλλά αυτή είναι η 

πραγματικότητα. Μια άλλη φορά είχε συμβεί  και με το νομικό 

πρόσωπο. Εγγράφως θα απαντάτε.  Άσχετα εάν υπάρχει άτομο μέσα στο 

νομικό πρόσωπο είτε στην κοινωφελή επιχείρηση. Εγγράφως, διότι  

αυτά είναι που μένουν.  Όσο δε για σχόλια,  χαρακτηρισμούς και τα 

λοιπά που λέγονται στα μέσα ενημ έρωσης και εκτός από αυτή την 

αίθουσα, δεν θα κάνω κανένα σχόλιο.  Εδώ μέσα όμως δεν θα ήθελα επ’ 
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ουδενί και δεν θα ανεχθώ, ειλικρινά το λέω και θα εφαρμόσω αυστηρά 

τον Κανονισμό εάν ακουστούν τέτοια σχόλια.   

 Κλείνουμε το θέμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είπε κάτι  για κωλοτούμπες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γι΄ αυτό και τον σταμάτησα. Νομίζω, κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι αλλά δεν του ζητήσατε να ανακαλέσει.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πολύ μην κάνετε τον συνήγορο. Ας κλείσουμε εδώ το 

θέμα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε η ερώτησή μου είναι η εξής:  επί  προσωπικού. 

Συνεχίζω. Αυτά τα οποία είπε σε δημόσιο λόγου του και σήμερα είπε 

ότι  τον εκφράζουν και σήμερα ξεκίνησε να τα πει  και σήμερα 

συγκεκριμενοποίησε ότι  αφορούν την δική μου παράταξη, θεωρείτε ότι  

θα πρέπει να τελειώσουμε εδώ ή θα πρέπει να του ζητήσετε του κ.  

συναδέλφου να ανακαλέσει;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τουλάχιστον για τους χαρακτηρισμούς θα έπρεπε ο κ.  Δήμου να είναι 

πολύ προσεκτικός και να ανακαλέσει.  Θα τον παρακαλούσα …Δεν 

χρειάζεται,  σας το είπα από την πρώτη στιγμή, δεν θέλω 

χαρακτηρισμούς σε αυτή την αίθουσα. Ανακαλέστε.   
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Κος ΔΗΜΟΥ:  

Κύριε Πρόεδρε έχω ένα λεπτάκι;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι.   Δεν θα σας δώσω κανένα λεπτό,  θέλω όμως να ανακαλέσετε.  Δεν 

θέλω χαρακτηρισμούς τέτοιους.  Ωραία.   

 Και προχωράμε στο επόμενο θέμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ανακάλεσε,  ανακάλεσε.  Με το νεύμα της κεφαλής του ανακαλεί.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε γραμματέα επαναλαμβάνετε τα ίδια και θα σας ανακαλέσω στην 

τάξη αυτή την φορά εάν συνεχίσετε.  Νομίζω ότι  ξεπεράσατε τα όρια.   

Κος ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εκτός αιθούσης.  Για ότι  είπε ο κ.  Δήμου εδώ μέσα αυτή την στιγμή 

έχει  ήδη ανακαλέσει.  Το θέμα έκλεισε και περνάμε στην δεύτερη….  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα ανακαλέσετε κ.  Δήμου;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να μας διατυπώσει τι  ανακαλεί.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτά τα οποία είπε εδώ και . .  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ σταματήστε.  Μονίμως είστε αυτός που δημιουργεί  

φασαρία.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν απαντάει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν έχετε τον λόγο και δεν έχετε δικαίωμα να μιλάτε.  Για τελευταία 

φορά. Για να κλείσουμε το θέμα ανακαλέστε και τελειώσαμε.   

Κος ΔΗΜΟΥ:  

Κύριε Πρόεδρε,  ο μόνος χαρακτηρισμός που χρησιμοποίησα είναι η 

κωλοτούμπα και την ανακαλώ. Αυτό δεν σημαίνει  εάν το πιστεύω ή 

όχι .  Την ανακαλώ όμως ….  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε τα υπόλοιπα μένουν….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όλα καταγράφονται,  κ.  Φωτιάδη και το ξέρετε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άπαξ και συκοφαντούν κάποιον….  

Κος ΔΗΜΟΥ:  

Τέσσερις μήνες τώρα κύριε Πρόεδρε….  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ότι θέλετε μπορείτε να κάνετε …Ο καθένας …  

Κος ΔΗΜΟΥ:  

Ότι έβγαλα εγώ χρήματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λυπάμαι.   

Κος ΔΗΜΟΥ:  

Εγώ λυπάμαι,  κύριε Πρόεδρε για την συμπεριφορά τους.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και πάμε στην δεύτερη επερώτηση και τρ ίτη επερώτηση που 

προέρχεται από την Λαϊκή Συσπείρωση.  

 

 Προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών.  

 Θέμα: Για πληρωμή των δεδουλευμένων των εργαζομένων με 

δίμηνη σύμβαση του Δήμου Σερρών.  

 

 Η Λαϊκή Συσπείρωση ήταν και εξακολουθεί να είναι αντίθετ η με 

το απαράδεκτο θεσμό των διμηνιτών στον Δήμο μας.  Η Λαϊκή 

Συσπείρωση είναι σταθερά υπέρ της μόνιμης και σταθερής δουλειάς των 

εργαζομένων στον Δήμο με πλήρη δικαιώματα, παρόλη την αντίθετη 

γνώμη της Ε.Ε.,  του πνεύματος του Καλλικράτη και της πλειοψηφία ς 

των Δημάρχων της χώρας μας,  γ ιατί  αυτή η κατάσταση της εκ 

περιτροπής εργασίας που ισχύει  βρίσκεται ήδη εμπρός στα αδιέξοδά της 

με κίνδυνο να μετατραπεί σε σχέση μαύρης εργασίας,  ακόμη και από 

τους δήμους που εφαρμόζουν μεθόδους εργασίας ιδιωτικού τομέα.  

 Μετά από όσα συμβαίνουν με όσους προσλήφθηκαν από τον 

Δήμαρχο για δυο μήνες και δεν πληρώνονται τα δεδουλευμένα τους,  ο 
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Δήμος ρίχνει  την ευθύνη στον Επίτροπο χωρίς ουσιαστικά να 

απαλλάσσεται από αυτήν και μετά από την προτροπή κοροϊδία να 

καταφύγουν οι  εργαζόμενοι με δίμηνη σύμβαση στα δικαστήρια,  ενώ τα 

χρήματα που δικαιούνται δεν φτάνουν για δικαστικά έξοδα.  

 Ερωτάται ο κ.  Δήμαρχος,  πρώτον.  Τι  σκοπεύει  να κάνει  ώστε να 

πληρωθούν άμεσα οι εργαζόμενοι διμηνίτες τα δεδουλευμένα τους; Γιατί  

δεν νοείται να μην πληρώνεται εργαζόμενος για την εργασία που 

προσέφερε.   

 Δεύτερον.  Τι  σκοπεύει  να κάνει  ώστε να πάψει να υπάρχει  ο 

απαράδεκτος αυτός θεσμός των διμηνιτών και να καλυφθούν οι  ανάγκες 

του Δήμου σε προσωπικό με εργαζομένους με μόνιμη και σταθερή 

δουλειά;  

 

 Θέλετε να απαντήσετε άμεσα;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα αναλύσει περισσότερο το θέμα ο κ.  Γαλάνης αλλά για τους 

διμηνίτες οι  οποίοι  δεν πληρώνονται,  δεν πληρώθηκαν, αυτό συνέβη 

και πέρυσι και ο Δήμος έπραξε αυτό που έπρεπε να πράξει και 

πληρώθηκαν. Το ίδιο κάναμε και τώρα. Δεν μείναμε με σταυρωμένα τα 

χέρια.  Ούτε είμαστε λιγότεροι ευαίσθητοι απέναντι  στους 

εργαζόμενους από οποιονδήποτε άλλο.  

 Τώρα, τι  μπορούμε να κάνουμε για να σταματήσουμε τους 

διμηνίτες;  Λοιπόν,  εγώ κ.  Σαραντίδου θέλω να πάρω μόνιμο 

προσωπικό. Ελάτε πάμε μαζί στην Αθήνα, να κατεβούμε στο Σύνταγμα 

να διαδηλώσουμε να πάρουμε μόνιμο προσωπικό. Προχθές ήμασταν 

όλοι οι  δήμαρχοι εκεί .  Κακώς που δεν ήρθατε και εσείς .   
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Ξέρετε εσείς  σε τι  κατάσταση ζούμε.  Τους διμηνίτες τώρα, 

δυστυχώς, δυστυχώς, βρίσκεται σε τ έτοια κατάσταση η χώρα μετά την 

μείωση 30% και πλέον της κρατικής επιχορήγησης που εκ των 

πραγμάτων σταματήσανε τους διμηνίτες.  Όχι μόνο τους διμηνίτες,  

ήταν σε εξέλιξη η διαδικασία οκταμηνιτών, μπορούσαμε να πάρουμε 

οκταμηνίτες,  σταματήσαμε και τους οκταμ ηνίτες,  διότι  δεν μπορούμε 

πλέον να ανταποκριθούμε σε αυτά τα έξοδα και καταλαβαίνετε τι  

πρόβλημα θα δημιουργηθεί.  

 Εάν είναι να μας προτείνετε έναν τρόπο για να προσλάβουμε 

μόνιμο προσωπικό είμαι μαζί  σας και θα τον ακολουθήσω μέχρι 

θανάτου αυτόν τον τρόπο. Πείτε μας όμως.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γαλάνης.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

. .από την μόνιμη εργασία.  Ποιος δεν θα ήθελε να έχει  περισσότερο 

μόνιμο προσωπικό; Άλλωστε εδώ οι συνάδελφοι γνωρίζουν πολύ καλά 

ότι  περίπου 120 εργαζόμενοι με διαφόρων ειδών συμβάσεων έχουν 

αποχωρήσει από τον Δήμο λόγω συνταξιοδότησης κυρίως ή λόγω 

προγραμμάτων τα οποία έχουν λήξει .  Άρα είναι ένα μεγάλος όγκος 

προσωπικού που μας χρειαζόταν για τις  αρμοδιότητες . .και έχει  φύγει  

από τον Δήμο Σερρών . .  

Οι ανάγκες είναι μεγάλες,  ο θεσμός των διμηνιτών δ εν είναι 

καινούργιος,  άλλωστε είναι άνθρωποι οι  οποίοι  δουλεύουν κανονικά το  

ωράριό τους,  έχουν ασφάλιση και εδώ οφείλω να ομολογήσω ότι  ο 

Δήμος Σερρών είναι ο πιο τακτοποιημένος Δήμος,  δεν οφείλει  σε 

κανέναν εργαζόμενο χρήματα, είτε στο μόνιμο προσωπικό είτε σε 

αυτής της μορφής το έκτακτο,  έχει  ασφαλιστική και φορολογική 
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ενημερότητα και η μόνη περίπτωση που συναντήσαμε πρόβλημα πέρυσι 

και φέτος ήταν κάποιες λίγες περιπτώσεις διμηνιτών στην τεχνική 

διεύθυνση, κατά κύριο λόγο,   όπου είχαμε πράξη του Επιτρόπ ου, 

δηλαδή ο Επίτροπος έκανε πράξη.  

Τι σημαίνει  αυτό; Δεν εγκρίνει  την πληρωμή των ανθρώπων 

αυτών ενώ έχουμε χρήματα και επιθυμούμε να τους πληρώσουμε 

διακαώς δεν υπάρχει το πράσινο φως από το Ελεγκτικό Συνέδριο που 

ελέγχει  τις  δαπάνες μας και πολύ σωστά ο κ.  Δήμαρχος λέει  ότι  με 

έγγραφά μας και η Οικονομική Υπηρεσία σε συνεργασία και με την 

τεχνική υπηρεσία έχουμε ήδη απαντήσει,  έτσι ώστε να αποφασίσει το 

Ελεγκτικό Συνέδριο για την νομιμότητα της δαπάνης.   

 Δεν υπάρχει άλλη λύση. Εμάς αυτές οι  περιπτώσεις  μας 

ενδιαφέρουν πάρα πολύ και η Οικονομική Υπηρεσία έγγραψε, είμαι 

στην διάθεσή σας να σας προσκομίσω εμπεριστατωμένο έγγραφο για 

τους λόγους για τους οποίους πρέπει αυτή η δαπάνη να εγκριθεί ,  ώστε 

να πληρωθούν αυτοί οι  άνθρωποι και να είστε σίγουροι ότι  και ο κ.  

Δήμαρχος που είναι η κεφαλή του Δήμου αλλά και όλοι οι  υπόλοιποι 

συνεργάτες κάνουν ότι  μπορούμε ώστε οι  άνθρωποι αυτοί να 

πληρωθούν.  

 Δεν υπήρξε κανένα περιστατικό διμηνίτη ή άλλης μορφής 

εργασίας που δεν πληρώθηκε μέχρι σήμερα παρά την οικονομική  

κατάσταση που όλοι γνωρίζετε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έχουν πάει κάποιοι  σε δικαστήρια;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι διάλογο σας παρακαλώ. Νομίζω απαντήθηκε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Κανείς διμηνίτης,  τουλάχιστον εξ όσων γνωρίζω μέχρι σήμερα, εκτός 

εάν κατατέθηκε κάποια αγωγή που δεν την γνωρ ίζω. Οι μόνοι 

διμηνίτες που είναι απλήρωτοι με λίγα λόγια είναι αυτοί για τους 

οποίους πρόσφατα δεν εγκρίθηκε η δαπάνη τους,  αλλιώς και αυτοί θα 

είχαν τακτοποιηθεί  μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών. Δεν πληρώνει 

ο Δήμος απευθείας στο χέρι.   

Να ξεχάσουμε την λειτουργία την ταμιακή που ο ταμίας έβγαζε 

τα χρήματα και πλήρωνε τον διμηνίτη ή τον μόνιμο υπάλληλο στο χέρι.  

Πλέον όλες οι  πληρωμές γίνονται από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών 

στην Αθήνα. Εμείς . .το ηλεκτρονικό αρχείο στο σύστημα και η Ενιαία 

Αρχή Πληρωμών πληρώνει,  όπως καλή ώρα πληρώνεστε τις  

αποζημιώσεις από το Δημοτικό Συμβούλιο ή όποιες άλλες μορφής 

πληρωμών, κύριε Πρόεδρε,  γίνονται,  με αυτόν τον τρόπο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω ήσασταν σαφέστατος.  Προχωράμε στη δεύτερη επερώτηση από 

την Λαϊκή Συσπείρωση με θέμα: Για την επιδότηση αγοράς πρώτης 

κατοικίας από τον Δήμο.  

 Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν3320/2005 οι  μόνιμοι υπάλληλοι 

του Δήμου που έχουν πάρει δάνειο για πρώτη κατοικία σε παραμεθόριο 

και προβληματική περιοχή δικαιούνται επιδότηση το 20% της 

αντικειμενικής  αξίας.  Αυτό αποτελεί  υποχρέωση του Δήμου να δοθεί .   

 Σε παλαιότερα Δημοτικά Συμβούλια του Δήμου Σερρών 

εγκρίθηκαν οι  δαπάνες αυτές αλλά δεν υλοποιήθηκαν και αποτελούν 

υποχρεωτικές δαπάνες του Δήμου.  

 Για ποιο λόγο και με ευθύνη ποιου δεν προβλέφτηκε η 

δημιουργία κωδικών ΚΑΕ για την δαπάνη αυτή ούτε στον 

προϋπολογισμό του ΄11 ούτε στον προϋπολογισμό του ΄12;  
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 Στο ΦΕΚ με αριθμό φύλλου 114 9 -2-11 προχωρά σε οδηγίες για 

την κατάρτιση των προϋπολογισμών των Καλλικρατικών Δήμων 

αναφέρεται ρητά ότι  οι  δαπάνες α υτές πρέπει να ενταχθούν στον 

κωδικό για πληρωμές μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους 

παραχωρήσεις,  παροχές,  επιχορηγήσεις,  επιδοτήσεις,  δωρεές.   

 Ερωτάται ο κ.  Δήμαρχος,  σκοπεύει ο κ.  Δήμαρχος να κάνει  

αναμόρφωση του προϋπολογισμού και δημιουργία σχετικού  ΚΑΕ, έτσι 

ώστε να πληρωθούν άμεσα οι  δικαιούχοι,  αφού θεωρείται οφειλή του 

Δήμου προς τους δικαιούχους εργαζομένους την στιγμή μάλιστα που 

εξοφλούνται οι  μεταγενέστερες οφειλές;  

 Παρακαλώ κύριε Δήμαρχε εάν θέλετε να απαντήσετε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αν είχατε έρθει  σε επαφή με τον Σύλλογο Δημοτικών Υπαλλήλων θα 

είχε λυθεί  η απορία σας,  αλλά θα σας απαντήσω. Είχε έρθει  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ήρθα σε επαφή.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Και τι  σας είπαν;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό το πράγμα, ότι  δεν πληρώνονται.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σας είπαν τι  συμφωνήσαμε; Μαζί συμ φωνήσαμε.  Λοιπόν πριν λίγο 

καιρό ήταν και συμφωνήσαμε να τους δώσουμε αυτά τα χρήματα λίγα –

λίγα.  Να αρχίσουμε να τους τα δίνουμε λίγα –λίγα.  Αυτό 

συμφωνήσαμε.  Δεν σας το είπαν αυτό; Κακώς που δεν σας το είπαν.  

Αυτό συμφωνήσαμε.  Επειδή δεν έχουμε να τα δώσ ουμε όλα μαζί,  γιατί  

έχουν συσσωρευτεί  χρήματα ετών, γιατί  επί  τετραετίες δεν 
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πληρώνονταν.  Λοιπόν,  είπα και μάλιστα ήταν πρόταση του Συλλόγου 

και την αποδέχθηκαν σιγά –σιγά να αρχίσουμε να τους δίνουμε λίγα –

λίγα.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  μπαίνουμε στα θέματα…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άρα λοιπόν δεν ….  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Η αναμόρφωση . .το λογιστήριο να προβλέψει στο ΄13.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Υπάρχει ημερομηνία λήξης για πέντε χρόνια.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν θα τα χάσουν.  Μα κάναμε συμφωνία.  Απορώ που δεν σας το είπαν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  ο κ.  Κατιρτζόγλου και ο κ.  Κοτρώνης.   

Κος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Κύριε Πρόεδρε δυο θεματάκια θα ήθελα να θέσω ενώπιον του κυρίου 

Δημάρχου και περιμένω κάποιες απαντήσεις.   

 Πρώτον. Πληροφορηθήκαμε τις  τελευταίες ημέρες από τα μέσα 

μαζικής ενημέρωσης . .ρύθμιση σχετικά με το δάνειο του Δήμου στον 

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Για το συγκεκριμένο ζήτημα 

εμείς  ως παράταξη στην τελευταία συνεδρίασή μας είχαμε πει  ότι  θα 

πρέπει το θέμα αυτό να το δείτε,  να το προσέξτε,  γιατί  και τότε 

υπήρχαν αυτές  οι πληροφορίες,  απλά τώρα έρχονται πιο εμφαντικό και 

πιο επίσημο τρόπο. Μέχρι τέλος του μηνός,  συγκεκριμένα ακούστηκε.   
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 Επομένως,  με δεδομένο που έγινε η λήψη δανείου από το Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων θα ήθελα να μας ενημερώσετε εάν έχετε 

λάβει τα  αναγκαία μέτρα, ώστε το δάνειο αυτό το οποίο θα πάρετε να 

είναι με τους ευνοϊκότερους όρους που έχουν να κάνουν με την 

. .χρονικής διάρκειας της αποπληρωμής αφενός και αφετέρου με το 

μειωμένο επιτόκιο.   

 Δηλαδή εάν πρέπει να περιμένετε,  προς Θεού να περιμέ νετε,  

διότι  πρέπει σε λίγο χρονικό διάστημα να βγει  αυτή η ρύθμιση και 

τέλος πάντων, να υπάρξει μια ευνοϊκότερη εξέλιξη στην αποπληρωμή 

του δανείου από πλευράς Δήμου.  

 Το δεύτερο θέμα που ήθελα να θέσω είναι το εξής:  Την 

προηγούμενη Παρασκευή στα Δικαστήρ ια των Σερρών εκτυλίχθηκε μια 

δίκη στην οποία ο κ.  αντιδήμαρχος . .με όλη την παράταξη 

συγκεκριμένα να πάει για ηθική στήριξη και να πανηγυρίζει  μετά για . .  

του κ.  αντιδημάρχου και πολύ καλά έκανε και αθωώθηκε ο κ.  

αντιδήμαρχος,  όμως με αφορμή το συγκεκριμέ νο ζήτημα προέκυψε ένα 

πολιτικό θέμα το οποίο δεν είδα κανείς  να το σχολιάσει,  το οποίο,  

κατά την άποψή μου, είναι ιδιαίτερα σημαντικό και το οποίο έχει  να 

κάνει  με το γεγονός ότι  προσλήφθηκε από εσάς να εργαστεί  με 

σύμβαση δίμηνης εργασίας υποψήφιός σας σ τις  τελευταίες εκλογές.   

 Είχαμε πάρει μια απόφαση εδώ πέρα, νομίζω, ομόφωνη στο 

Δημοτικό Συμβούλιο ότι  θα πρέπει επιτέλους γι΄ αυτές τις  προσλήψεις 

των διμηνιτών να μπουν κάποιοι  κανόνες και να προτιμούνται 

άνθρωποι οι  οποίοι  με οικονομικά κριτήρια,  με κρ ιτήρια ανεργίας,  με 

κριτήρια οικογενειακής κατάστασης θα πρέπει να προσλαμβάνονται,  

διότι ,  το γνωρίζετε όλοι,  η κατάσταση είναι τραγική πλέον και οι  

άνθρωποι ζητούν και το μεροκάματο ακόμη.  
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 Στην συγκεκριμένη περίπτωση προσλάβατε κάποιον για οδηγό 

και εγώ  θέλω να σας προτείνω και έχω προτείνει  ήδη στην κυρία 

Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πρόνοιας άνθρωπο ο οποίος είναι 

πολύτεκνος,  με παιδιά με ειδικές ανάγκες και τρία χρόνια άνεργος.   

 Θέλω να πω λοιπόν ότι  είναι μείζον πολιτικό θέμα αφενός το 

γεγονός ότι  χωρίς ντροπή προσλαμβάνετε υποψηφίους σας στις  . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ανακαλέστε σας παρακαλώ κ.  Κατιρτζόγλου. Ανακαλέστε σας 

παρακαλώ. Και το πανηγυρίζετε και το . .Δεν είναι εκφράσεις οι  οποίες 

μας τιμούν εδώ μέσα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πολύ ανακαλέστε.   

Κος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Εν πάση περιπτώσει,  το . .παραμένει  και έχει  να κάνει  με το γεγονός 

ότι  προσλάβατε υποψήφιό σας στις  τελευταίες εκλογές με σύμβαση 

διμήνου. Όση ανάγκη και να είχε,  γιατί  υπάρχουν πολύ περισσότεροι 

με πολύ μεγαλύτερη ανάγκη.  

 Επιτέλους πρέπει αυτή η Επιτροπή να λειτουργήσει,  επιτέλους 

πρέπει να μπουν κανόνες.  Το λέγατε και στον προεκλογικό μας 

πρόγραμμα ότι  έτσι πρέπει να είναι.  Μέχρι τώρα πέρασε ενάμισης 

χρόνος και δεν το κάνατε αυτό το πράγμα και έχουν προσληφθεί,  έχ ουν 

περάσει από τον Δήμο εκατοντάδες διμηνίτες.  Πρέπει αυτό να γίνει  

τώρα. Δεν πρέπει ουσιαστικά οι  προσλήψεις των διμηνιτών να γίνονται 

είτε εάν είναι υποψήφιοί σας είτε εάν είναι ψηφοφόροι σας.  Πρέπει να 

μπουν αυτοί οι  κανόνες για τους οποίους νομίζω όλο ι συμφωνήσαμε.   
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 Ευχαριστώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όσον αφορά το πρώτο ερώτημα, για το δάνειο που παίρνουμε θα 

ισχύσει ότι  ισχύει  με το νέο νόμο που θα προκύψει.  Το ίδιο πράγμα θα 

ισχύσει και για το δάνειο που θα πάρουμε.   

 Όσον αφορά το δεύτερο, όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα, 

κοιτάξτε …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγη ησυχία σας παρακαλώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όταν δεν διερευνάτε ένα θέμα πριν το φέρετε στο Δημοτικό Συμβούλιο 

ή το διερευνάτε,  το ξέρετε και το φέρνετε για να προκαλέσετε 

εντυπώσεις,  για να δημιουργήσετε εντυπώσεις,  εκτίθεται αυτός ο 

οποίος συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο και έχει  εκτεθεί  γιατί  εδώ 

εγώ ο ίδιος είπα ότι  ορίστε,  όταν τέθηκε και άλλη φορά θέμα 

πρόσληψης διμηνιτών, ελάτε να κάνουμε μια Επιτροπή 

Διαπαραταξιακή και να αυτή η Διαπαραταξιακή Επιτροπή, μια 

Επιτροπή από όλες  τις  παρατάξεις  να κάνει  τις  προσλήψεις.   

Την κάναμε την Επιτροπή. Φώναξα την Επιτροπή και η Επιτροπή 

είπε ότι  όχι ,  δεν θέλουμε να συμμετέχουμε.  Αφήστε το για του χρόνου. 

Είναι έτσι κύριε Δινάκη ή δεν είναι;   

Κος ΔΙΝΑΚΗΣ:  

Τι είναι αυτά που λέτε τώρα κύριε Δήμαρχε;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Έτσι ακριβώς.   

Κος ΔΙΝΑΚΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σας φωνάξαμε και δεν ανταποκριθήκατε.   

Κος ΔΙΝΑΚΗΣ:  

Τι είναι αυτά που λέτε;  Και είπατε …  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Έτσι ακριβώς.  Και να σας πω γιατί  είναι έτσι ακριβώς.  Γιατί  φοβάστε 

να πάρετε…  

Κος ΔΙΝΑΚΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Βεβαίως.  Γιατί  δεν λειτούργησε η Επιτροπή;  

Κος ΔΙΝΑΚΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε μπορώ να πάρω τον λόγο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν θα πάρει κανείς  τον λόγο.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τίποτα δεν έκανε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτή την στιγμή καταπατάτε βάναυσα στον Κανονισμό.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εάν θέλετε φέρτε το θέμα, μπορείτε να μαζέψετε υπογραφές,  φέρτε το 

θέμα εδώ να το συζητήσουμε εξονυχιστικά το θέμα αυτό.  Λοιπόν,  

συγκροτήθηκε Επιτροπή, κλήθηκε η Επιτροπή και αρνήθηκε να 

συνεχίσει .  Αρνήθηκε γιατί;  Διότι  είναι δύσκολο θέμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19 Η Σ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012  

37 

Σε δύσκολη θέση και δεν ήθελαν να βρεθούν.  Φέρτε το θέμα να το 

συζητήσουμε.  Έτσι είναι ακριβώς.  Όπως τα λέω. Φέρτε το θέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι απαντήθηκε η ερώτηση το υ κ.  

Κατιρτζόγλου.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Απάντησα για τις  Επιτροπές και για την αντικειμενικότητα και τα 

λοιπά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όσο και να θέλετε να δημιουργήσετε εντυπώσεις δεν μπορείτε να 

δημιουργήσετε εντυπώσεις.  Το δικό σας το κριτ ήριο ποιο είναι;  Εάν 

κάποιος είναι υποψήφιος στον Α ή στο Β συνδυασμό ή εάν έχει  

ανάγκη;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σας είπα ότι  υπάρχουν πολλοί….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν θα κάνετε διάλογο σας παρακαλώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Και σας λέω εγώ αυτός ο άνθρωπος είχε πάρα, πάρα πολύ μεγάλη 

ανάγκη. Έχει σημασία εάν είναι στον Α ή στο Β ή στο Γ συνδυασμό; 

Έχω πάρει διμηνίτες και από τους δικούς σας συνδυασμούς.  Να σου πω 

ονόματα; Δεν θέλω να τα πω. Εάν θέλετε να σας τα πω. Ευχαρίστως.  

Έχω πάρει διμηνίτες με δικές σας προτάσεις.  Βεβαίως.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Βεβαίως με δικές σας προτάσεις και υποψήφιους από τον συνδυασμό 

σας.  Όπως …  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Η υποκρισία έχει  όρια.  Έλεος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση.  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Είχα ζητήσει τον λόγο προηγουμένως.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για ποιο θέμα;  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Για άλλο θέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.  Ο κ.  Κοτρώνης και μετά κ.  Φωτιάδη εσείς .   

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Επειδή δημιουργείται θέμα εάν μου επιτρέψετε θα μιλήσω επ’ αυτού 

αλλιώς θα φωνάξω …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κανένας διάλογος …  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Ωραία,  θα καλέσω μετά τα μέσα να μιλήσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγη ησυχία σας παρακαλώ.  
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ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε επί της διαδικασίας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί της διαδικασίας;  Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  …θεωρώ ότι  ο κόσμος …τα θέματα τα οποία  τους 

απασχολούν.  Θεωρώ ότι  οι  συνάδελφοι δημοτικοί σύμβουλοι με τις  

τοποθετήσεις τους …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν διευκολύνετε την διαδικασία.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

. .υπεράσπισης των κανονισμών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κύριε.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί της διαδικασίας.  

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Επί της διαδικασίας θεωρώ ουσιαστικό,  ουσιαστικότατο,  αυτός ο 

οποίος θέλει  να μιλήσει στα κανάλια να πάει να μιλήσει,  να μην 
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κάθεται στο Δημοτικό Συμβούλιο και εν πάση περιπτώσει,  είναι ήδη 

μια ώρα επί των ερωτήσεων και εντυπώσεων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  σας ενημερώνω κ.  Νιζάμη, διαβάστε ξανά και εσείς  τον 

Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,  έχουμε δικαίωμα 

για ερωτήσεις,  επερωτήσεις και οποιοδήποτε άλλο θέμα εκτός 

ημερήσιας μια ώρα. Λοιπόν,  η ώρα δεν έχει  περάσει,  το ρολόι το έχω 

στο χέρι μου και σας παρακαλώ να σέβεστε το προεδρείο.   

 Παρακαλώ κ.  Κοτρώνη έχετε τον λόγο.   

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  θέλω σήμερα μετά από πολύ υπομονή που κάναμε ως  

«Διάβαση Πεζών», να διαμαρτυρηθώ στον κ.  Δήμαρχο, μάλλον να το 

καταγγείλω αλλά και την δημοτική αρχή συνολικά για την 

συμπεριφορά και κυρίως για τον τρόπο που έχετε να δέσει τώρα και με 

την καταγγελία της παράταξης του κ.  Φωτιάδη για τον τρόπο που μας 

αντιμετωπίζει  και η πολιτική αλλά και η υπηρ εσιακή ηγεσία συνολικά 

ως αντιπολίτευση όταν ζητάμε οποιοδήποτε στοιχείο το οποίο είναι 

χρήσιμο για να ανταποκριθούμε στο έργο που πρέπει να φέρουμε σε 

πέρας και βέβαια,  δεν είναι άλλο από το να ελέγχουμε την δημοτική 

αρχή για ότι  κάνει  αλλά και για ότι  δε ν κάνει  ή παραλείπει  να κάνει ,  

με αποτέλεσμα να ζημιώνεται ο Δήμος και οι  Σερραίοι  πολίτες.  Αυτό 

άλλωστε επιβάλει να κάνουμε και ο θεσμικός μας ρόλος.  Τουλάχιστον 

αυτό εμείς  πιστεύουμε.   

 Και ενώ για το θεαθήναι διακηρύσσετε σε όλους τους τόνους ότι  

είστε στην διάθεση της αντιπολίτευσης,  δηλαδή εσείς  και οι  υπηρεσίες 

του Δήμου, στην πραγματικότητα μάλλον έχετε δώσει αντίθετη 

κατεύθυνση, να μας αρνούνται οι  πάντες τα πάντα. Μας θεωρείτε 
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εχθρούς κατά παράβαση και της ουσίας αλλά και των νόμων οι  οποίοι  

κατοχυρώνουν τα δικαιώματα, τα θεσμικά δικαιώματα της 

αντιπολίτευσης.   

 Αυτή είναι η πιο πιθανή για μένα εκδοχή. Η άλλη εκδοχή είναι 

της ανικανότητας,  ακόμα χειρότερη. Θα σας παραθέσω μερικά 

παραδείγματα. Ένα ανέφερε ο κ.  Φωτιάδης,  το είχα σημειώσει,  το 

παραλείπω.  

 Έχουμε καταθέσεις από τις  22 -4-2010, δεν ήταν επί της δικής 

σας δημοτικής αρχής αλλά . .πάρα πολλές φορές στα μέσα, 

εκατομμύρια φορές και ζητώ απάντηση από τον κ.  πρόεδρο της ΔΕΥΑΣ 

πώς, ποιοι  είναι χαρακτηρισμένοι άποροι στην ΔΕΥΑΣ και με ποια 

κριτήρια; Από το 2010 και εσάς από την αρχή που αναλάβατε πέρασε,  

πέρασε ενάμιση χρόνος,  ενώ ξέρετε πως ισχύουν και ποιες είναι οι  

προθεσμίες δεν μας έχετε απαντήσει.   

 Δεύτερον.  Με αριθμό πρωτοκόλλου, γιατί  λέτε ότι  δεν ξέρω, σας 

απαντάμε και σας κάνουμε,  1536, θ έλετε στοιχεία;  Μήπως δεν είναι 

και αυτά στοιχεία;  5 -6-12 έχουμε 7 ο ς  ,  8ο ς  ,  9ο ς ,  τρεισήμισι μήνες,  

πενήντα μέρες λέει  ο νόμος.  Γνωστοποίηση στοιχείων.  Ζητάμε κάποια 

στοιχεία να μας τα τεκμηριώσετε για την πρόθεσή σας να 

ιδιωτικοποιήσετε κάποιο κομμάτι της  ΔΕΥΑΣ.  

Παροχή στοιχείων τρίτων 9 -8-2012 στο Τμήμα Κυκλοφοριακού 

Σχεδιασμού και Ρυθμίσεων. Ούτε φωνή ούτε ακρόαση.  

Τέταρτον.  Ο κ.  Δήμου δεν δίνει  σε μέλος της «Διάβασης Πεζών» 

τις  εισηγήσεις για να παρακολουθεί τα Δ.Σ. της ΚΕΔΗΣ. Λέει ότι  μόνο 

θα πάρετε την ημερήσια διάταξη και τίποτα.  Και δεν μιλάμε για 

κόστος οικονομικό,  έντυπο. Μιλάμε για ένα απλό mail .  Με το 

επιχείρημα ότι  αυτά είναι μόνο για …  
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Γιατί ,  κύριε Δήμαρχε; Τι φοβάστε; Δεν είναι δημόσιες οι  

συνεδριάσεις;  Έχετε να κρύψετε κάτι .  Άλλωστε δεν είμ αστε εκλεγμένοι  

ούτε στην Οικονομική Επιτροπή ούτε στην Ποιότητα Ζωής εμείς  η 

Λαϊκή Συσπείρωση και μας στέλνετε και έντυπες εισηγήσεις.  Ποιο 

είναι το πρόβλημά σας; Δεν θέλετε να τα παρακολουθούμε;  

Πέμπτο. Απόφαση της ΚΕΔΗΣ για παραχώρηση της αίθουσας 

πολλαπλών χρήσεων επί πληρωμή, γιατί  λέει  ότι  υπάρχουν διαφυγόντα 

κέρδη για την ΚΕΔΗΣ.  

Απόφαση εδώ 128Α/12. Τι είστε . .  διαφεύγοντα κέρδη;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Κοτρώνη παρακαλώ να ανακαλέσετε …  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Να ανακαλέσω;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.   

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν σας αφήσω θα πείτε και κάτι  χειρότερο. . .Δεν σας τιμά ιδιαίτερα. 

Ανακαλέστε την λέξη. Δεν είναι  σούπερ –μάρκετ εδώ μέσα.  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Εσείς θεωρείτε ότι  είναι σούπερ –μάρκετ.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εσείς το χαρακτηρίζεται.   

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  
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. .με την ασύδοτη μέχρι τώρα χρήση υπάρχουν διαφυγόντα κέρδη για 

την επιχείρηση.  

 Εσείς τόσα χρόνια,  δεν διανοήθηκε κανένας Δήμαρχος …εσείς 

τόσα χρόνια πόσα πληρώσατε ως δημοτική παράταξη; Και μας βάζετε 

τώρα να πληρώνουμε 50 ευρώ, δηλαδή σας διαφεύγουν κέρδη από 

εμάς; Εμείς τι  είμαστε; Επιχείρηση ρούχων; Θα βγάλουμε κέρδη και 

θέλετε να σας δώσουμε και σας;  

 Εμείς αγωνιζόμαστε για το καλό του Δήμου μας ως παράταξη 

δημοτική και μας ζητάτε και λεφτά να σας δίνουμε 50 ευρώ σε κάθε 

συνεδρίαση της παράταξης;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σας ζητήσαμε να πληρώσετε;  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Βεβαίως.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι λέτε τώρα;  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Έκτο. Καταθέσατε προχθές αίτηση στον ΟΠΑΚΠΑ στον κ.  Δούκα, 

όπου συνέβησαν τα εξής τραγελαφικά. Ο γραμματέας λέει  πριν να 

δώσει αριθμό πρωτοκόλλου σε ένα έγγραφο με το οποίο ζητούσαμε 

κάποια στοιχεία να μας πουν ποιοι  και πόσοι προσλήφθηκαν στους 

παιδικούς σταθμούς έπρεπε πρώτα να το διαβάσει η διευθύντρια και τα 

λοιπά, για να δώσει αριθμό πρωτοκόλλου σε ένα έγγραφο παράταξης,  

όχι  οποιουδήποτε πολίτη και οποιοσδήποτε πολίτης βεβαίως δικαιούται 
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και ο κ.  Δούκας με ειρωνεία ακούστε τι  είπε:  Θέλετε να φέρω και το 

βίντεο; Θα σας φέρω μάρτυρα την κοπέλα . .  ο κ.  Δούκας: «Εσείς 

καταθέστε την,  εμείς  θα σας απαντήσουμε όποτε θέλουμε ή το ΄12 ή το 

΄13,  είναι δικό μας θέμα». Είναι δικό σας θέμα λοιπόν.   

 Έβδομο. Επερώτηση από 9 -11-2011 που είχαμε κάνει  για το 

Πάρκο Περιβαλλοντικής Αγωγής.  Το έχω φέρει εδώ στο συμβούλιο 

δέκα επτά φορές.  Πέρασε ένας χρόνος .  Θέλω την γραπτή απάντηση του 

κ.  Αντιδημάρχου. Δεν την πήρα κυρία Φιλιώ και μου είπατε την άλλη 

φορά ότι  κακώς.  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Σας ευχαριστώ πολύ. Εάν αυτά τα παραδείγματα δείχνουν ότι  σέβεστε 

την αντιπολίτευση και ότ ι  βοηθάτε στο έργο σας,  ας βγάλει τα 

συμπεράσματά του ο Σερραικός λαός.  Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήσεις επί  του καταιγισμού ερωτήσεων του κ.  Κοτρώνη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν σας δόθηκε ο λόγος και παρακαλώ να το σεβαστείτε αυτό .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Επαναλαμβάνω και πάλι ότι  ότι  μας ζητήσετε είμαστε στην διάθεσή 

σας και τα δείχνουμε.  Δεν υπήρξε ποτέ κάτι  που να ζητήσατε και να 

μην σας το δώσαμε.  Όμως ορισμένες φορές εδώ θα έλεγα ότι  βγαίνετε 

και εκτός γραμμής.  Θα φέρω ένα παράδειγμα γι΄ α υτό που λέτε.  Στην 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,  στην Οικονομική Επιτροπή είστε μέλη; Δεν 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19 Η Σ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012  

45 

είστε.  Ζητήσατε να σας καλούμε.  Σας καλούμε.  Έχετε παράπονο; Και 

ότι  ζητήσατε το δίνουμε.   

 Λοιπόν,  αυτό το θέμα με τις  εισηγήσεις και τα λοιπά, από τότε 

που ξεκίνησε το Δημοτικό Συμβούλιο συνεχίζεται να το λέτε και για το 

Δημοτικό Συμβούλιο.  Τι άλλο να σας κάνουμε; Σας δίνουμε τις  

εισηγήσεις.  Εδώ . .το παράλογο να βγαίνουν φωτοτυπίες τα θέματα όλα 

και να μοιράζονται σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους.  Σας στα 

στέλνουμε με ηλεκτρονικό μέσο. Υπάρχει γραπτή . .από την 

αντιπολίτευση. Κατεβαίνουν τα θέματα κάτω στην αντιπολίτευση όλα. 

Τι άλλο; Θέλετε να βγαίνουν φωτοτυπίες και οι  μελέτες ακόμα. Μα 

στα θέματα είναι οι  εισηγήσεις και από εκεί  και πέρα η γραμματεία 

του Δημοτικού Συμβουλίου είναι στην διάθεσή σας να σας δώσει ότι  

επιπλέον στοιχείο θέλετε.   

 Φτάσατε στο παράλογο σημείο να θέλετε και τις  εισηγήσεις τις  

πολιτικές να τις  παίρνετε γραμμένες.  Να σας τις  στέλνουμε γραμμένες.  

Να καταργήσουμε τα Δημοτικά Συμβούλια.  Που το είδα τε αυτό; Άσε 

που σε καίρια θέματα, σε μεγάλα θέματα είναι γραμμένες και οι  

πολιτικές εισηγήσεις.  Τι είναι πω; Στρατόπεδα; Δημοτική αγορά; Και 

άλλα θέματα γραμμένες και οι  πολιτικές ακόμα εισηγήσεις.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εδώ πρωτοτυπείτε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη εάν συνεχίσετε θα βγείτε εκτός αιθούσης.   
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Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άκουσες τι  σου είπα κ.  Αναστασιάδη;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου )  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας ανακαλώ στην τάξη, κύριε Αναστασιάδη, εάν δεν σταματήσετε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πρωτοτυπείτε παγκοσμίως.  Είδατε στην Βουλή οι  τοποθετήσεις οι  

πολιτικές των αρχηγών να δίνονται προηγουμένως γραμμένες;  Για 

όνομα του Θεού.  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μ ικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τι λέτε τώρα; Δίδονται προηγουμένως οι  τοποθετήσεις των πολιτικών 

γραμμένες και μετά διαβάζονται εκεί;  Που τα είδατε αυτά; Σε κάθε 

φάκελο υπάρχουν οι  εισηγήσεις των υπηρεσιών. Εάν χρειαστεί  σε 

μεγάλα θέματα βάζουμε και τις  πολιτικές ει σηγήσεις που δεν είμαστε 

υποχρεωμένοι να τις  βάζουμε.  Όλα τα στοιχεία είναι στην διάθεσή σας.  

Φτάσαμε και στο παράλογο να θέλετε να βγάζουμε σε σαράντα μέλη 

του Δημοτικού Συμβουλίου,  σε σαράντα ένα μέλη φωτοτυπίες όλα τα 

θέματα. Εάν είναι δυνατόν και κάθεσ τε και τα λέτε αυτά δημοσίως…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν έχετε το δικαίωμα να διακόπτετε.   
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Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Θα απαντήσω σε όλα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όσον αφορά ….  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πολύ.  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Με είπε ….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ άκουσα ότι  ηρέμησε.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας ανακαλώ στην τάξη και τους δυο κύριοι .  Διακόπτετε την εύρυθμη 

λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου.  Και σε σας κ.  Δημητρίου και 

σε σας κ.  Κοτρώνη που τώρα τελευταία το συνηθίζετε αυτ ό.  Επτά 

φορές έχετε διακόψει τον Δήμαρχο. Είναι ασέβεια αυτό το πράγμα, 

επιτέλους πρέπει να το καταλάβετε.   

 Συνεχίστε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι μόνο δεν αρνούμαστε τα πάντα στους πάντες,  ίσα –ίσα είμαστε 

στην διάθεση των πάντων για τους πάντες.  Εδώ πάμε να κλείσουμ ε δυο 

χρόνια και η αντιπολίτευση με τις  παρατάξεις  της,  δεν μιλάω για όλο 
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το Δημοτικό Συμβούλιο,  υπάρχουν και μεμονωμένοι δημοτικοί 

σύμβουλοι φωτεινές εξαιρέσεις,  αλλά οι  παρατάξεις  δυστυχώς, εδώ 

πάμε να κλείσουμε δυο χρόνια και λόγω της ανεπάρκειάς τους ε πί  δυο 

χρόνια περιορίζονται σε διαδικαστικά θέματα. Ουσία μηδέν μέχρι 

τώρα. Ανεπάρκεια πολιτική λέγεται αυτό.   

 Από το 2010 κατατέθηκε στην ΔΕΥΑΣ ερώτημα για τους άπορους 

και τα λοιπά. Μα υπάρχει απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ για τους 

άπορους,  λέει  ποιοι  είνα ι και τα λοιπά. Αυτά έχουν εγκριθεί  και από τα 

Δημοτικά Συμβούλια.  Δεν νομίζω ο Πρόεδρος να αρνήθηκε να σας 

ενημερώσει γι΄ αυτά.  Αδύνατο το θεωρώ. Αλλά υπάρχουν αποφάσεις,  

αυτά τα έχουμε βγάλει όλα και στην επιφάνεια και μπορείτε ανά πάσα 

στιγμή να τα δείτε.   

 Πρόθεση για ιδιωτικοποίηση. Κοιτάξτε,  πρόθεση εκδηλώσαμε 

εμείς  για ιδιωτικοποίηση τμήματος της ΔΕΥΑΣ. Πείτε μου μια δήλωση 

ενός πολιτικού προσώπου που εκδήλωσε την πρόθεσή του για την 

ιδιωτικοποίηση της ΔΕΥΑΣ; Υπήρξε μια σκέψη, εισήγηση από 

υπηρεσιακό  παράγοντα για ιδιωτικοποίηση ενός τμήματος της ΔΕΥΑΣ 

του βιολογικού καθαρισμού. Γι΄ αυτό.  Τίποτα άλλο.  

 Ο κάθε υπηρεσιακός παράγοντας είναι ελεύθερος να εκφράζει  τις  

απόψεις του.  Από εκεί  και πέρα δεν σημαίνει  ότι  εμείς  τις  υιοθετούμε.  

Μπορεί κάποιες να τις  υιοθετούμε και κάποιες να μην τις  υιοθετούμε.  

Εμείς όμως δεν μιλήσαμε για . .  επί  του θέματος.  Γιατί  λέτε ψέματα 

συνεχώς; Φέρτε μου μια δήλωση ενός πολιτικού προσώπου που να 

είπε,  που να εκδήλωσε την πρόθεσή του για ιδιωτικοποίηση τμήματος 

της ΔΕΥΑΣ. Και το λέτε και το ξανά λέτε.  Να απαντήσουν γραπτώς.  

Επειδή το θέλετε εσείς  να απαντήσουν γραπτώς; Μα αφού δεν υπάρχει 
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. .τι  να απαντήσουν γραπτώς; Μα για κάτι  που δεν είπαμε να 

απαντήσουμε γραπτώς γιατί  έτσι θέλετε εσείς;   

 Πρέπει να υπάρξει λογική εδώ μέσα.  Εσείς για κάτι  που δεν 

είπαμε θα απαντήσουμε γραπτώς.   

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Βεβαίως.  Το λέει  ο νόμος.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ποιος νόμος το λέει;   

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Ο νόμος.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν είπατε ούτε λέξη, δεν εκφράσαμε ούτε λέξη για πρόθεση 

ιδιωτικοποίησης.  Εάν την εκφράζαμε τότε ναι,  θα σας απαντούσαμε.  

Δεν είναι δυνατόν γιατί  θέλετε εσείς  να είστε,  να προκαλείστε συνεχώς 

εντυπώσεις στην τηλεόραση και να είστε στην επικαιρότητα, 

προσπαθείτε να δημιουργείτε θέματα από το τίποτα στην κυριολεξία 

για να είστε στην επικαιρότητα, γ ια να μπορέσετε να σταθείτε,  διότι  

δεν μπορείτε να σταθείτε διαφορετικά.  Γιατί  είστε ανεπαρκής.   

 Κυκλοφοριακό. Ποιο κυκλοφοριακό; Ποιος ζήτησε,  ζήτησε …και 

δεν το δώσαμε.   

Για τα διαφυγόντα κέρδη που λέτε και για τα 50 ευρώ που ζητάει 

η ΚΕΔΗΣ για την αίθουσα, η ΚΕΔΗΣ ζητάει 50 ευρώ για την αίθουσα, 

δεν το ζητάει από όλους,  το ζητάει από ιδιώτες.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Ζητάει από ιδιώτες,  δεν ζητάει από πολιτιστικούς συλλόγους,  από 

φορείς και τα λοιπά. Και μπορώ να πω καλά κάνει  κα ι μην συγκρίνετε 

τις  σημερινές εποχές με τις  προηγούμενες,  διότι  έχουμε πρόβλημα 

τώρα να τις  συντηρήσουμε τις  αίθουσες αυτές.  Ζητάνε ένα μικρό ποσό 

…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ σταματήστε επιτέλους.  Περάστε έξω. Περάστε έξω για 

τις  κατ’ ιδίαν συζητήσεις.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ένα μικρό ποσό…  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Σε ποιον μιλάτε;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σε σας.  Σε σας μιλώ κ.  Αναστασιάδη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ζητάμε,  ζητάμε ένα μικρό ποσό και πολύ καλά κάνουμε,  όπως το ίδιο 

κάνουμε και στα Αστέρια.  Για πείτε μου με αυτή την οικονομική κρίση 

αυτός που θα μπει στην αίθουσα, θα την λερώσει και θα ανάψει το 

καλοριφέρ,  ποιος θα τα πληρώσει;  Καλά είναι να λέμε ότι  τζάμπα, όλα 

τζάμπα. Πείτε μου ποιος θα τα πληρώσει;  Πώς θα συντηρηθεί το κτίριο 

των Αστεριών;  Πώς θα συντηρηθεί το κτίριο της . .  όταν οποιοσδήποτε 

ιδιώτης μπαίνει  μέσα, το λερώνει,  δεν καθαρίζει ,  φεύγει ,  ανάβει τα 

καλοριφέρ; Πώς θα κρατηθούμε;  

 Εδώ βλέπετε υπάρχει πρόβλημα πλέον με την μισθοδοσία των 

υπαλλήλων. Οι Δήμοι καταρρέουν.  Είστε εκτός δη λαδή Ελλάδος εσείς;  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19 Η Σ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012  

51 

Δεν ζείτε στην Ελλάδα; Και μου συγκρίνετε το 2009 ή το 2002 που δεν 

παίρνανε με σημερινές καταστάσεις;   

 Το πρωτόκολλο που ζητήθηκε από τον ΟΠΑΠΚΑ δόθηκε τελικά; 

Δόθηκε.  Είμαι βέβαιος ότι  δόθηκε.  Δεν υπάρχει περίπτωση.  

Και ασφαλώς θα ρωτήσουμε τους υπηρεσιακούς παράγοντες.  

Τους υπηρεσιακούς παράγοντες γιατί  τους έχουμε; Φυσικά οι  

υπηρεσιακοί παράγοντες θα διεκπεραιώσουν ένα αίτημα.  

Όσον αφορά το Πάρκο Περιβαλλοντικής Αγωγής μα, 

απαντήσαμε.  Τέθηκε και εδώ και δώσαμε απάντηση. Έχετε 

εκπροσώπους,  υποτίθεται,  που παρακολουθούν τις  συνεδριάσεις της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.  Τελευταία πέρασε ο Κανονισμός για το 

Πάρκο Περιβαλλοντικής Αγωγής προκειμένου να λειτουργήσει.  

Γίνονται βήματα. Κάναμε όλη την διαδικασία για να το 

λειτουργήσουμε.  Εάν ο εκπρόσωπός σας σας ενημέρωνε δεν θα είχατε 

απορίες.   

Επαναλαμβάνω και πάλι όμως, δυστυχώς, η ανεπάρκεια και ο 

στόχος για να δημιουργούμε εντυπώσεις δημιουργούμε όλη αυτή την 

κατάσταση με αποτέλεσμα να μην παράγεται έργο ωφέλιμο για τους 

δήμους και τους δημότες.   

Επιτέλους κάντε ουσιαστική αντιπολίτευση. Ξεκολλήστε από …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε ένα λεπτάκι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχει κλείσει  το θέμα. Απάντησε ο κ.  Δήμαρχος.   

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Σε τίποτα δεν απάντησε κ.  Πρόεδρε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Μια ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελειώσαμε και με την ώρα, κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι και 

μπαίνουμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κάτι προσωπικό γιατί  ακούστηκε το όνομά μου για να . .η αλήθεια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κύριε …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύρι οι  συνάδελφοι,  ο 

Δήμαρχος ανέφερε το όνομά μου σχετικά με μια Επιτροπή η οποία 

συγκροτήθηκε.  Ναι,  όταν συγκροτήθηκε αυτή η Επιτροπή για τους 

διμηνίτες.  Πήγαμε εκεί  από την παράταξη την δική μας εγώ, από του κ.  

Φωτιάδη ο κ.  Χουρουζίδης και ο κ.  Κοτρώνης και  ο κ.  Χράπας.  

Συζητήσαμε τα θέματα εκεί  όπως ακριβώς τρέχανε και είδαμε μια 

κατάσταση και είπαμε ότι  εμείς  ως Επιτροπή να το αφήσουμε το θέμα, 

να μαζέψουμε,  τέλος πάντων, ο καθένας ότι  υλικό χρειάζεται και να 

ξανά συγκροτηθεί.  Και να ξανά μαζευτούμε.  Αυτή είναι η αλήθεια.   

 Δηλαδή με λίγα λόγια δεν εμείς  δεν ξανά πήγαμε,  όχι  ότι  μας 

έδιωξε ο Δήμαρχος,  παραδείγματος χάρη, ή δεν ήθελε ο Δήμαρχος για 

να γίνει  η Επιτροπή αυτή.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και εγώ ευχαριστώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι είναι αυτά που λέτε;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Έχετε τελειώσει ο χρόνος.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Κοτρώνη σας ανακαλώ στην τάξη για αυθαίρετα για πολλοστή 

φορά παίρνετε τον λόγο και την επόμενη φορά θα βγείτε έξω από την 

αίθουσα. Επιτέλους.   

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η επόμενη είναι για να βγείτε έξω. Η επόμενη εάν συνεχίσετε.   

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Τώρα, τώρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τώρα θέλετε;  Συνεχίζετε την προκλητική σας στάση. Σας παρακαλώ 

πολύ.  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Δεν τολμάς να το κάνεις .  Δεν τολμάς.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τις προβοκάτσιες …  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Δεν τολμάς.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε μια ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης.   
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Θέμα 1 ο  :  

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας:  

α) Ενός απορριμματοφόρου ανακύκλωσης 16 κ.μ.  κατά  

το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ  

β) Κάδων ανακύκλωσης 1.100 lt  κατά το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ.  

(εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Χράπας Π.)  

γ) Λογισμικού αναβάθμισης του εκπαιδευτικού προσομοιωτή 

οδήγησης.  

(εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.)  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις;  Τοποθετήσεις;   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Φωτιάδης και ο κ.  Αναστασιάδης.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Αντιδήμαρχε. .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σε ποιον απευθύνεστε;  Στον κ.  Χράπα ή στον κ.  Μυστακίδη;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Στον κ.  εισηγητή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι δυο οι  εισηγητές.  Για το Α είναι ο κ.  Χράπας και για το Γ ο κ.  

Μυστακίδης.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Πόσους κάδους,  κ.  Χράπα, ζητούμε;  Πόσους κάδους.   

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Το θέμα μας είναι συγκρότηση Επιτροπών από υπαλλήλους για να 

ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός της αγοράς των 5 00 κάδων και του ενός 

απορριμματοφόρου νέας τεχνολογίας.  Είναι τυπικό θέμα και η επιλογή 

των υπαλλήλων που θα απαρτίσουν την Επιτροπή θα γίνει  με κλήρωση. 

Είναι ένα θέμα τυπικό που πρέπει να περάσει για να προχωρήσουμε 

στις  διαδικασίες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι θέμα Επιτροπή.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Το κατάλαβα απλώς ήθελα να ακουστεί  πόσοι είναι οι  κάδοι και πόσο 

είναι το ποσό.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Το ποσό είναι 300.000 περίπου μέσω προγράμματος το οποίο 

μπορέσαμε και ενταχθήκαμε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Όπως 

θυμάστε τις  ημερομηνίες από τον Μάιο …  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επιτέλους δηλαδή όλοι εδώ πρέπει να καταλάβετε ότι  δεν πρέπει να 

μιλάτε …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το ίδιο πρέπει να κάνετε στους δικούς σας.  Το ίδιο πρέπει να κάνετε 

σε αυτούς που διακόπτουν.  Είστε επιλεκτικ ότατος σήμερα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19 Η Σ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012  

56 

Καθόλου.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είστε Πρόεδρος της πλειοψηφίας και όχι  του Δημοτικού Συμβουλίου.  

Εγώ σήμερα αυτό κατάλαβα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λάθος καταλάβατε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και αφήσατε πάρα πολύ ώρα να μιλάει σύμβουλος την στιγμή που δεν 

μας έλεγε τίποτα.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σήμερα είστε και εσείς  ερειστικότατος και …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πολύ ηρεμήστε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και παρόλα αυτά αναφέρατε το όνομά μου. Αναφέρατε το όνομά μου 

χωρίς . .τον κ.  Κοτρώνη. Καθόλου, καθόλου δεν μιλούσα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  συνεχίστε κ.  Χράπα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα πάρουμε την . .να δούμε ποιος μίλησε.   

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Κύριε Φωτιάδη θέλετε να σας πω κάτι άλλο; Είπαμε ότι  το πρώτο 

αφορά το ποσό είναι . .Μιλάμε για 500 κάδους ανακύκλωσης και ένα 

απορριμματοφόρο νέας τεχνολογίας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ο κ. Αναστασιάδης.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Η χώρα μας βρίσκεται σε περίοδο …Είμαστε σε περίοδο χρεοκοπίας.  

Με δανεικά λεφτά ζούμε.  Να το ξέρετε.  Όχι …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εκτός του κ.  Αναστασιάδη οι  υπόλοιποι ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι,  κύριε Πρόεδρε.   

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής της προμήθειας ενός 

απορριμματοφόρου ανακύκλωσης 16 κ.μ.  κατά το άρθρο 28 του 

ΕΚΠΟΤΑ  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 556/2012)  

……………………………… . .  

 

Ομοίως της προμήθειας κάδων ανακύκλωσης  1.100 LIT  

κατά το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 557/2012)  
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…………………… .  

 

Ομοίως της προμήθειας λογισμικού αναβάθμισης του εκπαιδευτικού 

προσομειωτή οδήγησης κατά το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 558/2012)  

…………………… . .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δεύτερο.  

 

 

Θέμα 2 ο  :  

Λήψη απόφασης για την καταστροφή ή εκποίηση  

 άχρηστων υλικών του Δήμου.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Παρών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρών ο κ.  Αναστασιάδης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα τρίτο.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Να πω για ποιο λόγο είμαι παρών;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Επειδή δεν έχουμε δει  …  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Στο μικρόφωνο κ.  Αντώνη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Επειδή δεν ξέρουμε τι  πράγμα θα καταστρέψει και …γι΄ αυτό τον λόγο 

ψηφίζω παρών. Πρέπει να δούμε τι  φτιάχνουμε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Μπορώ να πω μια  κουβέντα προς το Δημοτικό Συμβούλιο; Κύριε 

Δήμαρχε,  κύριε Πρόεδρε σε λίγο καιρό αυτό το οποίο ήταν έγκλημα 

όλων, φαντάζομαι,  των δημοτικών παρατάξεων τουλάχιστον …και της 

Δημοτικής Πρωτοβουλίας Σερρών, δηλαδή η υλοποίηση της 

λειτουργίας της αποθήκης,  θα ε ίναι μια πραγματικότητα.  

Εάν κανείς  προσέλθει στο αμαξοστάσιο για να δει  σε ποια 

κατάσταση πλέον βρίσκεται ο χώρος που αποθηκεύονται τα υλικά του 

Δήμου, πραγματικά θα μείνει  ευχαριστημένος από την εικόνα. Εκεί 

μέσα υπήρχαν και κάποια υλικά τα οποία είναι σε αχρηστία.  Όποιες 

υπηρεσίες τα είδαν θεωρούν ότι  δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν.   
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Επομένως, συγκροτήθηκε Επιτροπή στην οποία συμμετέχει  ο κ.  

Δινάκης,  ο κ.  Αντιδήμαρχος ο κ.  Μυστακίδης και ο κ.  Δημητρίου,  τα 

είδαν επιτόπου, όπως τα είδαν και άπειρες φορές  και οι  μηχανικοί,  

γιατί  είχε και κάποιες αντλίες εκεί  και πολλοί άλλοι υπηρεσιακοί 

παράγοντες του Δήμου, λήφθηκε αυτή η απόφαση, γνωμοδοτεί  η 

Επιτροπή προς το Δημοτικό Συμβούλιο,  αποφασίζει  το Δημοτικό 

Συμβούλιο για την …δια δημοπρασίας και την καταστροφή  κάποιων 

λίγων.  

Άρα θα εκποιηθούν για δημοπρασίας με τον νόμιμο τρόπο.  

Κος ΔΙΝΑΚΗΣ:  

κύριε Δήμαρχε,  κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  δημοτικοί σύμβουλοι 

εκείνο που με κάνει  αυτή την στιγμή να μιλήσω είναι το εξής και 

προσβάλλομαι όταν κάποιος μιλάει ότι  δ εν τα είδαμε,  δεν τα κάναμε τα  

υλικά αυτά. Όχι,  τα είδαμε και προσωπικά εγώ με κατάσταση τα είδα 

ένα –ένα. Και ένα υλικό το οποίο είχα την εντύπωση ότι  ήταν καλό 

είπαμε ότι  το αφαιρέσαμε,  το εξαιρέσαμε.  Πώς λοιπόν δίνουμε μια 

τέτοια μομφή στην Επιτροπή αυτή;  

 Είναι λάθος.  Σας διαβεβαιώνω ότι  τα υλικά ήταν όντως σε 

αχρηστία,  είναι σε αχρηστία και η λήψη της απόφασης είναι …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ εάν δεν δω κανέναν δεν πιστεύω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπορείτε να πάτε να ελέγξετε και εσείς  …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Έπρεπε να είχατε πάει.  Το θέμα ολοκληρώθηκε.  Μπαίνει  σε 

ψηφοφορία.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι είπα.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εκτός του κ.  Αναστασιάδη οι  υπόλοιποι ναι.  Παρών.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι τώρα, αλλάζει .   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Βεβαίως όχι .  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 559/2012)  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα τρίτο.   

 

Θέμα 3 ο  :  

Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή  

 πιστωτικού ιδρύματος προς κατάθεση του χρηματικού υπολοίπου,  

για το διάστημα από 1 -1-2013 έως 31 -12-2014.  
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Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δυο λόγια από τον κ.  Γαλάνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  . .να το πω διαφορετικά,  το Δημοτικό Συμβούλιο,  το 

προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και όχι  αυτό το Δημοτικό 

Συμβούλιο,  είχε πάρει μι  απόφαση για το πώς. .  τα χρηματικά υπόλοιπα 

της …31-12-12 φέτος,  αυτή η απόφαση εκπνέει ,  άρα πρέπει να 

κάνουμε όλες τις  νόμιμες διαδικασίες,  σύμφωνα με το άρθρο 171 του 

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, έτσι ώστε να υπάρξει μια Επιτροπή, 

θα πούμε ακριβώς τι  απόφαση θα πάρει . .να διεξαγάγει  την πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τα πιστωτ ικά ιδρύματα.,  έτσι ώστε 

όταν ετοιμαστεί  η Επιτροπή και λάβει την απόφασή της να 

γνωμοδοτήσει το Δημοτικό Συμβούλιο.    

 Σήμερα είναι η πρώτη απόφαση που πρέπει  να πάρουμε.  Δηλαδή 

τι  απόφαση πρέπει να πάρουμε; Να εγκρίνουμε την πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς επιλογή πιστωτικού ιδρύματος . .για 

την κατάθεση των χρηματικών υπολοίπων της ταμειακής υπηρεσίας του 

Δήμου Σερρών για το χρονικό διάστημα από 1 -1-13 έως 31-12-14. Για 

δυο τουλάχιστον χρόνια.   

Μια δεύτερη απόφαση που πρέπει να πάρουμε είναι αυτή.  Να 

αναθέσουμε στον τμήμα Προσόδων, δηλαδή στην οικονομική 

διεύθυνση να συντάξει  και να αποστείλει  την πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος.  

Η τρίτη απόφαση που πρέπει να πάρουμε σήμερα, το τρίτο 

σκέλος της απόφασης,  να συγκροτήσουμε την Επιτροπή.  
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Εγώ, κύριε  Πρόεδρε,  σας πρότεινα ότι  θα πρέπει να είναι στην 

Επιτροπή ο υποφαινόμενος μαζί με τον ταμία και τον διευθυντή 

Οικονομικών, όμως …δεν υπήρχε στην τριμελή Επιτροπή τότε,  θα 

θεωρούσα σκόπιμο και για λόγους διαφάνειας να συμμετάσχει στην 

Επιτροπή και ένα μέλος της αντιπολίτευσης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα μέλος;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Από την παράταξη την δική μας θα συμμετέχω εγώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γκότσης.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ο κ. Χρυσανθίδης η πρόταση από την δική μου παράταξη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και ο κ.  Χρυσανθίδης.  Νομίζω ότι  φτάνει .  Ομό φωνα ναι λοιπόν το 

θέμα αυτό.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 560/2012)  

………………………… .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα τέταρτο.   
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Θέμα 4 ο  :  

Έγκριση συμμετοχής και μετάβασης εκπροσώπων του Δήμου 

Σερρών  

 στην τεχνική συνάντηση στην πόλη Norderstedt της Γερμανίας,  

 24-27 Σεπτεμβρίου 2012, στο πλαίσιο του έργου ¨Active Travel 

Network¨   

που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα URBACT II 2007 -2013.  

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Όχι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι η κυρία Σαραντίδου.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να πω κάτι εγώ; Πότε θα μας γίνει  μια ενημέρωση; Γιατί  θεωρούμε ότι  

θα έπρεπε να είχε γίνει .  Μετέχουμε,  ξανά μ ετέχουμε,  δεν θα έπρεπε να 

είχε γίνει  ενημέρωση;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.  Ναι,  ο κ.  Γρηγοριάδης ως …  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Φωτιάδη θα γίνει  ενημέρωση οπωσδήποτε γιατί  είναι πολύ 

σημαντικό αλλά απλώς ήθελα να προσθέσω και να πω ότι  πρώτον,  να 

εκφράσω την δυσαρέσκειά μου ως δημοτικός σύμβουλος,  πραγματικά 

καταντούν πολύ κουραστικά τα Δημοτικά Συμβούλια,  η συμπεριφορά 

μας όλων μας εδώ δεν τιμά ούτε τους ίδιους τους εαυτούς μας και…  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ κύριε Γρηγοριάδη.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Θέλω να το ακούσουμε όλο ι μας,  είναι ότι  υπάρχει ,  δεν υπάρχει 

ενδιαφέρον πλέον κάποιων να απαρτίσουν αυτή την αποστολή και να 

πάνε στην Γερμανία και ο λόγος είναι πολύ απλός.  Όσοι συμμετείχαν 

μέχρι τώρα σύμβουλοι ή αιρετοί δεν έχουν πάρει τα χρήματα που έχουν 

καταβάλει.  Τα χρήματα αυτά είναι από τα ευρωπαϊκά προγράμματα, 

πάραυτά όμως αυτός που πηγαίνει  πρέπει να τα βάλει από την τσέπη 

του και να περιμένει  για μήνες και για χρόνια για να τα πάρει και 

δυστυχώς αυτή την στιγμή δεν υπάρχει κανένας ενδιαφερόμενος.   

 Πιστεύω ότι  τις  επόμενες ημέρες θα βρεθεί  ένας,  δυο άτομα γιατί  

είναι πολύ σημαντικό,  είναι μια πάρα πολύ σπουδαία δουλειά και 

πρέπει να πάμε εκεί  για να την παρουσιάσουμε σε όλους τους εταίρους 

της Ευρώπης που είναι σε αυτό το πρόγραμμα.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εκτός της κυρίας Σαραντίδου οι  υπόλοιποι,  ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 561/2012)  

…………………………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Θέμα πέμπτο.   

 

Θέμα 5 ο  :  

Έγκριση διοργάνωσης 2ης τεχνικής συνάντησης των εταίρων  

του έργου: ¨EASY TRIP: GR -BG E-MOBILITY SOLUTIONS¨   

(Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία ¨ΕΛΛΑΔΑ -ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007 -

2013¨ )  

στις Σέρρες 5 Οκτωβρίου 2012.  

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι,…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ο κ.  Αναστασιάδης,  όχι  η κυρία Σαραντίδου.  Οι υπόλοιποι,  ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 κα ι 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 562/2012)  

……………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα έκτο.   
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Θέμα 6 ο  :  

Έγκριση μετάβασης εκπροσώπων του Δήμου Σερρών στο  

1st Kavala -  International School,  ¨ΞΕΝΙΟΝ ΑΣΤΥ¨  που θα  

πραγματοποιηθεί στην Καβάλα από τις 4 μέχρι 8 Οκτωβρίου 2012.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;  Εδώ, κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  δίνω τον λόγο στον 

Αντιδήμαρχο τον κ.  Γρηγοριάδη.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Λίγο, εάν θέλετε,  να αναλύσω. Είναι…λόγω των οικονομικών…του 

Δήμου μας εμείς  προτείνουμε να πάει ένας από την συμπολίτευση και 

ένας από την αντιπολίτευση. Είναι 4 με 7 και όχι  4 με 8.  Εκ 

παραδρομής έγινε το λάθος.  . .Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και είναι 

πραγματικά υψηλού επιπέδου …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όποιο μέλος της αντιπολίτευσης θελήσει να πάει,  μπορεί να 

απευθυνθεί στον κ.  Γρηγοριάδη, εγκαίρως όμως διότι  οι  ημερομηνίες 

βλέπετε ότι  είναι πολύ κοντινές.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 563/2012)  

……………………………… .  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19 Η Σ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012  

68 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα έβδομο.  

 

Θέμα 7 ο  :  

Έγκριση προγράμματος εκδηλώσεων στα πλαίσια της  

Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Μετακίνησης (16 έως 21 Σεπτεμβρίου 

2012)  

και ψήφιση απαιτούμενης πίστωσης.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 564/2012)  

……………………………… .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα όγδοο.  

 

Θέμα 8 ο  :  
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Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Σερρών  

με την αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ¨Μουσείο Κωνσταντίνος  

Ξενάκης¨  και έγκριση υποβολής πρότασης στο Ε.Π. ¨Περιβ άλλον  

και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 -2013¨  της πράξης ¨Ενεργειακή 

Αναβάθμιση  

του κτηρίου του Μουσείου Τέχνης Κ. Ξενάκης¨ .  

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής ο κ.  Γρηγοριάδης.  Έχετε τον λόγο κ.  Γρηγοριάδη.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

. .  του  Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας καλεί τα Μουσεία που 

. .νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή ως μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα, να παρουσιάσουν τις  προτάσεις τους,  έτσι ώστε τα κτίρια 

αυτά να αναβαθμιστούν ενεργειακά.  

 Λαμβάνοντας υπόψη όμως ότι  η μη κερ δοσκοπική εταιρεία 

Μουσείο Κωνσταντίνος Ξενάκης δεν έχει  την διαχειριστική επάρκεια,  

την πρόταση θα την υποβάλλει ο Δήμος Σερρών, διότι  υπάρχει  

επάρκεια.  Θα συνάψουμε μια προγραμματική σύμβαση έτσι ώστε να 

παραχωρηθεί αυτό το δικαίωμα στον Δήμο Σερρών από τον φορέα 

πρότασης που είναι η μη κερδοσκοπική εταιρεία στον Δήμο Σερρών.  

 Στην συνέχεια ο φορέας υλοποίησης είναι ο Δήμος Σερρών μέχρι 

να τελειώσει το έργο και . .το πρόγραμμα προϋπολογισμού 270.000 

ευρώ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Αυτά τα …  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  
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Από το πρόγραμμα, ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ερωτήσεις;  Είναι εδώ ο κ.  Δημούδης μπορεί και αυτός με 

την σειρά του να τοποθετηθεί.  Μετά τον κ.  Αναστασιάδη. Ερώτηση ο 

κ.  Αναστασιάδης.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ θα κάνω τοποθέτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Ερώτηση μόνο από εσάς.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ερώτηση. Τι έργα προβλέπονται να γίνουν σύμφωνα με την 

προγραμματική σύμβαση που έχουν υπογράψει ο Δήμος Σερρών με την 

μη κερδοσκοπική εταιρεία του κ.  Ξενάκη;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η προγραμματική σύμβαση κα ι το τεχνικό δελτίο αναφέρει ότι  θα 

γίνουν κάποια έργα με την αρμοδιότητα του Δήμου. Ποια είναι αυτά τα 

έργα; Περιληπτικά.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Θερμομόνωση, κουφώματα….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το μικρόφωνό σας κ.  Γρηγοριάδη.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Θερμομόνωση, κουφώματα, . .ώστε να επιτευχθεί  ο στόχος του κτιρίου 

να έχει  σχεδόν μηδενική ενεργειακή κατανάλωση. Θα τοποθετηθεί 

θερμομόνωση στο κέλυφος,  στο δάπεδο, τοιχοποιία,  οροφή και 
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θερμομονωμένα κουφώματα, . .τζάμι και θα προταθεί σύστημα 

θέρμανσης,  δροσισμού χαμηλής ενεργειακής κα τανάλωσης.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το κόστος;  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Ο προϋπολογισμός 270.000 ευρώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθέτηση επί του θέματος; Ο κ.  Αναστασιάδης και μόνο. Παρακαλώ.  

Στο μικρόφωνό σας.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κ.  Αντιδήμαρχε κάνετε ότι  χειρότερο πρά γμα μπορεί 

να γίνει  στην πόλη. Ότι χειρότερο. Ποιος είναι ο Ξενάκης και τον 

κάνετε ήρωα μέσα στην πόλη; Ο τελευταίος ζωγράφος της Ελλάδας.  Ο 

τελευταίος.  Έχετε δει  καμία φορά τον πίνακα που αξιολογούνται αυτοί 

που πουλάνε; Έχετε δει  πόσα χρήματα πουλάνε οι  πίνακες του 

Μπιζάνη, πόσα χρήματα πουλάνε άλλοι καλλιτέχνες;  Ξέρετε;  Από 300 

χιλιάδες.  Ο Ξενάκης το μεγαλύτερο έργο . .4.000 ευρώ και τον κάνετε 

ήρωα σε αυτή την πόλη.  

 Δεν θα πω παραπάνω πράγματα γιατί  …Γι΄ αυτό τον λόγο,  κ.  

Αντιδήμαρχε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να σέβεστε,  ανακαλέστε.  Εδώ μέσα δεν υπάρχει τίποτα άχρηστο εκτός,  

να μην το ονομάσω. Ανακαλέστε.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τι ανακαλέσω;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό που είπατε ότι  εδώ μέσα είναι όλα άχρηστα.  
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Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν έχετε δικαίωμα να εκφράζεστε έτσι.  Δεν έχετε κανένα δικαίωμα 

και πρέπει να ανακαλέσετε.  Εδώ δεν υπάρχει τίποτα άχρηστο.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πάρα πολύ, ότι  θέλετε και όποτε σας βολεύει.  Λοιπόν,  

τελειώσατε.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος…  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μα δεν τελείωσα. Δεν θα με αφήσετε να μιλήσω ένα λεπτό;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνεχίστε.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Αντιδήμαρχε να φροντίστε τον πίνακα του ζωγράφου . .και να 

δείτε σε ποιο βαθμό βρίσκεται.  Από 300, 500 χιλιάδες ο κ.  Ξενάκης 

πουλάει πίνακες το ανώτερο στις  …Είναι ντροπή αυτό που κάνετε.  

…Καμία σχέση με το αντικείμενο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επειδή,  κύριε Πρόεδρε,  ο Πρόεδρος είναι πολύτιμος να κάνουμε …  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν θέλετε καθίστε δίπλα σε ένα μικρόφωνο κύριε Δημούδη.  

Κος ΔΗΜΟΥΔΗΣ:  

Ο κ. Ξενάκης είναι ένας . .  αρκεί να σας πω ότι  πέρυσι στην 

…Πολιτιστικής Πρωτεύουσας η μοναδική έκθεση που έγινε ήταν η 

έκθεση του Ξενάκη και την οποία . .το Βυζαντινό Μουσείο της 

Θεσσαλονίκης.  Πίνακές του,  έχει  κάνει  εκθέσεις σε όλο τον κόσμο. 

Πίνακές του κοσμούν όλα τα μουσεία.  Τώρα εγώ νομίζω ότι  είμαι πολύ 

μικρός για να κρίνω τον κ.  Ξενάκη και το μέγεθός του.   

 Τώρα εάν ο Βυζάντιος έχει  πουλήσει πίνακες ακριβότερος ή ο 

Παρθένης,  αυτοί  είναι πεθαμένοι.  Πάντοτε οι  πίνακες των πεθαμένων 

είναι πιο ακριβοί από τους πίνακες των ζωντανών.  

 Εν πάση περιπτώσει,  εγώ τώρα παρίσταμαι εδώ σαν αντιπρόεδρος 

της Σερραίων Πολιτείας,  η οποία ως γνωστόν έχει  σαν στόχο την 

αναβάθμιση του στρατοπέδου Παπα λουκά σε συνεργασία με τον Δήμο 

Σερρών και την δημιουργία Μουσείου Ξενάκη.  

 Το Μουσείο Ξενάκη, θα λέγεται Μουσείο Ξενάκη…από εκεί  και 

πέρα όμως θα φιλοξενεί  έργα όλων, πάρα πολλών καλλιτεχνών, οι  

οποίοι  έχουν ήδη δηλώσει την διάθεσή τους να τα δωρίσουν στ ην πόλη 

και στην περιοχή μας.   

Για να μπορέσουμε να μπούμε στο πρόγραμμα αυτό,  το οποίο 

πρόγραμμα δεν έχει  δικαίωμα να μπει ο Δήμος ούτε . .  ούτε νομικά 

πρόσωπα του Δήμου …κάναμε την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία 

με την επωνυμία Μουσείο Ξενάκης,  στην οποί α το συμβούλιο είναι 

επταμελές,  μετέχουν τέσσερα μέλη από την Σερραίων Πολιτεία και 

τρία μέλη μεταξύ των οποίων είναι ο δωρητής ο Ξενάκης,  η κυρία 

Μελέτη, η οποία είναι η διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου 
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Θεσσαλονίκης και έχει  πάρα πολλές γνώσεις από το πώς στήνονται και 

πως λειτουργούν τα μουσεία και γι΄ αυτό φυσικά και την έχουμε μέλος.  

Φυσικά και η κόρη του κυρίου Ξενάκη.  

Τα Μουσεία αυτή την στιγμή έχουν πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα 

για το πώς θα διευθετήσουν τα λειτουργικά τους έξοδα. Ευχής έργο θα 

ήταν να μπορούσε ο Δήμος να το στήσει και να το λειτουργήσει,  αλλά 

δυστυχώς δεν είναι δυνατόν αυτό να γίνει  και εμείς  με την πολιτιστική 

μας εταιρεία στα πλαίσια του εθελοντισμού θα βοηθήσουμε να 

λειτουργήσει το Μουσείο.  Παράλληλα, βέβαια,  με τον Δήμο Σερρώ ν 

στον οποίο ανήκει το κτίριο και στον οποίο θα ανήκουν και όλα αυτά, 

όλη αυτή η προσπάθειά μας θα ανήκει πλέον στο Δήμο Σερρών και 

στους Σερραίους δημότες.   

Τώρα εάν υπάρχουν άλλες απορίες όπως το πρόγραμμα, το 

πρόγραμμα αυτό είναι μια σημαντική διέξοδος διότι  οι  δωρητές οι  

οποίοι  υπήρχαν όσο πάει και λιγοστεύουν λόγω της οικονομικής 

κρίσης.  Μας δίνεται η ευκαιρία εάν μπορέσουμε να μπούμε στο 

πρόγραμμα να εξοικονομήσουμε μέσω των πιστώσεων του 

προγράμματος,  που είναι γύρω στα 270 χιλιάρικα την αναβάθμιση τ ου 

κτιρίου και την διαμόρφωση του εσωτερικού χώρου.  

Η μοναδική διέξοδός μας είναι αυτή.  Ελπίζω να τα καταφέρουμε.  

Επειδή όμως η μη κερδοσκοπική εταιρεία Κωνσταντίνος Ξενάκης δεν 

είχε. . ,  η μοναδική δυνατότητα είναι να συνεργαστεί  ή με τον Δήμο 

Σερρών ή με την ΑΝΕΣΕΡ ή με την Περιφέρεια.  Φυσικά διαλέξαμε τον 

Δήμο Σερρών διότι  είναι ο φυσικός μας εταίρος και σε αυτόν ανήκει 

και το Μουσείο.  Σε αυτόν ανήκουν και τα κτίρια.   

Εάν έχετε καμία άλλη απορία ευχαρίστως να σας απαντήσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Εκτός του κ.  Αναστασιάδη ομόφωνα ναι;  Οι υπόλοιποι ναι;   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι.  Έγκλημα κατά της πόλης είναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 565/2012)  

………………………………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα ένατο.   

 

Θέμα 9 ο  :  

Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης:  

¨Πρότυπη πράσινη αγροκτηνοτροφική κοινότητα Ελαιώνα Δήμου  

Σερρών¨  πρ/σμού 5.000.000,00 € στο ΕΠ ¨Περιβάλλον και Αειφόρο ς  

 Ανάπτυξη¨  στο πλαίσιο της πρόσκλησης ¨Πράσινες αγροτικές και  

νησιωτικές κοινότητες -  νέο πρότυπο ανάπτυξης¨  και ενδιάμεσο 

φορέα  

διαχείρισης το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης 

Ενέργειας.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Θέλετε να κάνει  την εισήγηση ο κ.  Γρηγοριάδης πρώτα; Παρακαλώ κ.  

Γρηγοριάδη.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

. .δημοσιεύτηκε πρόσκληση από την … Πράσινες αγροτικές και 

νησιωτικές κοινότητες -  νέο πρότυπο ανάπτυξης¨  μετά από απόφαση 

του Δ.Σ. εδώ σε αυτή την αίθουσα με τη ν δημοσίευση πρόσκλησης 

ενδιαφέροντος . .μια εταιρεία τεχνικός σύμβουλος αυτού του έργου.  

 Αυτή η τεχνική εταιρεία με τους δικούς μας υπαλλήλους 

βάζοντας τα πράγματα κάτω αποφάσισαν ότι  η Τοπική Κοινότητα του 

Ελαιώνα πληροί τις  προϋποθέσεις για να ενταχθεί  στο πρόγραμμα λόγω  

της . .θέσης και κατ επέκταση του δυσμενούς κλιματικού 

περιβάλλοντος την διατήρηση του πληθυσμού κατά τους χειμερινούς 

μήνες,  την γεωκτηνοτροφική δραστηριότητα που παράγει αξιόλογη 

ποιοτικά και ποσοτικά μάζες απορριμμάτων και αποβλήτων 

κατάλληλοι για ενεργειακή αξιοποίηση, το αξιόλογο υδάτινο δυναμικό 

και παράδοση χρήσης της . .και της τοπικής βιομάζας,  την . .ωριμότητα 

που διαθέτει  η ΔΕΥΑΣ για την συγκεκριμένη Κοινότητα και την 

λειτουργία του παλαιού Ελαιοτριβείου ως μουσείου ΔΕΥΑΣ.  

 Η πρόταση αυτή θα περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε δημοτικά 

κτίρια και κατοικίες και χρήση ΑΠΕ. Προμήθεια ηλεκτροκίνητων 

οχημάτων, φωτοβολταϊκά συστήματα στο δημοτικό φωτισμό, φυτέψεις,  

μονάδα κομποστοποίησης,  παραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας με 

χρήση βιομάζας και αγροτοκτηνοτροφικών αποβλήτων.  

Δράσεις διαχείρισης υδάτινων πόρων. Σύστημα επεξεργασίας λυμάτων, 

υδροδότηση κτηνοτροφικού πάρκου που υπάρχει εκεί .   

 Δράσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων, προμήθεια κάδων 

ανακύκλωσης και κομποστοποίησης καθώς και τελευ ταία οι  δράσεις 
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που  διάδοσης και ενημέρωσης,  προβολής όπως γίνεται σε όλα τα 

προγράμματα.   

 Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός από την πλευρά μας είναι 5 εκατ.  

ευρώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις;  Η κυρία Σαραντίδου,  ο κ.  Γάτσιος.  Παρακαλώ κυρία 

Σαραντίδου.   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Καταρχήν δεν καταλαβαίνω λίγο πώς εμπλέκεται το τεχνικό γραφείο 

και έχει  γίνει  μελέτη.  Αυτό δεν το καταλαβαίνω καλά. Εμπλέκεται 

κάπου, θα συμμετέχει  πέρα από την υποβολή πρότασης 

χρηματοδότησης και μετέπειτα στο έργο το τεχνικό γραφείο με κάποια 

οφέλη; Ένα είναι αυτό,  λίγο πιο διευκρινιστικό,  το πώς βρέθηκε το 

τεχνικό γραφείο.  Από τον ουρανό…  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Όχι από τον ουρανό, έχουμε ζητήσει παλαιότερα σε κάποια έργα …  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Λίγο να κλείσω και ακόμα ένα.  Ναι,  επειδή είναι διπλή η ερώτηση. 

Εγώ σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο είχα ρωτήσει εάν υπάρχει το 

κτηνοτροφικό πάρκο επάνω στον Ελαιώνα και αν θυμάμαι καλά, πείτε 

μου εάν κάνω λάθος,  μου είπατε ότι  δεν υπάρχει τίποτα.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Τι δεν υπάρχει;  Υπάρχει.  Δεν υπάρχει η προσέλευση κτην οτρόφων. Ότι 

υπάρχει,  υπάρχει .  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Και υδροδότηση υπάρχει.  Υδροδοτείται το πάρκο.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  
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Δεν υπάρχει ενδιαφέρον.  Τον τελευταίο καιρό πήγαν δυο κτηνοτρόφοι 

και είπαν ότι  ενδιαφέρονται και με αυτές τις  παρεμβάσεις,  εάν τα 

καταφέρουμε,  προφανώς θα προσελκύσουμε και άλλους.   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Γιατί  υδροδοτήθηκε το πάρκο. Λίγο για το τεχνικό γραφείο.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Το τεχνικό αυτό γραφείο θα βοηθήσει στην υποβολή της πρότασης.  Δεν  

πληρώνεται από τον Δήμο ούτε από το συγκεκριμένο πρόγραμμα. 

Υπήρχε μια άλλη πρόταση που υπήρχαν για τέσσερα, πέντε 

προγράμματα. χρηματοδοτούσε αυτό το πρόγραμμα, την συμβολή σε 

διάφορα προγράμματα. Δεν ….ούτε από τον Δήμο. Πληρώνεται από 

την ΜΟΔ. Κάποια στιγμή έχουμε ψηφίσει για κάποια έργα που θα 

λειτουργήσουν συμβουλευτικά.  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Και μετά ανατέθηκε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γάτσιος μια ερώτηση. Καλυφθήκατε.  Ωραία.  Ομόφωνα ναι 

συνάδελφοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
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(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 566/2012)  

……………………………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δέκατο.   

 

Θέμα 10 ο  :  

Έγκριση σύναψης σύμβασης παροχής κτηνιατρικών υπηρεσιών  

για τις ανάγκες του     κυνοκομείου τ ου Δήμου.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Βαλτσάνης  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ερωτήσεις.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.  Ποιος θέλει  να ρωτήσει;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να κάνει την εισήγηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάντε την εισήγησή σας κ.  Βαλτσάνη.  

Κος ΒΑΛΤΣΑΝΗΣ:  

Κύριε Δήμαρχε,  κύρ ιε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  ήδη 

υπάρχει μια σύναψη σύμβασης με μια εξωτερική κτηνίατρο για την 

υπηρεσία κτηνιατρικών υποθέσεων και υπηρεσιών, αλλά τον επόμενο 

μήνα λήγει  και θέλουμε να κάνουμε μια καινούργια σύμβαση με μια 

εξωτερική κτηνίατρο  πάλι για την υπηρεσία παροχής υπηρεσιών για το 
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κυνοκομείο και βάσει της νομοθεσίας του Ν4039/12 η νομοθεσία λέει  

ότι  αντιστοιχεί  ένας κτηνίατρος ανά πενήντα ζώα.  

 Αυτή την στα φιλοξενούνται στο  καταφύγιο υπάρχουν περίπου 

120 σκυλιά.  Μια θα προσλάβουμε; Γιατί  είναι μια εξωτερική για κάθε 

πενήντα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μια.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επειδή είναι περισσότερα δεν πρέπει να πάρουμε δύο;  

Κος ΒΑΛΤΣΑΝΗΣ:  

Εάν δουλέψουν…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πάμε στο άλλο. 2.900, από αυτά το 70% θα πληρώσουν…  

Κος ΒΑΛΤΣΑΝΗΣ:  

Τα 70% καλύπτονται από το …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ευχαριστώ.  

Κος ΒΑΛΤΣΑΝΗΣ:  

Είναι ελάχιστα τα χρήματα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Γι΄ αυτό λέω ότι  θα μπορούσαμε και μια άλλη να πάρουμε για να 

εξυπηρετήσουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία Σαραντίδου και μετά ο κ.  …  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Εγώ θα κάνω λίγο αλλιώς την ερώτηση. Αφού είναι τόσο λίγα τα 

χρήματα που δίνουμε,  γιατί  δεν την κάνουμε μια …  
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Κος ΒΑΛΤΣΑΝΗΣ:  

Για να την έχουμε εδώ γράφουμε για οκτάμηνες,  για να την έχουμε για 

ολόκληρο τον χρόνο. Επτά μήνες θα γίνουν . .γι  αυτό την θέλουμε με 

τετράμηνη εργασία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Στεργίου.   

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον κ.  Αντιδήμαρχο, κ.  Αντιδήμαρχε πόσα 

από τα ζώα αυτά που έχετε στο κυνοκομείο είναι στειρωμένα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτάκι,  κ.  Στεργίου,  οι  ερωτήσεις σας σας παρακαλώ να είναι 

επί  του θέματος.   

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ :  

Είναι.  Σε αυτό το θέμα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι για πρόσληψη προσωπικού.  

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Είναι άμεσα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τέλος πάντων. Κάντε τις  ερωτήσεις.   

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Σε πόσα από αυτά έχουν τοποθετηθεί μικροτσίπ; Πόσες περισυλλογές 

κάνατε και πότε;  Πόσες επανεντάξεις  κάνατε και που; Εάν έχετε 

διαβάσει τον Ν4039; Τελευταία ερώτηση, γιατί  δεν προχωρήσατε σε 

στειρώσεις με τους εθελοντές κτηνιάτρους του εξωτερικού;  

Κος ΒΑΛΤΣΑΝΗΣ:  
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Ήδη στις  15 και στις  16 του μηνός τον Σεπτέμβριο ήρθαν εθελοντές 

κτηνίατροι και κάναμε περίπου στις  35 στειρώσεις,  αλλά και με την 

δική μας κτηνίατρο και με την εξωτερική κτηνίατρο που έχουμε 

συνάψει την σύμβαση βρισκόμαστε περίπου στις  110 στειρώσεις.  Αυτή 

την στιγμή μέσα στο καταφύγιο περίπου είναι,  ελάχιστα είναι τα 

σκυλιά που είναι αστείρωτα,  στον αριθμό δέκα με δεκαπέντε.   

 Οι περισυλλογές στο διάστημα που είμαι εγώ ως αρμόδιος 

αντιδήμαρχος,  τώρα δεν μπορώ να σας πω ακριβώς τον αριθμό αλλά 

έχουν γίνει  οι  τριπλάσιες περισυλλογές από ότι  είχαν γίνει  παλαιότερα.  

 Δίνουμε βαρύτητα στο θέμα της υ ιοθεσίας,  γιατί  δεν θέλουμε να 

δημιουργούμε αδέσποτα ζώα.  

 Και το τελευταίο όσον αφορά τους εθελοντές κτηνιάτρους του 

εξωτερικού, εμείς  ζητήσαμε το απλό και το νόμιμο. Δεν θέλουμε να 

παρανομήσουμε σαν Δήμος,  ζητήσαμε το έγγραφο από το ΓΕΩΤΕΕ. 

Από την στιγμή που δεν μας το φέραμε δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. 

Άμα μας το φέρουνε έχουμε όλη την καλή θέληση να παραχωρήσουμε 

το κυνοκομείο και το καταφύγιο.   

 Θέλαμε να πράξουμε τα νόμιμα, γι΄ αυτό.  Γιατί  υπήρχαν οι  

πιέσεις  από τον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο. Δ εν μπορούσαμε να 

παρανομήσουμε σαν Δήμος και γι΄ αυτό δεν μπορούσαμε να κάνουμε 

τις  στειρώσεις με ξένους κτηνιάτρους.  

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΒΑΛΤΣΑΝΗΣ:  

Αυτό θα μας το απαντήσετε εσείς .  Εσείς ήσασταν Αντιδήμαρχος.  Εγώ 

δεν το γνωρίζω. Δεν ήμουνα εγώ που έγιναν παλαιότερα οι  στειρώσεις.  

Αυτό μπορείτε να μας το απαντήσετε εσείς .    
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις επί  του θέματος κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι;  Ποιος 

θέλει  να τοποθετηθεί;  Ο κ.  Στεργίου και μόνο. Παρακαλώ κ.  Στεργίου.   

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Εγώ έκανα μια ερώτηση συγκεκριμένη και εάν γνωρίζει  κάποιος τον 

Ν4039/12.  Είναι ένας καινούργιος νόμος που αφορά τα ζώα. Και 

επειδή αναφέρεστε εσείς  για την πρόσληψη κάποιων κτηνιάτρων, που 

δεν διαφωνώ, …για τον ίδιο λόγο,  στο άρθρο 9…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός  μικροφώνου)  

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Στο άρθρο 9 αναφέρει εκεί  ο νόμος ότι  και στηρίζεται στα δυο, στον 

Ν604/77 και στον ΠΔ6333/78,  που λέει  εκεί  ότι  πρέπει  να υπάρχει 

ένας κτηνίατρος.  Κακώς . .για πενήντα ζώα ένας κτηνίατρος και 

αναφέρεται σε καταφύγια ζώων που είνα ι υπό την εποπτεία του Δήμου 

σε συνεργασία με τους ζωόφιλους.  Εκεί είναι και δείτε το άρθρο 9,  

παράγραφος 2.  

 Θέλω να πω ότι  μέσα στο ίδιο άρθρο και γι΄ αυτό σας ρώτησα 

εάν το διαβάσατε και εάν έχουμε παρανομήσει,  δεν παρανομήσαμε 

κύριε Βαλτσάνη και δεν πα ρανομήσαμε και παλαιότερα. Στο άρθρο 9 

αναφέρεται ρητά ότι  μπορούν εθελοντές ξένοι κτηνίατροι να κάνουν 

στειρώσεις στο δημοτικό κυνοκομείο και να τους παραχωρήσουμε . .  

άδεια ο ΓΕΩΤΕΕ. Που το είδατε αυτό; Διαβάστε τον νόμο . .άρθρο 9 

του Ν4039/12.  

 Έπρεπε να  προχωρήσετε για την πρόσληψη αυτών των 

ανθρώπων και τις  στειρώσεις που κάνουμε γιατί  μπορούσαν ολόκληρο 

τον Νομό γιατί  δεν αφορούσαν μόνο τον Δήμο Σερρών. Θα 
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προχωρήσουν για όλους τους Δήμους του Νομού Σερρών και γιατί  τα 

ζώα είναι μετακινούμενα. Πάρα πολ λά ζώα από αυτά έρχονται από 

τους όμορους δήμους που δεν υπάρχει κυνοκομείο,  δεν υπάρχει . .και 

δεν γίνεται τίποτα.   

 Εγώ θα επιμείνω πάλι όσον αφορά το ζήτημα της σήμανσης και 

το μικροτσίπ και εάν τελικά στο κυνοκομείο κρατιούνται τα χαρτιά,  

γιατί  κάποιο ζώο το οποίο . .περισυλλογή, ο νόμος αναφέρει ρητά ότι  

πρέπει αυτό το ζώο να στειρώνεται,  να γίνεται εντάξει  από ιατρικής 

πλευράς,  να σημάνετε με μικροτσίπ και τότε να επανεντάσσεται στο 

περιβάλλον.  Γι΄ αυτό σας ρώτησα και δεν μου απαντήσατε.  Πόσες 

επανεντάξεις  κάνατε και που;  

 Έτσι λοιπόν για να τελειώσω και να μην μακρηγορώ, στο ίδιο 

άρθρο που λέτε για την πρόσληψη θα πρέπει να δείτε ότι  είχατε νόμιμο 

και ηθικό δικαίωμα να προχωρήσετε στις  στειρώσεις για να έχει  

βοηθηθεί ολόκληρος ο Νομός,  γιατί  η μη τέλεσ η των στειρώσεων από 

τους ξένους γιατρούς . .το πρόγραμμα και θα δημιουργήσει μεγάλο 

κενό με . .γ ια την ασφάλεια και την μετάδοση ασθενειών σε ολόκληρο 

τον Σερραϊκό λαό.  

 Σας ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήστε κύριε Αντιδήμαρχε.   

Κος ΒΑΛΤΣΑΝΗΣ:  

Όσον αφορά  για τα πεντάμηνα που είπε ο κ.  Στεργίου ότι  υπάρχουν 

μέσα τρεις  θέσεις κτηνιάτρων, δεν υπάρχουν στα πεντάμηνα τρεις  

θέσεις κτηνιάτρων, υπάρχουν τέσσερα άτομα διοικητικού προσωπικού, 

τέσσερα άτομα εργατικού προσωπικού και δυο οδηγοί.  Όσον αφορά για 

τα πεντάμηνα.  
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 Το άλλο θέμα με τα μικροτσίπ και τις  στειρώσεις που 

αναφέρατε κ.  Στεργίου,  αυτές ότι  έχουν γίνει ,  ότι  στειρώσεις έχουν 

γίνει  στην δική μου αντιδημαρχία έχουν τις  καρτέλες,  όλα είναι 

γραμμένα, απλώς όταν κάνατε εσείς  τις  στειρώσεις αυτές με τους 

κτηνιάτρους δεν έχω ούτε ένα στοιχείο,  ούτε μια καρτέλα, ούτε τον 

αριθμό. Δεν γνωρίζουμε τίποτα. Και ούτε μπορώ να βρω αυτά τα 

στοιχεία από πουθενά.  

 Όσον αφορά για την κτηνίατρο και το οργανόγραμμα του 

Δήμου, συμπεριλαμβάνει μέσα δυο κτηνιάτρους.  Αυτά είχα  να πω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Δήμαρχος.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

. .φυσικά έχουμε αλλάξει θέμα αλλά δεν πειράζει ,  αξίζει  νομίζω να το 

συζητήσουμε.   

 Το θέμα με τους εθελοντές ξένους κτηνιάτρους το ψάξαμε πολύ 

μετά από έγγραφο που μας ήρθε από τον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό 

Σύλλογο, έγγραφο που ρητά και κατηγορηματικά έλεγε ότι  προσέξτε 

πολύ καλά εάν οι  εθελοντές,  αυτοί οι  ξένοι κτηνίατροι δεν θέλουν 

βεβαιώσεις από το ΓΕΩΤΕΕ, δεν τους δώσουμε εμείς  την βεβαίωση ότι  

πράγματι είναι κτηνίατροι,  έχουν τα πτυχία τους και τα λοιπά και τα 

λοιπά, δεν μπορείτε να προβείτε σε συνεργασία μαζί τους και θα σας 

πάμε στα δικαστήρια.   

 Δεν ήξερε ότι  θα τεθεί  θέμα για να έφερνα, για να φέρω όλα τα 

έγγραφα, μπορούμε όμως να τα ξανά συζητήσουμε και να τα φέρουμε.   

 Πράγματι,  ψάξαμε την νομοθεσία και εί δαμε ότι  λέει  η 

νομοθεσία ότι  πρέπει να υπάρχει βεβαίωση από το ΓΕΩΤΕΕ.  
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 Κατόπιν αυτού εμείς  απευθυνθήκαμε στο Φιλοζωικό και τους 

είπαμε ότι  φέρτε μας τα έγγραφα από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο και 

ευχαρίστως να ανοίξουμε το κυνοκομείο και να γίνουν οι  στε ιρώσεις.   

Δεν έχουμε καμία αντίρρηση.  

 Εδώ θα κάνω μια παρένθεση και να πω αλλά μια συμπεριφορά 

απαράδεκτη από τον Φιλοζωικό Όμιλο.  Πριν ένα μήνα, πριν ακόμα 

έρθουν και μας πουν τίποτα βγήκαν δημόσια και είπαν ότι  εμείς  θα 

κάνουμε στειρώσεις.  Στείλανε έγγ ραφα στους δήμους,  κάνανε 

συμφωνίες και τα λοιπά εν αγνοία μας.  Τα δημοσιοποιήσανε χωρίς να 

ξέρουμε τίποτα και είπανε ότι  θα κάνουν στειρώσεις με εθελοντές 

ξένους κτηνιάτρους,  κάναμε συμφωνίες με τους άλλους δήμους και τα 

λοιπά.  

 Μετά όταν βγήκαν όλα αυτά  στην δημοσιότητα και τα μάθαμε,  

ενημερώσαμε τους άλλους δήμους και τους είπαμε ότι  αυτά και αυτά 

χρειάζονται για να γίνουν οι  στειρώσεις.  Επικοινωνήσαμε και πάλι με 

τον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο και μάλιστα γι΄ αυτό το θέμα 

τους πάνε στα δικαστήρια.  Σύντομα θα υπάρξει και δικαστική υπόθεση 

που θα δώσει απάντηση σε κάποια ερωτήματα.  

 Όσον αφορά τις  στειρώσεις με τους ξένους κτηνιάτρους 

εθελοντές,  εμείς  δεν είπαμε όχι ,  είπαμε ναι,  δεν ήταν δυνατόν όμως να 

μην λάβουμε σοβαρά υπόψη αυτά που μας έλεγε ο Π ανελλήνιος 

Κτηνιατρικός Σύλλογος και τα οποία είδαμε ότι  στέκουν,  διότι  ψάξαμε 

την νομοθεσία.   

 Το Δημοτικό Κυνοκομείο,  έχουμε ένα Δημοτικό Κυνοκομείο που 

θα έλεγα ότι  είναι από τα λίγα στην Ελλάδα που λειτουργούν τόσο 

καλά. Και πέρυσι λειτούργησε άψογα κα ι φέτος συνεχίζει  να 

λειτουργεί  πάρα πολύ καλά επίσης,  όπως πέρυσι και τι  εννοώ; 
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Προσπαθούμε να εφαρμόσουμε τον νόμο σε ένα πολύ δύσκολο 

πρόβλημα και το πρόβλημα γιατί  είναι δύσκολο; Διότι  τι  λέει  ο νόμος; 

Ο νόμος λέει  ότι  μαζέψτε τα σκυλιά,  πάρτε τα στο Κ υνοκομείο,  ταίστε 

τα,  ποτίστε τα,  εμβολιάστε τα,  στειρώστε τα και να τα ξανά πάτε από 

εκεί  που τα πήρατε.  Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι το πρόβλημα 

αυτό και τι  δαπάνες απαιτούνται.   

Ο Δήμος Σερρών διαχρονικά έχει  κάνει  πάρα πολύ  καλά 

δουλειά,  έχει  κάνε ι  εγκαταστάσεις,  έχει  διαθέσει μέσα από ένα 

πρόβλημα που το 2005 εξασφάλισε χρήματα για τις  εγκαταστάσεις,  

λοιπόν 230.000 για τις  κτιριακές εγκαταστάσεις που τελευταία 

ολοκληρώθηκαν. Ανακαινίστηκε το παλαιό κυνοκομείο.  Το πρώτο που 

κατασκευάστηκε τότε επί  Ανδρέου.  

Διαθέτουμε κάθε χρόνο 40 με 50 χιλιάδες ευρώ για την διατροφή 

τους και τα λοιπά. Διαθέτουμε δυο υπαλλήλους την ώρα που υπάρχει 

υπηρεσία που δεν μπορούν να λειτουργήσουν λόγω έλλειψης 

υπαλλήλων και πρέπει να σας πω ότι  τον έναν τον υπάλληλο τώρα τ ον 

δώσαμε στο Ειδικό Σχολείο για να μεταφέρει παιδιά,  άτομα με ειδικές 

ανάγκες.   

Δηλαδή κάναμε ότι  μπορούμε σαν Δήμος διαχρονικά και δίνω 

συγχαρητήρια εγώ και στις  προηγούμενες δημοτικές αρχές και σε 

όλους τους αντιδημάρχους που πέρασαν από εκεί  για να . .μ ε τον 

καλύτερο τρόπο το δύσκολο αυτό πρόβλημα των αδέσποτων ζώων 

εφαρμόζοντας,  όσο πιο πιστά μπορούμε,  αυτό το δύσκολο νόμο και 

νομίζω ότι  αποτελούμε πρότυπο για όλη την Ελλάδα.  

 Αυτά ήθελα να πω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε κάτι  ήθελα να πω με μια κουβέντα.  Νομίζω, όχι  

ειλικρινά δηλαδή ότι  ο Δήμος γενικά των Σερρών για τα σκυλιά έχει  

κάνει  πάρα πολλά και ακούγεται αυτό από τον κόσμο. Είναι περιττό να 

το λέμε και να το ξαναλέμε όταν βλέπουμε ότι  δίπλα μας οι  άνθρωποι 

δεν έχουν να φάνε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι το δέκατο θέμα συνάδελφοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Προκαλούμε και την κοινωνία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι,  εγώ με μια παρατήρηση, να είναι πλήρους απασχόλησης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την  

απαρτία  

όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 567/2012)  

……………………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα ενδέκατο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συγνώμη, κύριε Πρόεδρε,  ποιο θέμα είναι αυτό;  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ο κ.  Κοτρώνης .  Θέμα ενδέκατο.   

 

Θέμα 11 ο  :  

Έγκριση διάθεσης του υπόλοιπου ποσού ύψους 2.467,35 €  

από ανειλημμένη πίστωση για τις ανάγκες της κοινωνικής κουζίνας.  

 Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ.  Αγιαννίδου Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 568/2012)  

………………………………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δωδέκατο θέμα.  

 

Θέμα 12 ο  :  

Έγκριση απ’ ευθείας εκποίησης προσ κυρούμενης δημοτικής  

έκτασης εμβαδού 0,96 τ.μ.  των κ.κ.  Νταβουλτζή Μαρίας και 

Ελισάβετ.   
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Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 569/2012)  

…………………… .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο τρίτο θέμα.  

 

Θέμα 13 ο  :  

Έγκριση εκποίησης δια δημοπρασίας δημοτικού ακινήτου  

εμβαδού 5.009,08 τ.μ.  που αποτελεί τμήμα του αριθμ. 62  

αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Λευκώνα Σερρών.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής ο κ.  Μυστακίδης και όχι   ο κ.  Γαλάνης όπως γράφεται στην 

πρόσκληση. Παρακαλώ κ.  Μυστακίδη.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  το θέμα 

αυτό της εκποίησης των στρεμμάτων το γνωρίζω από την προηγούμενη 

τετραετία,  τότε που ήμουν σύμβουλος στον Δήμο Λευκώνα. Τότε είχε 

έρθει  το θέμα και έμεινε μέχρι σήμερα.  

 Αφορά ένα αγροτεμάχιο στο αγρόκτημα της . .και όχι  Λευκώνα, 

όπως γράφει στην ημερήσια διάταξη και είναι …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Στην εισήγηση. Είναι ένα κομμάτι από το 62 αγροτεμάχιο που είναι 

δημοτικό.  Όμως και τότε που το είχαμε συζητήσει στο Δημοτικό 

Συμβούλιο,  επί  δημαρχίας του κ.  Γεωργιάδη, είχαμε πει  ότι  εκεί  έγινε 

μια,  ήδη είχαν παραχωρηθεί με τον ίδιο τρόπο, με εκποίηση με 

δημοπρασία δυο τεμάχια,  στην ίδια περιοχή, τα οποία τεμάχια δεν 

φαίνονται και στο τοπογραφικό που επισυνάπτεται τώρα στο παρών 

θέμα και είχαμε πει  ότι  έγινε μια άναρχη παραχώρηση.  

 Δηλαδή τι  σημαίνει  αυτό; Παραχωρήθηκαν τεμάχια χωρίς να 

δημιουργηθούν χαρτογραφικές υποδομές,  δηλαδή ένας δρόμος στον 

οποίο δρόμο αυτά τα τεμάχια θα έχουν πρόσωπο και άρα δεν έγινε και 

μια συσχέτιση της μιας παραχώρησης με την άλλη με αποτέλεσμα να 

μην ξέρουμε τι  γίνεται.   

 Και στο παρελθόν,  συγκεκριμένα στον Δήμο Λευκώνα έχουμε δει  

τέτοια περιστατικά που παραχωρήθηκαν εκτάσεις και φτάσανε μέχρι τα 

δικαστήρια.  Δηλαδή εκτάσεις οι  οποίες κατέχονταν από άλλους ή . .σε 

άλλα παραχωρηθέντα και αυτές οι  υποθέσεις έφτασαν στα δικαστήρια.  

Γι΄ αυτό στη συγκεκριμένη περίπτωση προτείνω μερικά πράγματα.  
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 Πρώτον. Το θέμα να κρατηθεί αρχικά. Δεύτερον,  εάν 

συνεχίσουμε για το συγκεκριμένο να γίνει  ένα τοπογραφικό συμμάζεμα 

όλων των παραχωρηθέντων στην ευρύτερη περιοχή για να ξέρουμε τι  

κάνουμε.  Το να παραχωρήσουμε ένα τεμάχιο το οποίο θα διακόπτει  την 

λειτουργία της περιοχής.   

 Το τρίτο που προτείνω και το οποίο δεν αφορά την συγκεκριμένη 

περίπτωση αλλά αφορά γενικώς τις  εκποιήσεις αυτού του τύπου, 

προτείνω την σύσταση μιας Διαπαραταξιακής Επιτροπής η οποία 

Επιτροπή θα αποφασίζει  για την ουσία,  δηλαδή την παραχώρηση και 

την εκποίηση ή όχι  αυτών των ακινήτων.  

 Δηλαδή στο θέμα αυτό νομίζω ότι  πρέπει να πορευτούμε με την 

Διαπαραταξιακή Επιτροπή.  

 Συνεπώς το θέμα αυτό το κρατάμε και πρέπει να ψηφίσουμε,  

κύριε Πρόεδρε,  εάν συμφωνεί το σώμα για την δημιουργία αυτής της 

Διαπαραταξιακής Επιτροπής.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να ξεκαθαρίσω κάτι.  Αυτή η Διαπαραταξιακή Επιτροπή που προτείνει  

ο κ.  Μυστακίδης δεν θα συσταθεί για να συζητήσει αυτό το θέμα το 

συγκεκριμένο.  . .Μια Επιτροπή Διαπαραταξιακή από ένα δημοτικό 

σύμβουλο από κάθε παράταξη, η οποία Επιτροπή θα φιλτράρει 

προηγουμένως όλα αυτά τα θέματα για να μην κάνουμε λανθασμένες 

αποφάσεις.  Θα τα φιλτράρει,  θα κά νει  την εισήγησή του στο Δημοτικό 

Συμβούλιο και το Δημοτικό Συμβούλιο θα αποφασίσει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  κ.  Γκότση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Ένα λεπτό.  Πρέπει στις  εκποιήσεις,  κύριε Πρόεδρε και κύριε Δήμαρχε 

και οι  υπόλοιποι σύμβουλοι να είμαστε φειδωλοί.  Τώρα βλέπουμε 

συνέχεια ότι  έρχονται και όπως είπε ο κ.  Αντιδήμαρχος εμείς  

συμφωνούμε απόλυτα με τα τοπογραφικά, εάν εμποδίζει  ή δεν 

εμποδίζει ,  όχι  έτσι,  γιατί  καμία φορά, ας πούμε,  τα Τοπικά Συμβούλια 

λειτουργούν και συναισθηματικά.  

 Πολύ καλή η πρόταση, πρέπει τώρα να γίνει  Διαπαραταξιακή, 

αλλά όχι  για το συγκεκριμένο θέμα, για όλες τις  εκποιήσεις,  γιατί  η 

περιουσία είναι περιουσία και θα πρέπει να υπάρχουν σοβαροί λόγοι 

και να είναι εντελώς άχρηστο το μέρος αυτό των …  

 Αυτά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι και η Πρόεδρος του Λευκώνα.  Ελάτε πιο κοντά εάν θέλετε.  

Καθίστε,  εάν θέλετε δίπλα σε ένα μικρόφωνο. Δίπλα σε μικρόφωνο 

ανοικτό για να καταγράφονται αυτά που λέτε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΛΕΥΚΩΝΑ:  

Η ερώτησή μου αφορά το συμμάζεμα. Δεν το κατάλαβα. Τι εννοείτε 

όταν λέτε συμμάζεμα; Εννοείτε χαρτ ογράφηση, εννοείτε δρόμους; 

Εννοείτε,  δεν το κατάλαβα αυτό.  Ένα αυτό.  Και η πρόταση για την 

Διαπαραταξιακή Επιτροπή είναι σωστή αλλά παρακαλώ πολύ όταν 

. .Κοινότητες να μην παραλειφθεί να είναι ή ο Πρόεδρος ή ακόμα –

ακόμα και δυο με τρία μέλη από το Τοπικό Συμβούλιο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην μιλάτε όλοι μαζί  σας παρακαλώ πολύ.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  
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Από άποψη χαρτογραφική δηλαδή στην περιοχή εκείνη . .για να 

ξέρουμε τι  γίνεται.  Μήπως υπάρχει επικάλυψη αυτού που θέλουμε ένα 

παλαιότερο ή μήπως υπάρχει κανένα κενό . .το ένα μπαίνει  στον 

δρόμο…Πρέπει να υπάρχει μια γενικότερη εικόνα της περιοχής.   

 Εγώ είμαι αντίθετος με όλες τις  εκποιήσεις του τύπου μου αρέσει 

ένα φιλέτο και επειδή το βγάζω αυτό και το βγάζω στην δημοπρασία 

μου αρέσει,  έτσι χωρίς λόγο.  Σε αυτές τις  περιπτώσεις που δίνονται 

για κτηνοτροφική χρήση, επειδή η περιοχή είναι κατάλληλη για 

κτηνοτροφική χρήση, πραγματικά δεν είμαι αντίθετος και εάν στην 

περιοχή είναι αυτή η περιοχή . .πραγματικά πρέπει να πάει κάποιος να 

κάνει  εκεί  κτηνοτροφία γιατί  εκεί  βολεύει,  θα συμφωνούσα. Δεν 

έχουμε παρωπίδες σε αυτό το θέμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  κύριε Πρόεδρε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σέβομαι το ότι  είναι πολιτική του πεποίθηση κατά των εκποιήσεων με 

τον τρόπο που το λέει .  Θεωρε ίτε δηλαδή ότι  στο προηγούμενο 

Δημοτικό Συμβούλιο …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αντιδημάρχου να είναι κατά των εκποιήσεων, έτσι όπως το θέσατε,  το 

δέχομαι.  Θεωρείτε όμως . .προηγουμένη απόφαση …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι μισό λεπτό.  Πήρατε για ένα άλλο κομμάτι του Λευκώνα αρνητική 

απόφαση εδώ μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο.  Έπρεπε να γίνει  ή 

μάλλον στόχος ήταν να γίνει  . .με το οικόπεδο. Ένα στρέμμα, το 219. 

…  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Κάθε περίπτωση εξετάζεται διαφορετικά.  Στ ην προηγούμενη 

περίπτωση ναι μεν…στην δημοπρασία αλλά ενδεχομένως …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επαναλαμβάνουμε την πρόταση. Δηλαδή το θέμα αυτό,  το δέκα τρία 

κρατείται;  Η πρότασή σας είναι αυτή.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και η δημιουργία Διαπαραταξιακής Επιτροπής.  Μ ε την συμμετοχή 

πάντοτε του προέδρου της Κοινότητας ή του Τοπικού Διαμερίσματος.  

Αυτή είναι η πρόταση. Τοποθετήσεις επί  του θέματος.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Και με την δέσμευση ότι  στην περιοχή όπου εκποιείται ή είναι προς 

εκποίηση το ακίνητο,  να γίνεται χαρτογρά φηση και των άλλων όμορων 

εκποιημένων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Τοποθέτηση επί του θέματος εκτός του κ.  Φωτιάδη;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ έκανα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εσείς κάνατε.  Ο κ.  Φωτιάδης.  
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Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  καταρχάς το θέμα, δεν θα καταχραστώ 

την υπομονή σας,  πρώτον ο Κώδικας,  κύριε Πρόεδρε,  λέει  σαφέστατα 

ότι  καμία εκποίηση δεν έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο εάν πρώτα 

δεν περάσει από διαδικασία ελέγχου και όλη αυτή την αναζήτηση που 

αναφέρει ο κ.  Αντιδήμαρχος δεν την κάνει  μια αρμόδια Επιτροπή. Το 

λέει  ο Κώδικας.   

 Αυτό το θέμα ήρθε αφού πέρασε από την αρμόδια Επιτροπή και 

αφού συζητήθηκε από το Τοπικό Συμβούλιο.  Σημειωτέον ότι  το θέμα 

αυτό έρχεται από την προηγούμενη περίοδο.  Άρα η Επιτροπή υπήρχε 

και υπάρχει και δεν είναι πρόταση, είναι αναγκαιότητα  από τον 

Κώδικα. Τελεία και παύλα.  

 Δεύτερον.  Λέει  ο κ.  Αντιδήμαρχος κάποια πράγματα τα οποία 

αντιλαμβάνομαι ότι  για πολλούς δεν έχει  ενδιαφέρον το θέμα αλλά 

επειδή λέχθηκαν, ξανά λέχθηκαν είμαι υποχρεωμένος να πω κάποια 

στοιχεία έτσι διευκρινιστικά.    

 Στον Λευκώνα υπήρξε μια διανομή του ΄56 και μια διανομή του 

΄58.  Συνομήλικοι λοιπόν της διανομής του ΄58 δεν έγιναν ποτέ κάτοχοι 

…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε.  Δεν έχετε δικαίωμα να διακόπτετε κύριε 

Αντιδήμαρχε.  Εάν θέλετε να τοποθετηθείτε μετά.  Παρακαλώ κ.  

Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Αυτοί οι  οποίοι  είχαν λοιπόν,  συνομήλικοι,  αυτοί οι  οποίοι  

παντρεύτηκαν και έφυγαν τότε πήραν τον μόνιμο κλήρο, ο οποίος είχε 

τεμάχια στον κάμπο και στα ορεινά,  οι  άλλοι μείνανε με την 

προσωρινή διανομή. Προχώρησε η ζωή, δεν έγινε η προσωρινή μόνιμη 

διανομή, φτάσαμε σε παιδιά και σε εγγόνια και αυτά τα τμήματα γης 

δεν είχαν τίτλους.  Ανήκαν στην Κοινότητα και στην συνέχεια στον 

Δήμο.  

 Τι θα κάνουμε; Με λαϊκή συνέλευση αποφασίσαμε να 

ξεκινήσουμε διαδ ικασία τακτοποίησης.  Τι κάναμε; Δημοπρασία.  Έκανε 

το τοπογραφικό, για να μην το πληρώνει ο Δήμος,  έκανε ο ίδιος,  το 

έπαιρνε και είχαμε δημιουργήσει ένα πλαίσιο συναίνεσης ότι  το 

χωράφι του τάδε που θες παππού να το δώσεις;  Στο εγγόνι σου το τάδε.  

Θα έρθει  λοιπόν το εγγόνι σου στην δημοπρασία να το πάρει.  

Περάσαμε από αυτή την φάση τακτοποίησης,  ήταν ένα …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τακτοποιήσαμε λοιπόν τις  προσωρινές διανομές και έτσι λοιπόν επί 

των εθνικών αξόνων και γενικότερα υπήρ χε μια …  

 Το δεύτερο και τελειώνω, υπήρχε μια πολιτική ανάπτυξης και 

έλξης και υπήρχε και μια πολιτική τακτοποίησης και ορισμού χρήσεων 

γης.  Να πάμε λοιπόν την κτηνοτροφία εκτός οικισμού, να την πάμε 

στην τάδε κατεύθυνση στον δυτικό χείμαρρο, να την πάμε σ το τάδε 

σημείο στην περιοχή του αγροκτήματος . .και θα δώσουμε χρήματα για 

να γίνουν δράσεις κτηνοτροφικές,  αναπτυξιακές και καινοτόμες και 

συγχρόνως υπήρξαν και προτάσεις όπου θέλανε την τεκμηρίωση στο 

Δημοτικό Συμβούλιο θα κάνει  ο τάδε μια επιχείρηση, όπω ς με τις  
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στρουθοκαμήλους,  θα κάνω το ένα,  το άλλο, μια οικονομοτεχνική 

μελέτη και λέμε να προχωρήσουμε.   Και αυτά βεβαίως είχαν . .και 

βεβαίως με δημοπρασία.  

 Τώρα αυτό που βάζει  ο κ.  Αντιδήμαρχος ποιος θα αποτυπώσει,  

καθώς λέει  το σύνολο των ιδιοκτησιών σε  ένα μεγάλο τεμάχιο που 

είναι χρεωμένο δηλαδή στο Περιουσιολόγιο του Δήμου με το νούμερο 

56.  Ποιος θα το κάνει;  Και θέλει  τεράστια ποσά. Θα κάνει ,  ο Φωτιάδης 

ο οποίος θα να κάνει  μια επένδυση κτηνοτροφική ή οποιαδήποτε άλλη; 

Θα αποτυπώσει μια τεράστια περι οχή και θα ορίσει  δρόμους; Θα 

έπρεπε να το κάνει  η υπηρεσία.   

 Άρα λοιπόν εάν εμείς  έχουμε πολιτική,  γι΄ αυτό εμείς  λέγαμε για 

την συνέχιση του ΣΧΟΟΑΠ και να ορίσουμε επιτέλους ποιες δράσεις 

είναι συμβατές με που, γι΄ αυτό και εμείς  βάλαμε το θέμα του Γενι κού 

Πολεοδομικού, να έρθει  εδώ να γίνει  γνωστό σε όλους τι  θα γίνει  και 

που θα γίνει  και να το ξέρουμε και από εκεί  λοιπόν θα έπρεπε να 

ξεκινήσουμε και να κουβεντιάσουμε,  εάν θέλετε και για το βόρειο 

τμήμα της πόλεως.  

 Εμείς λοιπόν . .  Λευκώνα το είχαμε κάν ει  επί  της ουσίας άτυπα 

και θέλαμε να το επικυρώσουμε με το ΣΧΟΟΑΠ γι΄ αυτό και έφυγε η 

κτηνοτροφία μέσα από τον Λευκώνα, γι΄ αυτό και έγιναν οι  δυο 

χείμαρροι πράσινοι,  γι΄ αυτό και κάναμε ότι  κάναμε …  

 Κλείνοντας αυτό λοιπόν θα μπορούσε να το κάνει  η υπηρ εσία,  να 

πάει να αποτυπώσει συνολικά το συγκεκριμένο,   να δώσει την χάραξη 

του δρόμου και ότι  εφάπτεται. .  ούτως ή άλλως . .κάποιοι  να τα δώσει 

για να γίνουν…  

 Κάποιους υπαινιγμούς περί φιλέτων και τα λοιπά, νομίζω ότι  θα 

πρέπει να τα διευκρινίσει  ο κ.  Αντιδ ήμαρχος,  όπως επίσης θα πρέπει 
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να διευκρινίσει  και λάθη τα οποία έγιναν,  διότι  και εγώ έχω μνήμη και 

θυμάμαι πόσα λάθη έγιναν επικάλυψης,  κύριε Πρόεδρε εδώ.  

Άμα αρχίσουμε αυτή την συζήτηση θα ξύσουμε παλαιές πληγές 

και πόσοι ταλαιπωρήθηκαν με αυτή την επι κάλυψη. Ξέρει ο κ.  

Χασαπίδης τι  εννοώ. Έγιναν λάθη τοπογραφικά, επειδή στον Λευκώνα 

τα σημεία είναι κλωτσημένα και εν πάση περιπτώσει,  ξέρουμε τι  

εννοούμε κλωτσημένα τα τοπογραφικά, αλλά όμως εγώ εξήγησα το 

σχέδιο,  η πολιτική απόφαση και το τελικό αποτέλεσ μα για το οποίο 

προσωπικά στην περίοδο που είναι εγώ στα δημοτικά πράγματα . .  

 Θεωρώ ότι  το θέμα και βεβαίως θα πούμε ναι στην Επιτροπή 

. .και εάν είναι να την διευρύνουμε,  ούτως ή άλλως, κύριε Πρόεδρε,  

ούτως ή άλλως για να μπορέσεις να εκποιήσεις ένα κομμά τι γης από 

τον Λευκώνα θα πρέπει να έχεις  την άποψη, όπως και στο επόμενο 

θέμα το 16,  θα σας ρωτήσω ότι  έχετε απόφαση Τοπικού Συμβουλίου; 

Δεν έχετε.  Άρα το θέμα δεν είναι ώριμο, διότι  δεν μπορεί,  ξέρει  ο κ.  

Γαλάνης να προχωρήσει τέτοιου είδους παραχώρηση ε άν δεν υπάρχει η 

ομόφωνη απόφαση, όχι  η ομόφωνη, η απόφαση του Τοπικού 

Συμβουλίου.   

 Άρα λοιπόν εδώ τι  κουβεντιάζουμε; Γι΄ αυτά τα οποία είναι 

αποτυπωμένα; Γι΄ αυτά που είναι βατά; Εν πάση περιπτώσει,  επί  των 

αποτυπωμένων και των βατών θα συμμετέχουμε και εμείς  με τον κ.  

Γάτσιο.  Αλλά αυτό σας είπα και δεν πρέπει να αφήνουμε τις  

εντυπώσεις ότι  αυτή η διαδικασία,  δεν την ξέρω, εγώ ήμουνα απών, 

έγινε και ωρίμασε με Επιτροπή που από τον Κώδικα υπήρξε και οποία 

έλεγξε,  η οποία έλεγξε υπόβαθρα, είχαμε τεχνική υπη ρεσία,  κύριε 

Πρόεδρε στον Δήμο Λευκώνα. Είχαμε τεχνική υπηρεσία στον Δήμο 

Λευκώνα.  
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Δεν μπορεί ο κ.  Μυστακίδης να λέει  αυτά που λέει .  Ειλικρινά 

γιατί  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να βοηθήσουμε να συντομεύουμε την διαδικασία.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετηθείτε σύντομα.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

…αφενός,  αφετέρου δεν μπορώ να καταλάβω τι  σχέση έχουν όλα αυτά 

που είπε με αυτά που είπα εγώ. Εγώ δεν μίλησα, δεν . .τίποτα από όλα 

αυτά που είπε.  Όσο δε για τις  παραπλανητικές Επιτροπές,  να 

ενημερώσει για να ξέρει  τι  γίνεται τ ο σώμα, οι  Επιτροπές αυτές όταν 

γίνεται μια εκποίηση είναι το Δασαρχείο,  η Αρχαιολογία και δεν 

χρειάζεται ιδιαίτερη δουλειά από την τεχνική υπηρεσία για μια 

ευρύτερη περιοχή. Δεν μιλάμε για όλο το αγρόκτημα, μιλάμε για μια 

περιοχή σε μια ακτίνα 200, 300 μέτρων, δεν είναι τίποτα για έναν 

τεχνικό να πάει και να αντιγράψει από παλαιότερα τοπογραφικά να τα 

βάλει το ένα πάνω στο άλλο και να αντιγράψει τα άλλα χωράφια που 

εκποιήθηκαν, οπότε να ξέρουμε ότι  το καινούργιο που δίνεται εάν 

είναι . .  ή όχι .   

 Δεν καταλαβαίνω τις  αντιδράσεις του κ.  Φωτιάδη.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Μην κάνετε διάλογο σας παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε έχουμε μιλήσει . .και έχουμε φάει τόσες ώρες και εδώ 

για ένα θέμα το οποίο γνωρίζετε και . .εμπειρία σε αυτά τα θέματα . .κα ι 

δεν θέλετε να πούμε μια κουβέντα,  να αφιερώσουμε πέντε λεπτά. Εάν 

είναι δυνατόν.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είπα να τοποθετηθείτε.  Η πρότασή σας έχει  καταγραφεί.  Είναι η 

πρόταση της δημοτικής αρχής.  Νομίζω …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κάνω μια πρόταση και βλέπω μια άρνηση στο να . .στο σώμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν μιλάω για το συγκεκριμένο θέμα. . .Το αντιμετωπίζει  σοβαρά στο 

θέμα του…του τοπογραφικού. Αυτό θέλω να καταλάβετε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτάκι θέλει  να δευτερολογήσει ο κ.  Φωτιάδης.  Σεβασμός στον 

…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  όταν αναφέρθηκα σε Επιτροπή 

εννοούσα από αιρετούς.  Στην αρχή για την ωρίμανση και για την 

ουσιαστική συζήτηση από την Επιτροπή που προβλέπει ο Κώδικας 

γίνονται . .από όλες τις  συναρμόδιες υπηρεσίες….Αφού λοιπόν γίνετα ι 

αυτός ο πρώτος δια περιφοράς έτσι εξασφαλιστεί  η δυνατότητα, 

κύκλος,  στην συνέχεια η Επιτροπή από αιρετούς και μετείχε και ένας 

από την Δ.Ο.Υ. που έλεγε,  θέλω να διευκρινίσω, να μην δίνουμε προς 
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τα έξω, ο κ.  Γαλάνης τα ξέρει ,  εδώ να τα πούμε τα πράγματα με το 

όνομά τους και να προχωρήσουμε στην Επιτροπή.  

 Δεν γινόταν,  όπως λένε,  από Δασαρχείο και από τα λοιπά. Στο 

Δασαρχείο ήταν …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε διάλογο σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν,  τελειώσατε; Λοιπόν,  

το θέμα κρατείται και δημιουργούμε αυτή την πενταμελή Επιτροπή. Ο 

κ.  Δινάκης.  Από την παράταξη του κ.  Φωτιάδη ο κ.  Γάτσιος,  η κυρία 

Σαραντίδου.   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο ρόλος της Επιτροπής θα είναι καθαρά εισηγητικός.  Φυσικά και θα 

συμμετέχει  ο εκάστοτε Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου και του 

Τοπικού Διαμερίσματος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ο κ. Κοτρώνης απουσιάζει ,  θα ερωτηθεί και ο κ.  Κοτρώνης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα ερωτηθεί.  Είναι μάλλον έξω να φωνάξεις τον κ.  Κοτρώνη εάν θέλει  

να συμμετέχει .   

 Πάμε στο επόμενο θέμα κύριοι  συνάδελφοι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε Κοτρώνη σε αυτή την Διαπαραταξιακή Επιτροπή θα συμμετέχετε 

προφανώς.  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία,  δεν θέλει  ο κ.  Κοτρώνης.  Υπάρχει βέβαια από την 

αντιπολίτευση ο κ.  Δινάκης,  ο κ.  Γάτσιος,  η κυρία Σαραντίδου.  Ο κ.  

Μυστακίδης θα είναι από την …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε επί της διαδικασίας.  Αυτή η Επιτροπή θα είναι 

εκτίμησης της τιμής;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει Εκτιμητική.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα είναι δηλαδή μια Επιτροπή έγκρισης σκοπιμότητας;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν θα πρέπει να . .  ή όχι .  Άτυπη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επιτροπή έγκρισης σκοπιμότητας.  Όπως το λέτε.  Θα έχει  εισηγητικό 

χαρακτήρα προς το Δημοτικό Συμβούλιο.   

Δέκατο τέταρτο θέμα.  Καταρχάς σε αυτή την Επιτροπή ομόφωνα 

ναι;  Άσχετα εάν κ.  Κοτρώνη, δεν είστε,  δεν θέλετε να συμμετέχετε.  

Συναινείτε;  Όχι.  Πολύ ωραία.  Να καταγραφεί το όχι  του κ.  Κοτρώνη.  
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(ΠΡΑΚ. 1-23-2012)  

………………… .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο τέταρτο θέμα.  

 

Θέμα 14 ο  :  

Έγκριση παραχώρησης κατά χρήση δημοτικού ακινήτου  

 στο Σύλλογο Οικογενειών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Όχι,  εγώ εδώ θέλω να κάνω μια διευκρίνιση. Λέμε όχι  γιατί  στο 

προηγούμενο συμβούλιο που είχε έρθει  το θέμα είχαμε τοποθετηθεί και 

είχαμε παραθέσει την πολιτική μας θέση για αυτά τα προγράμματα, γι΄ 

αυτό λέμε όχι  σήμερα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία,  καταγράφεται.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

όπως  αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 570/2012)  

……………………… . .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δέκατο πέμπτο.   

 

Θέμα 15 ο  :  

Έγκριση ανταλλαγής ακινήτων στο αγρόκτημα Κ. Καμήλας.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ .  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Αυτή την στιγμή χρησιμοποιείται ο χώρος σαν παρκινγκ,  τον 

εκμεταλλεύεται δηλαδή το χωριό και οι  άνθρωποι δεν έχουν . .και 

γίνεται αυτή η πρόταση ανταλλαγής από ένα  χωράφι 12.5 στρεμμάτων, 

το οποίο θα αξιολογηθεί και θα γίνει  κάποια εκτίμηση πόσα στρέμματα 

θα πάρουν ανάλογα …  

Κος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Κύριε Πρόεδρε συγνώμη επί του θέματος αυτού αλλά και του 

προηγουμένου, . .εκποίησης.  Επισκέφτηκα τους υπηρεσιακούς σήμερα 

για να ρωτήσω για τα δυο αυτά συγκεκριμένα θέματα και αυτοί που,  

τέλος πάντων, να μην ονοματίσω τώρα και να μην αναφερθώ σε 

συγκεκριμένα άτομα, αλλά αδυνατούσαν να με ενημερώσουν. Δηλαδή 

είναι ένα θέμα τώρα αυτό το οποίο αντιμετώπισα σήμερα και γι΄ αυτό 

. .και την ιστορία της υποθέσεως. Άνθρωποι οι  οποίοι  κανονικά θα 

έπρεπε με βάση την εισήγηση και την υπογραφή τους να ξέρουν.   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν μπορείτε να κατηγορείτε τους υπαλλήλους κ.  Κατιρτζόγλου, 

έπρεπε να …  

Κος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Συγνώμη, εγώ ζήτησα να ενημερωθώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Ζήτησα να ενημερωθώ για το προηγούμενο, για το δέκα τρία και δεν 

υπήρξε η δυνατότητα να ενημερωθώ. Δεν θέλω να μιλήσω …καμία 

μομφή σε κανέναν.  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτά τα θέματα που προέρχονται από τους πρώη ν δήμους Σκουτάρεως 

και Λευκώνα …και ενδεχομένως . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είμαστε στο δέκατο τέταρτο θέμα. Δέκατο πέμπτο θέμα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ένα λεπτό,  κύριε Πρόεδρε,  στο δέκατο πέμπτο θέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Θεωρώ, άποψή μου ότι  το θέμα δεν μπορεί να κλε ίσει  έτσι,  διότι  και η 

εισήγηση, για μένα, είναι λάθος,  διότι  όταν φέρνουμε ένα θέμα 

ανταλλαγής,  θα πρέπει να γίνει  . .δηλαδή να γίνει  εκτίμηση του τάδε 

τεμαχίου που κάνει  τόσα ευρώ, θα το ανταλλάξουμε με αυτό που κάνει  

επίσης από Επιτροπή Εκτίμησης που κάν ει  τόσο, να είναι ισοδύναμα 

για να τα ονοματίσουμε.  Αυτό εδώ είναι μια ευχή. Αυτό που σήμερα 
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φέρατε ως απόφαση δεν μπορεί να τύχει  εγκρίσεως,  διότι  πρέπει να 

είναι κοστολογημένο, μπορεί να είναι μικρότερη επιφάνεια,  γιατί  λέτε 

να ίσης επιφάνειας.  Καθόλου δεν είναι αυτό . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ίσης επιφάνειας.  Μπορεί να είναι ένα μικρότερο ή μεγάλο ή να είναι 

ίσης αξίας.  Κατά αυτή την έννοια πρέπει πρώτα να κοστολογηθούν για 

να έρθουν,  για να γίνει  αυτό ανταλλαγή με αυτό.  Αυτό τ ο θέμα τώρα 

σήμερα είναι ως να μην ήρθε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία,  η άποψή σας είναι αυτή.  Παρακαλώ τον  κ.  Αντιδήμαρχο.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Μάλλον δεν διαβάσατε καλά την εισήγηση. Είναι καταρχήν απόφαση. 

Παρακάτω λέμε ότι  για ένα χωράφι 12,5 στρεμμάτων που το εμβαδόν  

είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα των λίγων τεμαχίων, από εκείνο το 

κομμάτι θα …όσα εκτιμηθούν από την Οικονομική Επιτροπή που θα 

περάσει.   

 Λέμε, προτείνουμε μάλλον να δοθεί  ακίνητο μεγαλύτερης 

έκτασης στους ανωτέρω αναφερόμενους ιδιοκτήτες στην περίπτωση  

που η εκτίμηση της αγοραίας αξίας των ακινήτων τους είναι 

μεγαλύτερη της αξίας του  ακινήτου. Θα εκτιμηθεί δηλαδή. Αυτό είναι 

η καταρχήν απόφαση.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Για να πάει για συμβόλαιο,  συγνώμη πρόεδρε,  δεν θέλει  απόφαση 

Δημοτικού Συμβουλίου;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Θα επανέλθει.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Θα περάσει ξανά;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.  Υποχρεωτικά. Είναι μια καταρχήν απόφαση.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Θα περάσει από την Εκτιμητική Επιτροπή και μετά . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι συνάδελφοι για το συγκεκριμένο θέμα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 571/2012)  

………………………………… .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο έκτο.   

 

Θέμα 16 ο  :  

Έγκριση δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση δημοτικών  

 εκτάσεων στην ΔΕΥΑ Σερρών.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ. Ερώτηση; Τοποθέτηση; Και η κυρία Σαραντίδου και ο κ.  

Φωτιάδης.  Τι θέλετε,  ερωτήσεις να κάνετε;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μια ερώτηση να κάνω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση. Εσείς κυρία Σαραντίδου;  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση και εσείς .  Παρακαλώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν όμως, είπα και στην πρώτη μου τοποθέτηση στην προηγούμενη την 

απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου.  Ά ρα το θέμα έχει  το στοιχείο της 

έλλειψης νομιμότητας.  Προτείνει  το Τοπικό Συμβούλιο; Υπάρχει 

άποψη;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Μυστακίδης.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όλα τα τοπικά συμβούλια δηλαδή που εμπλέκονται.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Δεν υπάρχουν αποφάσεις των Τοπικών Συμβουλίων αλ λά δεν ξέρω 

κατά πόσο είναι αναγκαίες στην περίπτωση αυτή.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα νομίζω πρέπει να κρατηθεί για το επόμενο Δημοτικό 

Συμβούλιο.  Να εξεταστεί  το θέμα.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Οι αποφάσεις των Τοπικών Συμβουλίων είναι γνωμοδοτικές σε αυτή 

την περίπτωση.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Γνωμοδοτικές για την παραχώρηση . .Είναι υποχρεωτικές από τον 

Κώδικα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Το θέμα …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε ήθελα να ενημερώσω το σώμα για να βοηθήσω την 

κοινωνία,  με την αφορμή αυτού του θέματος ότι  υπάρχει  υποχρέωση 

από όλους  τους δημότες που έχουν κάποια γεώτρηση και θέλουν μια 

άδεια χρήσης των δικαιωμάτων του νερού, είτε είναι νερό πόσιμο είτε 

είναι νερό άρδευσης πρέπει να βγάλουν άδειες και η προθεσμία 

υποβολής των δικαιολογητικών, άλλον της . .ήταν τον Ιούνιο,  16 

Ιουνίου.  Τώρα πήρε παράταση μέχρι 16 -12-12.   

 Άρα όποιοι  άνθρωποι ενδιαφέρονται πρέπει να έρθουν,  

τουλάχιστον,  να υποβάλλουν αίτηση μέχρι τέλος του χρόνου, δηλαδή 

μέχρι 16-12, αλλιώς θα υπάρχει πρόστιμο των 250 ευρώ με μια μέρα 

καθυστέρηση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να κάνει ο Δήμος μιας καμπάνια.   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Να κάνω και εγώ την διευκρίνισή μου;  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για το δέκα έξι  θέμα νομίζω ότι  είναι άσκοπο πλέον να το 

συνεχίσουμε.  Το θέμα …  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Μπορεί για την επόμενη φορά …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πείτε το.   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Μια διόρθωση,  δεν νομίζω να είναι …και δεύτερον,  καλώς ορίσατε τις  

γεωτρήσεις.  Με αυτές που υπάρχουν στα τοπικά διαμερίσματα . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι θα γίνει;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στα χωριά που υπάρχουν.  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Στα χωριά.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Υπάρχουν,  από ότι  έχω πληροφορηθεί,  πά ρα πολλές …  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Εκείνες θα παραχωρηθούν; Γιατί  δεν μεταφέρονται…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Είναι και ιδιωτικές.   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Δημοτικές εκτάσεις.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  
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Οι δημοτικές γεωτρήσεις αφορούν την ύδρευση και είναι μέσα εδώ 

όλες.  Οι δημοτικές.   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Εδώ είναι μόνο Δήμου Σερρών έτσι όπως ήταν παλαιά.  Δεν είναι των 

Τοπικών Διαμερισμάτων. Των νέων.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Δεν αναφέρονται εδώ οι πηγές ….  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κα  ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Είναι όλες αυτές που ήταν στον παλαιό Δήμο Σερρών οι  γεωτρήσεις.  

Δεν αναφέρονται….  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Το ξέρετε αυτό το θέμα με τις  γεωτρήσεις της ΔΕΥΑΣ. Θα κοιτάξουμε 

όποια γεώτρηση υπάρχει στα διοικητικά όρια του Δήμου, του νέου 

Δήμου Σερρών να  συμπεριληφθεί.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Να μην γίνονται δυο φορές οι  διαδικασίες,  καλό είναι να γίνονται μια 

και έξω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε και κύριε Αντιδήμαρχε,  στην Νομαρχιακή 

Αυτοδιοίκηση είχαμε προβλέψει και μπορείτε να ανατρέξετε,  είχαμε 

κάνει  μια μελέτη,  νομίζω η ΑΝΕΣΕΡ την έχει ,  όπου είναι όλες οι  

γεωτρήσεις του Νομού και βεβαίως του Δήμου είτε είναι ιδιωτικές είτε 

είναι δημόσιες.   

Συνεπώς, τις  θέσεις τις  ξέρετε,  μπορείτε και από εκεί  να 

ρωτήσετε το Τμήμα Γης και νομίζω ότι  θα πρέπει να έρθει  για το 

σύνολο των γεωτρήσεων του διευρυμένου Δήμου και όχι  μόνο για τον 

παλαιό.   

 Όσο δε για την συγκεκριμένη εισήγηση στο θέμα 13,  κύριε 

Δήμαρχε,  το Χιονοχώρι δεν είναι …Στον Ξηρότοπο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Διορθώστε το.  Στο δέκατο τρίτο εκεί  που λέει  …δεν είναι Χιονοχώρι,  

εκεί  είναι Ξηρότοπος.  Βεβαίως υπάρχουν και άλλα λάθη αλλά για την 

άλλη φορά. Αλλά υπάρχει μελέτη όπου, κύριε Πρόεδρε της ΔΕΥΑΣ, 

υπάρχουν όλες οι  γεωτρήσεις απ οτυπωμένες.  Στην προηγούμενη 

τετραετία κλήθηκαν να τις  νομιμοποιήσουν.  Οπότε εάν πάτε . .θα 

βρείτε ποιες είναι αδειοδοτημένες.  Και είχαν δηλωθεί το ΄10 στην 

Περιφέρεια,  στην ανάλογη Διεύθυνση και ποιες είναι προς χρήση.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Το ξεκαθαρίζω, όχι  όλες.  Το γνωρίζω αλλά δεν είναι όλες 

αδειοδοτημένες.  Το γνωρίζω. Είναι κάποιες αδειοδοτημένες.  Γίνεται 

μια προσπάθεια να αδειοδοτηθούν αλλά υπάρχουν όλες αποτυπωμένες.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Μια ερώτηση θέλω να κάνω. Κάτι για  τις  γεωτρήσεις,  αυτές οι  

γεωτρήσεις που υπάρχουν τα σπίτια,  πόσο θα στοιχίσει  περίπου; Τι 

χρήματα…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στο μικρόφωνο.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Πόσο θα στοιχίσει  η μελέτη τους;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η σύνταξη …  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Μέχρι 16-12 πρέπει να κάνουν μια αίτηση και στην συνέχεια από εκεί  

το Τμήμα Περιβάλλοντος θα τους δώσει ένα χαρτί  που θα περιγράφει 

τι  πρέπει να φέρουν ως δικαιολογητικά. Αυτά τα δικαιολογητικά 

συντάσσονται από ιδιώτες επιστήμονες,  δεν είναι μεγάλη δαπάνη, είναι 

μερικές εκατοντάδες ευρώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εκατοντάδες;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για οικονομία  του χρόνου ….  

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ  

(ΠΡΑΚ. 2-23-2012)  

…………………… .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο έβδομο.  

 

Θέμα 17 ο  :  
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Έγκριση παράτασης προθεσμίας των έργων:  

α) Διαμόρφωση αύλειου χώρου βρεφονηπιακού σταθμού  

Τ.Κ. Σκουτάρεως πρώην Δήμου Σκουτάρεως,  

β) Μελέτη -  κατασκευή -  χρηματοδότηση και παραχώρηση 

εκμετάλλευσης  

 υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων στο Ο.Π. 181 του Δήμου Σερρών,  

γ) Αποχέτευση λυμάτων οικισμού Χριστός και ολοκλήρωση  

εξωτερικού αγωγού λυμάτων Δήμου Λευκώνα  και  

δ) Κατασκευή 12θέσιου δημοτικού σχολείου Σερρών  

(6ο δημοτικό σχολείο Σερρών).  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: Διαμόρφωση αύλειου 

χώρου βρεφονηπιακού σταθμού Τ.Δ. Σκουτάρεως  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτο ύνται για την 

απαρτία  

όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 572/2012)  

……………………  

 

Ομοίως του έργου: Μελέτη χρηματοδότηση και παραχώρηση  
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 εκμετάλλευσης υπογείου σταθμού αυτοκινήτων στο Ο.Π. 18 1  

του Δήμου Σερρών.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 573/2012)  

……………………  

 

Ομοίως αποχέτευσης λυμάτων οικισμού Χρισ τός και  

ολοκλήρωση εξωτερικού αγωγού λυμάτων Δήμου Λευκώνα  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 574/2012)  

……………………  

 

Ομοίως του έργου: Κατασκευή 12θέσιου Δημοτικού Σχολείου 

Σερρών  

(6ο  Δημοτικό Σχολείο Σερρών).  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 575/2012)  

……………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο όγδοο θέμα.  

 

Θέμα 18 ο  :  

Έγκριση, παραλαβή μελέτης και πινακίου αμοιβής για την 

διόρθωση  

και ανασύνταξη της μελέτης: ¨Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου  

 του Δημοτικού Σχολείου Σκουτάρεως¨ .  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 576/2012)  

………………………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Δέκατο ένατο.   

 

Θέμα 19 ο  :  

Έγκριση παράτασης σύμβασης της υπηρεσίας ¨Μεταφορά  

μαθητών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου  

Σερρών για το σχολικό έτος 2011 -2012¨  για το σχολικό  

έτος 2012-2013.  

Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ.  Μπιτζίδου Σ.  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 577/2012)  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είστε απών.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το αποδέχεται το σώμα νομίζω.  

 Θέμα εικοστό.   
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Θέμα 20 ο  :  

Έγκριση παράτασης υφιστάμενων συμβάσεων της υπηρεσίας  

 ¨Μεταφορά μαθητών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης  

 του Δήμου Σερρών για το σχολικό έτος  2011-2012 με ΤΑΧΙ¨  για το  

σχολικό έτος 2012 -2013.  

Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ.  Μπιτζίδου Σ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 578/2012)  

……………………………… .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό πρώτο.  

 

Θέμα 21 ο  :  

Έγκριση σύναψης συμβάσεων της υπηρεσίας: ¨Μεταφορά μαθητών  

 Α/βάθμιας και  Β/βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Σερρών για το 

σχολικό  

 έτος 2012-2013 με ΤΑΧΙ¨  με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης.  

Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ.  Μπιτζίδου Σ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 579/2012)  

………………………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό δεύτερο.  

 

Θέμα 22 ο  :  

Έγκριση μεταφοράς και κατανομή πιστώσεων ΣΑΤΑ  

έτους 2006 του πρώην Δήμου  Σερρών.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κύριε Γάτσιο.  Στο εικοστό δεύτερο.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ήθελα να ρωτήσω το εξής:  Πώς είναι δυνατόν από το 2006 μέχρι 

σήμερα να υπάρχει πίστωση 75.000 ευρώ πρώτον,  από το ΣΑΤΑ και 

δεύτερον,  εάν υπάρχουν και άλλες πιστώσεις τέτοιες οι  οποίες 

λιμνάζονται μέσα στα ταμεία του Δήμου ενώ την ίδια ώρα υπάρχουν 

άνθρωποι που δεν είναι πληρωμένοι;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήστε κ.  Αντιδήμαρχε.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Δεν καταλαβαίνω πώς είναι δυνατόν; Είναι δυνατόν.  Εφό σον 

υπάρχουν,  εφόσον και το αναφέρουμε στην εισήγηση ότι  υπήρχε ένα 

έργο το 2006, η κατασκευή . .  πόλης από το οποίο έμειναν αδιάθετα 

υπόλοιπα 75.265 ευρώ. Αυτό είναι.  Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί αυτό.  

Λέμε ότι  το 2010 ήδη μειώθηκαν τα κονδύλια της ΣΑΤΑ και το 2011 

και το 2012 ακόμα περισσότερο. Και άρα γι΄ αυτό και δεν μπήκαν αυτά 

τα έργα που είναι στο πίνακα τα έξι  έργα, γι΄ αυτό δεν τα βάλαμε στο 

τεχνικό πρόγραμμα του ΄11 και του ΄12,  διότι  μειώθηκαν οι  πιστώσεις 

ΣΑΤΑ. Και τώρα μεταφέροντας αυτά τα χρήματα  μπορούμε να 

διατεθούν σε αυτά τα έξι  έργα. Από την ΣΑΤΑ του ΄06 στην ΣΑΤΑ του 

΄12.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Το άλλο ερώτημα;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Το άλλο;  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  
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Εάν υπάρχουν και άλλες τέτοιες πιστώσεις οι  οποίες έρχονται από τα 

…  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Ναι,  υπάρχουν και  άλλες και αυτό φαίνεται σε ένα ακόμα θέμα ότι  

υπάρχουν και άλλες και γενικώς όπου ανακαλύπτονται,  γιατί  γίνεται 

ψάξιμο στον προϋπολογισμό και σε συνδυασμό τεχνικού προγράμματος 

και προϋπολογισμού, όπου βρίσκονται τέτοιες πιστώσεις να τις  

μεταφέρουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθέτηση κύριε Γάτσιο;  Παρακαλώ άλλος κανείς;  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε πραγματικά μας κάνει  έκπληξη ένα ποσό και αυτή την 

περίοδο σήμερα που διανύουμε από το 2006 να μένει  ως περίσσευμα 

από κάποια άλλα έργα και είναι πολύ λογικό αυτό,  κ.  Αντιδή μαρχε να 

έχει  μείνει  ως περίσσευμα αλλά από το 2006 μέχρι σήμερα, δυο χρόνια 

είμαστε και εμείς  στην δημοτική αρχή, να μην μπορούμε να βρούμε 

αυτές τις  πιστώσεις και μάλιστα να λέτε και έχουμε και εμείς  

πληροφορίες ότι  είναι πάρα πολλές οι  πιστώσεις αυτές ο ι  οποίες . .μέσα 

στα ταμεία,  με ευθύνη δεν ξέρω από ποιον.  

 Δηλαδή η μομφή δεν είναι μόνο προς την σημερινή δημοτική 

αρχή, είναι ίσως προς πολλούς αποδέκτες.  Η εκτίμησή μας είναι ότι  

και εμείς  έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ, δυο χρόνια τώρα να μην 

μπουν αυτές οι  πιστώσεις όλες για να αποπληρώσουμε αυτούς τους 

ανθρώπους που πραγματικά ταλαιπωρούνται σήμερα και βρίσκονται 

και κάθε μέρα . .και εσάς στο Δημαρχείο.   

 Θεωρούμε ότι  πρέπει πάραυτα, άμεσα να δούμε ποιες είναι όλες 

αυτές οι  πιστώσεις οι  οποίες υπάρχουν πίσω και ξαναλέω υπάρχουν 
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πάρα πολλές και να ελεγχθεί  για ποιο λόγο μέχρι τώρα δεν βγήκαν οι  

πιστώσεις στην επιφάνεια.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Αυτοί που σας πληροφόρησαν, κ.  Γάτσιος ότι  υπάρχουν,  αυτοί είναι οι  

ίδιοι  υπεύθυνοι και γιατί  δεν το αναδείξανε το θέμα.  Αυτοί 

. .πληροφορούν εσάς και δεν πληροφορούν εμάς.  Και στο κάτω –κάτω 

εμείς αναλάβαμε και τις  υποχρεώσεις και των άλλων δήμων που ήταν 

τεράστιες και έγινε πολύ μεγάλη εμπλοκή και …Από το 2006 μέχρι το 

2010 που ήταν δημοτική αρχή μόνο του Δήμου Σερρών θα ή ταν πολύ 

πιο εύκολο να τα ξεκαθαρίσουν.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Το καταλαβαίνουμε εμείς  αυτό.  Ξέρουμε πολύ καλά τι  λέμε.  Κάποιοι  

άνθρωποι απέκρυψαν συνειδητά κάποιες πιστώσεις.  Πρέπει να  βρούμε 

για ποιο λόγο.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Πραγματικά θα ήθελα πολύ να μας ενημερώ σετε εάν ξέρετε κάτι .  Να 

μας ενημερώσετε και θα τακτοποιηθεί  το θέμα. Δεν έχουμε καμία 

διάθεση να καλύψουμε κανέναν.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Είπα προηγουμένως ότι  αυτό που λέμε έχει  πολλούς αποδέκτες.  Δεν 

είπα ότι  έχει  μόνο τους αιρετούς και τους . .Εμείς όμως ως αιρ ετοί 

είμαστε αυτοί που πρέπει να αναζητήσουμε και να δούμε και να 

επιρρίψουμε και τις  ευθύνες.  Γι΄ αυτό σας παρακάλεσα, εάν εσείς  

γνωρίζετε κάτι  που δεν το γνωρίζουμε,  δεν είναι ανάγκη να το λέτε με 

αυτό τον τρόπο στο Δημοτικό Συμβούλιο,  πείτε το αλλά αναφ έρετε το 

και σε μας συγκεκριμένα, θα επιληφθούμε του θέματος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19 Η Σ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012  

124 

Κάντε μια συγκεκριμένη πρόταση και θα την ακολουθήσουμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εσείς δεν το ξέρετε;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να κάνω μια πρόταση, κύριε Πρόεδρε; Να μας πείτε,  κύριε Δήμαρχε,  

1-1-11 πόσες  αδιάθετες πιστώσεις βρήκατε στο ταμείο του δήμου; Από 

χρηματοδοτήσεις όπως είναι η ΣΑΤΑ και κάποιες άλλες 

συγκεκριμένες.  Μπορείτε να μας δώσετε αυτή την εικόνα;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Την δώσαμε μόλις αναλάβαμε.  Τα παρουσιάσαμε αυτά. . .να σας τα πει  

και ο Αντιδήμαρχος.  Τα παρουσιάσαμε αυτά.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

. .  θα πρέπει,  γιατί  νομίζω ότι  με χαμηλούς τόνους την κάνουμε την 

συζήτηση,  να . .όλοι ότι  όλα αυτά τα έργα που ήρθαν στον νέο Δήμο 

Σερρών μέχρι να τακτοποιηθούν στις  υπηρεσίες,  γιατί  και τώρα που 

συντάσσεται το τεχνικό πρόγραμμα ο κύριος Αντιδήμαρχος 

. .οικονομική υπηρεσία,  αυτά όλα τα συνεχιζόμενα…θα πρέπει 

πραγματικά να γίνει  τακτοποίηση και ο αγώνας που γίνεται είναι να 

τακτοποιηθούν.  Από εκεί  απορρέουν,  ενδεχομένως κάποιες πιστώσεις,  

γιατί  βλέπει  κανείς  τα χρηματικά διαθέσιμα στα εξτρέ των τραπεζών, 

αυτό …  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

1.1  πόσα είναι;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Τώρα εντάξει ,  όταν θα ερωτηθώ …  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

7,5 εκατομμύρια είναι,  εάν θυμάμαι καλά.  
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Τα χρηματικά διαθέσιμα ήταν γύρω σταρ 5 εκατ. ,  εάν θυμάμαι καλά.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εγώ θα πω ότι  ήταν 7,5.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Πέντε θυμάμαι εγώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Καλά.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αλλά όπως και να έχει  λέτε κάτι  πολύ συγκεκριμένο το 

αντιλαμβάνομαι.  Δηλαδή παράδειγμα ότι  μπορεί ο Δήμος στην τράπεζα 

να έχει  2 εκατ.  ευρώ ΣΑΤΑ –ΘΗΣΕΑΣ και δεν κάνει  . .  υπάρχει  κάτι  

που μπορεί να περισσέψει και να το διαθέσουμε.  Θα ήταν νομίζω, ο κ.  

Δήμαρχος θα ήταν περιχαρής να υπάρχουν αυτά τα χρήματα και να τα 

διαθέσει και να μην είναι δεσμευμένα για κάποια άλλα έργα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ακριβώς. Αυτά τα πέντε που λέτε,  το είπαμε και άλλη φορά, 

δεσμευμένες πιστώσεις είναι.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Νομίζω η διάθεσή σας είναι ότι  εφόσον βρίσκονται,  . .  νομίζω το θέμα 

που φέρνει  ο κ.  Αντιδήμαρχος αυτή την λογική έχει .   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μπορώ κύριε Πρόεδρε να κάνω …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι εννοείτε;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Θα έκανα μια τοποθέτηση.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται το θέμα είκοσι δυο;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αυτό το ποσό της ΣΑΤΑ ήταν στα δεσμευμένα 1 -1; Σαφέστατα και 

ήταν.  Έτσι δεν είναι;  Θα τα πούμε άλλη φορά όμως.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Το τοποθετείτε στην σωστή βάση αλλά πρέπει να αντιληφθείτε ότι  και 

ο Δήμος Σερρών, σας το λέω ευθαρσώς, δεν …  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Σας απαντώ. Και ο Δήμος  Σερρών, γιατί  έχω ασχοληθεί με το ζήτημα, 

δεν είχε στο πρόγραμμα, Singular  Genesis  αποτυπωμένα όλα τα έργα. 

Η τεχνική διεύθυνση τα διατηρούσε σε ένα δικό της πρόγραμμα excel 

και τα ήλεγχε με αυτόν τον τρόπο, συγχρόνως όμως δεν υπήρχε αυτή η 

πλοκή που λέτε με την οικονομική υπηρεσία.   

Μέχρι να καταφέρουμε όλα αυτά τα έγγραφα που είναι από τους 

άλλους Δήμους και τις  Κοινότητες να τα ξεκαθαρίσουμε για το τι  

χρηματοδότηση έχει  ο καθένας και για δέσμευση ή όχι ,  αυτό κράτησε 

χρόνο. Ξέρω ότι  θέλει  πάρα πολύ χρόνο και είναι η πρώτη φορά, σας 

το λέω εδώ γιατί  αναφερθήκατε στ ο θέμα, που ο σημερινός Δήμος 

Σερρών επιτέλους περνάει στο σύστημα αυτό της Singular  Genesis  τα 

έργα του ενιαίου Δήμου Σερρών. Δεν υπήρχε αυτό,  δεν το βρήκαμε 

ποτέ.   
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 Με το πάτημα ενός κουμπιού ο κ.  Δήμαρχος θα μπορούσε να 

κάνει  τεχνικό πρόγραμμα, όμως αυτό δεν υπήρχε,  δεν το βρήκαμε.  Δεν 

ήταν καταχωρημένα τα έργα με τις  πιστώσεις,  με τις  διακηρύξεις  τους 

μέσα στο πρόγραμμα. Αυτό σας λέω ευθαρσώς. Σας απάντησα 

ξεκάθαρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό δεύτερο λοιπόν ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 580/2012)  

……………………………… .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό τρίτο θέμα.  

 

Θέμα 23 ο  :  

Έγκριση μελετών των έργων:  

α) Συμπληρωματικά έργα αναπλάσεων στην οδό Αν. Θράκης και  

β) Ανακατασκευή πεζοδρομίων σε τμήματα των οδών: Γ.  

Παπανδρέου, Εφόρων και Διον.  Σολωμού.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Έγκριση μελετών του έργου: Συμπληρωματικά έργα  

αναπλάσεων στην οδό Αν. Θράκης  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 581/2012)  

……………………………… .  

 

Ομοίως του έργου: Ανακατασκευή πεζοδρομίων σε τμήματα των 

οδών:  

Γ. Παπανδρέου, Εφόρων και Διον.  Σολωμού.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 κ αι 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 582/2012)  

……………………………… .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19 Η Σ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012  

129 

Εικοστό τέταρτο θέμα.  

 

Θέμα 24 ο  :  

Έγκριση 1ου Α.Π. των έργων:  

α) Οικοδομικές εργασίες στο Μουσικό Σχολείο και στο  

Ειδικό Σχολείο του Δήμου Σερρών και  

β) Συντηρήσεις οδικού δικτύου Δήμου Σερρών έτους 2012.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.  

Έγκριση 1ου Α.Π. του έργου: Οικοδομικές εργασίες στο  

Μουσικό Σχολείο και στο Ειδικό Σχολείο του Δήμου Σερρών  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 583/2012)  

…………………… .  

 

Ομοίως του έργου:  Συντηρήσεις οδικού δικτύου Δήμου Σερρών 

έτους 2012.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  
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Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 584/2012)  

…………………… .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό πέμπτο θέμα.  

 

Θέμα 25 ο  :  

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής των 

έργων:  

α) Εσωτερική οδοποιία Δήμου Σερρών  και  

β) Επισκευή –  κατασκευή εξωτερικών κουφωμάτων  

 8ου Νηπιαγωγείου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 

έργου:  

Εσωτερική οδοποιία Δήμου Σερρών  
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Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του Δ ΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 585/2012)  

……………………… . .  

 

Ομοίως του έργου: Επισκευή –  κατασκευή εξωτερικών 

κουφωμάτων  

8ου Νηπιαγωγείου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούν ται για την 

απαρτία  

όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 586/2012)  

……………………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό έκτο.   

 

Θέμα 26 ο  :  

Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα  

και διαγραφή χρεών.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19 Η Σ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012  

132 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό έβδομο.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Συγνώμη, κύριε Πρόεδρε στο είκοσι έξι;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στο είκοσι έξι .  Στο προηγούμενο.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εκεί πόσες είναι οι  διαγραφές και σε πόσα πρόσωπα αναφέρονται;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στο εικοστό έκτο;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ναι,  ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Σε τρία;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σε τρία.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Σε τρεις  περιπτώσεις;  Με μια κουβέντα μπορείτε να μας πείτε πως 

προέκυψε αυτή σε κάθε περίπτωση;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Η εισήγηση το λέει  ξεκάθαρα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Δηλαδή ακούστε τώρα, λέτε,  ας πούμε,  πλήρωσε κάποιος 229 ευρώ και 

τα πλήρωσε δυο φορές.  Μας κάνει  εντύπωση πως ο ίδιος προσήλθε και 

πλήρωσε δυο φορές τα ίδια χρήματα; Ήθελα να σας το ρωτήσω πολλές 

φορές.  Μου κάνει  εντύπωση αυτό.  Συνήθως αυτό,  δεν είναι κανείς  

τόσο αφελής να πάει δυο φορές να πληρώσει για το ίδιο θέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  για την συγκεκριμένη περίπτωση …  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Γενικά το λέω κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγκεκριμένο πράγματα. Πρέπει να επιστραφούν 114,50 ευρώ επί της 

χρεώθηκε το τετραγωνικό μέτρο 45,80 ευρώ αντί  του ορθού 22,90.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Καλά δεν της δώσανε απόφαση;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Έγινε ένα λάθος επιχειρησιακό. Εκ παραδρομής αναφέρεται 

αυτό το πράγμα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εκπλήσσομαι…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Είμαι στην διάθεσή σας για ότι  χρειαστεί .   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κάθε άτομο που εμπλέκεται παίρνει  απόσπαση κύριε Πρόεδρε.  Το 

τετραγωνικό κάνει  τόσο επί τόσο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Χρεώθηκε περισσότερο. Δηλαδή όποιος δεν δουλεύει εκείνος δεν κ άνει  

λάθη. Όποιος δουλεύει κάνει  λάθη. Δεχθείτε το έτσι σας παρακαλώ. 
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Δεν υπάρχει κάποια πρόθεση ούτε από τον υπάλληλο ούτε από κάποιον 

άλλο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πώς μπορεί να συμβαίνει  αυτό;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ότι μας ζητούν εκείνο πάμε και πληρώνουμε.  Και σε μένα μπορεί  να 

συμβεί και στον οποιονδήποτε από εδώ. Ομόφωνα ναι λοιπόν;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Να σας το διαβάσω;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Με μια κουβέντα.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Το ποσό αυτό το πλήρωσε ο κύριος Σούζας επιπλέον στο ταμείο του 

Δήμου για την εξόφληση μετά από ρύθμιση χρεών δεδομένης οφειλής 

για μίσθωση χώρου στην Ορεινή και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 

συστημάτων. Ο κ.  Σούζας με τον αριθμό τάδε διπλότυπο είχε ήδη 

καταβάλει την οφειλή του και εκ παραδρομής δεν επιβεβαιώθηκε και 

εξόφλησε εκ νέου  το αντίστοιχο ποσό. Δηλαδή ο υπάλληλος εκ 

παραδρομής βεβαίωσε πάλι το ίδιο ποσό. Από λάθος της υπηρεσίας.   

 Δηλαδή εάν έρθετε στην υπηρεσία με διαφάνεια μπορώ να σας 

αποδείξω τις  …  

 

Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα  

στην κ.  Χατζημαχαρίου Ουρανία του Σπύρου ποσού 114,50 ευρώ.  
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Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 587/2012)  

……………………………… . .  

 

Ομοίως στον κ.  Τόλιο Άγγελο του Δημητρίου ποσού 163,86 ευρώ.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 588/2012)  

…………………………… . .  

 

Έγκριση επιστροφής  χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα  

στον κ.  Σούλη Νικόλαο ποσού  481,95 ευρώ και διαγραφή  

 του αντίστοιχου ποσού.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 589/2012)  

…………………………… . .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό έβδομο θέμα.  

 

Θέμα 27 ο  :  

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας:  

α) του Δημάρχου Σερρών κατά τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 

2012,  

β) του αντιδημάρχου κ.  Γαλάνη Στεργίου κατά τους μήνες Αύγουστο  

 και Σεπτέμβριο 2012 και  

γ) του αντιδημάρχου κ.  Γρηγοριάδη Παναγιώτη κατά  

ο μήνα Σεπτέμβριο 2012.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μισό λεπτάκι κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν μπορεί ο κ.  Γαλάνης να μας πει  γι΄ αυτό που …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Θα σας πω.  Οι κινήσεις που έκανα για το συγκεκριμένο διήμερο ήταν 

ότι  πρώτον,  αφού . .στην Έκθεση στην Θεσσαλονίκη και βρέθηκα εκεί  

με κάποιον από τους ανθρώπους που είχε ενδιαφερθεί για . .στην 

Βροντού, γιατί  όπως θα ήθελα να σας ενημερώσω η προκήρυξη για . .  
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της Βρουντούς δυο φορές κατέστη άγονη, άρα εν αγωνίως παίρναμε 

πρωτοβουλίες για την εξεύρεση κάποιου ανθρώπου που θα ενδιαφερθεί 

για να επενδύσει και επίσης στην Αθήνα βρέθηκα και στην Εταιρεία 

Τουριστικών Ακινήτων για το τουριστικό ακίνητο,  γιατί  έχει  κάποιες 

λεπτομέρειες που αφορούν την όλη διαδικασία αλλά συγχρόνως 

βρέθηκα με αυτή την εταιρεία η οποία έχει  αναλάβει ήδη από το 

. .εργοστάσιο . .Στρυμόνα και εάν πάρει άδεια εγκατάστασης από την 

επόμενη χρονιά θέλω να πιστεύω ότι  θα λειτουργήσει και θα έχουμε,  

επιτέλους,  έσοδα στον Δήμο.  

 Συγχρόνως τους έδωσα τα έγγραφα, όπως σε πολλές άλλες 

εταιρείες και σε όποιους άλλους ανθρώπους έχουν ενδιαφερθεί κατά 

καιρούς στον Δήμο, για τα 400 στρέμματα τα οπ οία εν καιρώ ενδέχεται 

να τα βγάλουμε,  εάν . .εγκρίσεις  από τις  υπηρεσίες τις  αρμόδιες,  να τα 

βγάλουμε στον αέρα.  

 Η αλήθεια είναι ότι  συνάδελφοι ότι  μετά από αυτή την εξέλιξη 

που είχαμε στο κομμάτι των φωτοβολταϊκών, δηλαδή . .η τιμή που η 

Οικονομική Επιτροπή όρισε για την μίσθωση των φωτοβολταϊκών, εάν 

θυμάμαι καλά είναι περίπου 200 ευρώ το στρέμμα, είναι . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Διακόσια ευρώ νομίζω ότι  είναι,  είναι τόσο υψηλή  που όποιον να 

ρωτήσει κανείς  στην αγορά και αυτό π ροσπαθώ για να έχω μια 

εμπεριστατωμένη γνώμη και να την προωθήσω και στον κ.  Δήμαρχο 

και σε σας,  όποιον να ρωτήσεις στην αγορά αυτή την στιγμή, όποιον 

επενδυτή είτε στον Νομό Σερρών είτε από οπουδήποτε αλλού, το 

θεωρεί αυτό ότι  δεν πρόκειται να περπατήσει με τίποτα με λίγα λόγια.   
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Είναι τόσο υψηλή η τιμή,  καταλαβαίνω τι  μου λέτε όλοι,  αν ήταν 

η ιστορία με τα φωτοβολταϊκά εάν . .τα 200 ευρώ το στρέμματα, ναι θα 

ήταν μια τιμή εντάξει  αλλά πλέον τα φωτοβολταϊκά σταμάτησαν κανείς  

δεν θα ενδιαφερθεί να έρθει  να ε πενδύσει 200 ευρώ το στρέμμα όταν η 

τιμή στην αγορά για την μίσθωση ενός στρέμματος από αυτά τα 

αγροτεμάχια είναι 40 με 50 ευρώ το στρέμμα. Κανείς δεν θα έρθει  για 

200 ευρώ το στρέμμα. Μόνο εάν είχε περπατήσει η ιστορία με τα 

φωτοβολταϊκά που όπως γνωρίζετε δυστυχώς έχει  σταματήσει.   

Υπάρχουν κάποιες εταιρείες που ενδιαφέρονται 

για…βιοκαυσίμων, ωστόσο είναι πολύ υψηλή η τιμή,  κύριε Δήμαρχε,  

πολύ υψηλή η τιμή της μίσθωσης των στρεμμάτων.  

Ενδέχεται και αυτός ο διαγωνισμός να καταστεί  άγονος δυο 

φορές.   Δεν θέλω να το πιστεύω αλλά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το εικοστό έβδομο θέμα ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

 

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας: του Δημάρχου Σερρών  

από τις 28 -31 Αυγούστου  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 590/2012)  

…………………… .  
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Ομοίως από τις 11 -14 Σεπτεμβρίου 2012  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 591/2012)  

…………………… .  

 

 

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του αντιδημάρχου Διοικητικών 

Οικονομικών Λειτουργιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 

διαφάνειας κ.  Γαλάνη Στεργίου από τις 29  -30 Αυγούστου 2012  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 592/2012)  

…………………… .  

 

Ομοίως για τις 11 -13 Σεπτεμβρίου 2012  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 593/2012)  

…………………… .  

 

 

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του αντιδημάρχου Ανάπτυξης 

και Αγροτικής Οικονομίας κ.  Γρηγοριάδη Παναγιώτη για τις 12 -12 

Σεπτεμβρίου 2012.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  594/2012)  

…………………… .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό όγδοο θέμα.  

 

Θέμα 28 ο  :  

Επέκταση –  συμπλήρωση δικτύου ΦΟΠ.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   
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Έγκριση τοποθέτησης ενός στύλου και ενός φωτιστικού σώματος  

στην Τ.Κ. Κωνσταντινάτου του Δήμου Σερρών  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 595/2012)  

……………………… . .  

 

Έγκριση χορήγησης νέας παροχής περιορισμ ένου χρόνου  

στην Τ.Κ. Αναγέννησης  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 596/2012)  

……………………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος,  λύεται η συνεδρίαση.  

 

ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

…………………………  

………………  
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Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ,  

λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και 

υπογράφηκε.  

 

 

565/2012:      Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας: ενός  

απορριμματοφόρου ανακύκλωσης 16 κ.μ. κατά το άρθρο 28 του 

ΕΚΠΟΤΑ 

 

  567/2012:  Ομοίως κάδων ανακύκλωσης 1.100 lt κατά το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ. 

               (εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π.)  

 

568/2012:  Ομοίως  λογισμικού αναβάθμισης του εκπαιδευτικού προσομοιωτή  

    οδήγησης. 

          (εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.) 

 

569/2012:  Λήψη απόφασης για την καταστροφή ή εκποίηση άχρηστων υλικών 

του Δήμου. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

560/2012:  Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή 

πιστωτικού ιδρύματος προς κατάθεση του χρηματικού υπολοίπου, για 

το διάστημα από 1-1-2013 έως 31-12-2014. 

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 
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561/2012: Έγκριση συμμετοχής και μετάβασης εκπροσώπων του Δήμου Σερρών 

στην τεχνική συνάντηση στην πόλη Norderstedt της Γερμανίας, 24-27 

Σεπτεμβρίου 2012, στο πλαίσιο του έργου ¨Active Travel Network¨ 

που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα URBACT II 2007-2013. 

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

562/2012: Έγκριση διοργάνωσης 2ης τεχνικής συνάντησης των εταίρων του 

έργου: ¨EASY TRIP: GR-BG E-MOBILITY SOLUTIONS¨ 

(Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία ¨ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-

2013¨) στις Σέρρες 5 Οκτωβρίου 2012. 

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

563/2012: Έγκριση μετάβασης εκπροσώπων του Δήμου Σερρών στο 1st Kavala - 

International School, ¨ΞΕΝΙΟΝ ΑΣΤΥ¨ που θα πραγματοποιηθεί στην 

Καβάλα από τις 4 μέχρι 8 Οκτωβρίου 2012. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

564/2012: Έγκριση προγράμματος εκδηλώσεων στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής 

Εβδομάδας Μετακίνησης (16 έως 21 Σεπτεμβρίου 2012) και ψήφιση 

απαιτούμενης πίστωσης. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

565/2012: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Σερρών με 

την αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ¨Μουσείο Κωνσταντίνος 

Ξενάκης¨ και έγκριση υποβολής πρότασης στο Ε.Π. ¨Περιβάλλον και 

Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013¨ της πράξης ¨Ενεργειακή Αναβάθμιση 

του κτηρίου του Μουσείου Τέχνης Κ. Ξενάκης¨. 

 

    Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 
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566/2012: Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης: ¨Πρότυπη 

πράσινη αγροτο-κτηνοτροφική κοινότητα Ελαιώνα Δήμου Σερρών¨ 

πρ/σμού 5.000.000,00 € στο ΕΠ ¨Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη¨ 

στο πλαίσιο της πρόσκλησης ¨Πράσινες αγροτικές και νησιωτικές 

κοινότητες - νέο πρότυπο ανάπτυξης¨ και ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης 

το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας. 

    Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

567/2012: Έγκριση σύναψης σύμβασης παροχής κτηνιατρικών υπηρεσιών για τις 

ανάγκες του   Κυνοκομείου του Δήμου. 

    Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Βαλτσάνης. 

 

568/2012: Έγκριση διάθεσης του υπόλοιπου ποσού ύψους 2.467,35 € από 

ανειλημμένη πίστωση για τις ανάγκες της κοινωνικής κουζίνας. 

Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ. Αγιαννίδου Στ. 

 

569/2012: Έγκριση απ’ ευθείας εκποίησης προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης 

εμβαδού 0,96 τ.μ. των κ.κ. Νταβουλτζή Μαρίας και Ελισάβετ. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΠΡΑΚ.  

1-23-2012   Έγκριση εκποίησης δια δημοπρασίας δημοτικού ακινήτου εμβαδού 

5.009,08 τ.μ. που αποτελεί τμήμα του αριθμ. 62 αγροτεμαχίου του 

αγροκτήματος Λευκώνα Σερρών. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

570/2012: Έγκριση παραχώρησης κατά χρήση δημοτικού ακινήτου στο Σύλλογο 

Οικογενειών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία. 
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Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

571/2012:  Έγκριση ανταλλαγής ακινήτων στο αγρόκτημα Κ. Καμήλας. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΠΡΑΚ.  

2-23-2012   Έγκριση δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση δημοτικών εκτάσεων στην 

ΔΕΥΑ Σερρών. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

572/2012: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: Διαμόρφωση αύλειου 

χώρου βρεφονηπιακού σταθμού Τ.Δ. Σκουτάρεως 

 

573/2012: Ομοίως του έργου: Μελέτη χρηματοδότηση και παραχώρηση 

εκμετάλλευσης υπογείου σταθμού αυτοκινήτων στο Ο.Π. 181 του 

Δήμου Σερρών. 

 

574/2012: Ομοίως αποχέτευσης λυμάτων οικισμού Χριστός και ολοκλήρωση 

εξωτερικού αγωγού λυμάτων Δήμου Λευκώνα  

 

575/2012: Ομοίως του έργου: Κατασκευή 12θέσιου Δημοτικού Σχολείου Σερρών 

(6ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών). 

 

576/2012: Έγκριση, παραλαβή μελέτης και πινακίου αμοιβής για την διόρθωση 

και ανασύνταξη της μελέτης: ¨Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του 

Δημοτικού Σχολείου Σκουτάρεως¨. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 
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577/2012: Έγκριση παράτασης σύμβασης της υπηρεσίας ¨Μεταφορά μαθητών 

Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Σερρών για το 

σχολικό έτος 2011-2012¨ για το σχολικό έτος 2012-2013. 

Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ. Μπιτζίδου Σ. 

 

578/2012: Έγκριση παράτασης υφιστάμενων συμβάσεων της υπηρεσίας 

¨Μεταφορά μαθητών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης του 

Δήμου Σερρών για το σχολικό έτος 2011-2012 με ΤΑΧΙ¨ για το 

σχολικό έτος 2012-2013. 

Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ. Μπιτζίδου Σ. 

 

579/2012:  Έγκριση σύναψης συμβάσεων της υπηρεσίας: ¨Μεταφορά μαθητών 

Α/βάθμιας και  Β/βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Σερρών για το σχολικό 

έτος 2012-2013 με ΤΑΧΙ¨ με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης. 

    Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ. Μπιτζίδου Σ. 

 

580/2012: Έγκριση μεταφοράς και κατανομή πιστώσεων ΣΑΤΑ έτους 2006 του 

πρώην Δήμου  Σερρών 

    Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

581/2012: Έγκριση μελετών του έργου: Συμπληρωματικά έργα αναπλάσεων στην 

οδό Αν. Θράκης  

 

582/2012: Ομοίως του έργου: Ανακατασκευή πεζοδρομίων σε τμήματα των οδών: 

Γιατί Παπανδρέου, Εφόρων και Διον. Σολωμού. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

583/2012: Έγκριση 1ου Α.Π. του έργου: Οικοδομικές εργασίες στο Μουσικό 

Σχολείο και στο Ειδικό Σχολείο του Δήμου Σερρών  
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584/2012: Ομοίως του έργου:  Συντηρήσεις οδικού δικτύου Δήμου Σερρών έτους 

2012. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

585/2012: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 

έργου: Εσωτερική οδοποιία Δήμου Σερρών   

 

586/2012: Ομοίως του έργου: Επισκευή – κατασκευή εξωτερικών κουφωμάτων  

8ου Νηπιαγωγείου Σερρών. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

587/2012: Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα στην κ. 

Χατζημαχαρίου Ουρανία του Σπύρου ποσού 114,50 ευρώ. 

 

588/2012:  Ομοίως στον κ. Τόλιο Άγγελο του Δημητρίου ποσού 163,86 ευρώ.  

 

589/2012: Έγκριση επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα στον κ. 

Σούλη Νικόλαο ποσού  481,95 ευρώ και διαγραφή του αντίστοιχου 

ποσού. 

 

590/2012: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας: του Δημάρχου Σερρών από τις 28 -

31 Αυγούστου 

 

591/2012:  Ομοίως από τις 11-14 Σεπτεμβρίου 2012 
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592/2012: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του αντιδημάρχου Διοικητικών 

Οικονομικών Λειτουργιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 

διαφάνειας κ. Γαλάνη Στεργίου από τις 29 -30 Αυγούστου 2012΄ 

 

593/2012:  Ομοίως για τις 11-13 Σεπτεμβρίου 2012 

 

594/2012: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του αντιδημάρχου Ανάπτυξης και 

Αγροτικής Οικονομίας κ. Γρηγοριάδη Παναγιώτη για τις 12-12 

Σεπτεμβρίου 2012.  

 

595/2012: Έγκριση τοποθέτησης ενός στύλου και ενός φωτιστικού σώματος στην 

Τ.Κ. Κωνσταντινάτου του Δήμου Σερρών  

 

596/2012: Έγκριση χορήγησης νέας παροχής περιορισμένου χρόνου στην Τ.Κ. 

Αναγέννησης  

 

ΠΡΑΚ.  

3-23-2012:  Σχετικά με την ερώτηση της Δημοτικής Παράταξης «Δυναμική Πορεία 

Ανάπτυξης» για την μη απάντηση στην από 2-7-2012 αίτηση της 

κυρίας Ηλιοπούλου Σταλακτής προς τον Πρόεδρο της ΚΕΔΗΣ σχετικά 

με τη δημόσια διάθεση ελαιολάδου. 

 

ΠΡΑΚ.  

4-23-2012  Σχετικά με την επερώτηση της κυρίας Σαραντίδου για την πληρωμή 

των δεδουλευμένων των εργαζομένων με δίμηνη σύμβαση στο Δήμο 

Σερρών 

 

ΠΡΑΚ.  
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5-23-2012 Σχετικά με την επερώτηση της κυρίας Σαραντίδου για την πληρωμή 

των δεδουλευμένων των εργαζομένων με δίμηνη σύμβαση στο Δήμο 

Σερρών 

 

…………………………… .  

…………………  

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  

 

 

 

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

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ    ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
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ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ –ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ   ……………….  
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