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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 18/2013 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 
   

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

2013, ημέρα της εβδομάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο 

Σερρών, ύστερα από την αριθμ. 18/22-08-2013 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 38, δηλαδή: 

 

 

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 

              

1. Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.) 

2. Δινάκης Κωνσταντίνος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.) 

3. Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.) 

4. Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα 

5. Αγοραστός Αγοραστός 

6. Αναστασιάδης Αντώνιος 

7. Αναστασιάδης Ηλίας 

8. Αραμπατζής Θεόδωρος 

9. Βαλτσάνης Δημήτριος  

10. Γαλάνης Στέργιος 

11. Γάτσιος Αθανάσιος 

12. Γκότσης Ηλίας 

13. Γρηγοριάδης Παναγιώτης 

14. Δημητρίου Ευστράτιος 

15. Δήμου Ιωάννης 

16. Δούκας Γεώργιος 

17. Δρίγκα Χρυσούλα 

18. Ηλιοπούλου Σταλακτή 

19. Θεοχάρης Μιχαήλ 

  

 

 

         ΑΠΟΝΤΕΣ 
 

1. Αρναούτογλου Φωτεινή 

2. Κατιρτζόγλου Βασίλειος 

3. Παπαδοπούλου Φωτεινή 

 

20. Ίντος Δημήτριος 

21. Καλαϊτζίδης Βασίλειος 

22. Μερετούδης Δημήτριος 

23. Μηλίδης Θεόδωρος 

24. Μοσχολιός Ζωγράφος  

25. Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία 

26. Μπόικος Αθανάσιος 

27. Μυστακίδης Παύλος 

28. Νεράντζης Βασίλειος 

29. Νιζάμης Δημήτριος 

30. Σαραντίδου Ερμοφύλη 

31. Σούζας Ζαχαρίας  

32. Σταυρόπουλος Χριστόδουλος 

33. Στεργίου Νικόλαος 

34. Φωτιάδης Στέφανος 

35. Χασαπίδης Κωνσταντίνος 

36. Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης  

37. Χράπας Παντελής 

38. Χρυσανθίδης Βασίλειος 
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      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. 

Μεταλλίδης Γεώργιος και Τσίμας Θωμάς.  

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

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

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

      Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αγοραστός Αγοραστός αποχώρησε από τη συνεδρίαση λίγο μετά 

την ολοκλήρωση του 1ου εκτός ημερησίας θέματος.  

      Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αραμπατζής Θεόδωρος αποχώρησε από τη συνεδρίαση λίγο 

μετά την ολοκλήρωση του 30ου θέματος.  

      Μετά την ολοκλήρωση του 4ώρου και με την σύμφωνη γνώμη του Σώματος, αποφασίστηκε 

η παράταση της Συνεδρίασης κατά μία (1) ώρα.  

  

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

  

 ΘΕΜΑ 1ο : 
 

 Συγκρότηση επιτροπών του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ για την 

παραλαβή: 

α) προμήθειας ειδών τεχνολογιών, πληροφορικής, επικοινωνιών και   

λογισμικού και 

β) προμήθειας ανταλλακτικών για εκτυπωτές-πολυμηχανήματα και 

φωτοτυπικά έτους 2013 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

  

 ΘΕΜΑ 2ο :  Αντικατάσταση μέλους του Δ/κου Συμβουλίου της Δημοτικής 

Επιχείρησης «Δ.Ε.Υ.Α.Σ.» 

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ κ. Αραμπατζής Θ. 

            

 ΘΕΜΑ 3ο :  Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου 

χρόνου στο πλαίσιο της ενταγμένης πράξης «Ανάπτυξη δομών και 

υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών 

και για την καταπολέμηση της βίας-δημιουργία κέντρων 

συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό 

επίπεδο στον άξονα προτεραιότητας 08» του Ε.Π. Διοικητική 

Μεταρρύθμιση 2007-2013.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης Δ.  

 

 ΘΕΜΑ 4ο :  Ενημέρωση επί των υπ’ αριθμ. 3, 4 και 5/2013 αποφάσεων του Δ.Σ. 

της Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ. 

Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος της ΔΑΕΚΑΣ κα. Αρναούτογλου Φ.     

 

 ΘΕΜΑ 5ο :  Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στην Ευρωπαϊκή 

Εβδομάδα Κινητικότητας για το έτος 2013.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.  

   

 ΘΕΜΑ 6ο :  Έγκριση προϋπολογισμού κληροδοτήματος Αποστολίδη Ιωάννη 

έτους 2014.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  
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 ΘΕΜΑ 7ο :  Έγκριση μεταφοράς υπολοίπου και κλείσιμο λογαριασμού των 

Ν.Ε.Λ.Ε. στην Τράπεζα της Ελλάδος βάσει του Ν. 3879/2010.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης Δ.  

  

 ΘΕΜΑ 8ο :  Έγκριση διοικητικής αποβολής του κ. Καφετζή Πέτρου από 

κατεχόμενη δημοτική έκταση.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.  

        

 ΘΕΜΑ 9ο :  Έγκριση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του ΙΡΑ, προγράμματος 

διασυνοριακής συνεργασίας «Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική 

Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013». 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.  

 

 ΘΕΜΑ 10ο :  Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης 

«Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης βιοαποβλήτων στο Δήμο 

Σερρών» στο πλαίσιο της πρόσκλησης 4.10 όπως αυτή 

τροποποιήθηκε με την 4.10α του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π.         

 

 ΘΕΜΑ 11ο :  Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πράξης: «Ανάπτυξη 

προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης στο Δήμο Σερρών» από το 

Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής και έγκριση υλοποίησης αυτής.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π.         

 

 ΘΕΜΑ 12ο :  Έγκριση τροποποίησης άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου 

εμπορίου.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.  

 

 ΘΕΜΑ 13ο :  Έγκριση ίδρυσης λαϊκής αγοράς στην Τ.Κ. Αναγέννησης.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.  

  

 ΘΕΜΑ 14ο :  Έγκριση μετατόπισης θέσεων περιπτέρων σε διατηρούμενες θέσεις.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.  

  

  ΘΕΜΑ 15ο :  Περιορισμός βοσκής στο Δημόσιο Δάσος του Λαϊλιά.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.  

 

  ΘΕΜΑ 16ο :  Έγκριση τροποποίησης σύμβασης για την αντιμετώπιση αναγκών 

που δεν είχαν προβλεφθεί στην σύμβαση του αναδόχου του 

υποέργου 6 της πράξης: «Διοργάνωση της Πανεπιστημιάδας 

Θεάτρου στο Δήμο Σερρών» για το έτος 2013.  

Εισηγήτρια: Η εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος κα. Μπιτζίδου Σ.  

 

  ΘΕΜΑ 17ο :  Έγκριση διενέργειας προμήθειας: 

α) φρέσκου γάλακτος και τη χορήγησή του στους δικαιούχους 

υπαλλήλους του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

και 
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β) ζωοτροφών για της ανάγκες του δημοτικού κυνοκομείου έτους 

2013.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Καλαϊτζίδης Β.  

 

  ΘΕΜΑ 18ο :  Έγκριση προμήθειας Σερραϊκών παραδοσιακών ειδών για τις 

ανάγκες του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.           

 

 ΘΕΜΑ 19ο :  Έγκριση επισκευής του προωθητήρα γαιών με αριθμό κυκλοφορίας 

ΜΕ-32987 τύπου Caterpillar D7.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π.  

 

 ΘΕΜΑ 20ο :  Έγκριση αποδέσμευσης μέρους της εγγύησης καλής εκτέλεσης της 

με αριθμ. 20434-05-04-2013 σύμβασης για την προμήθεια υγρών 

καυσίμων έτους 2013.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Π.      

 

 ΘΕΜΑ 21ο :  Έγκριση υλοποίησης της παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή 

υπηρεσιών υποστήριξης της Τεχνικής Υπηρεσίας στην εκπόνηση 

επιχειρησιακού σχεδίου αναβάθμισης συστήματος οδοφωτισμού για 

την αξιοποίηση χρηματοδοτικών μηχανισμών».  

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.    

 

 ΘΕΜΑ 22ο :  Αποδοχή χρηματοδότησης 41.000,00 €  των Κεντρικών Αυτοτελών 

Πόρων (ΣΑΤΑ 2013) για την κάλυψη δράσεων αντιμετώπισης των 

δασικών πυρκαγιών και έγκριση της μελέτης παροχής υπηρεσιών 

«Αντιπυρική προστασία λόφου Ακρόπολης Σερρών και επαρχιακών 

οδών Σερρών-Χρυσοπηγής και Σερρών-Ελαιώνα» για το έτος 2013.  

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

 ΘΕΜΑ 23ο :  Έγκριση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτης οριοθέτησης 

τμήματος 1.200 μ. ποταμού Αγίου Ιωάννη και καθορισμός τρόπου 

εκτέλεσής της».  

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

 ΘΕΜΑ 24ο :  Αποδοχή και ψήφιση πιστώσεων ΣΑΤΑ έτους 2013 για την 

επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

 ΘΕΜΑ 25ο :  Έγκριση παραλαβής των μελετών για το έργο: «Αποχετευτικά 

δίκτυα με την μέθοδο των δικτύων κενού α) Δ.Κ. Μητρουσίου β) 

Δ.Κ. Σκουτάρεως και σύνδεσής των με την Ε.Ε.Λ. Του Δήμου 

Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

 ΘΕΜΑ 26ο :  Έγκριση μείωσης μισθώματος της Ο.Ε. Ορεινό Ρεύμα.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  
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 ΘΕΜΑ 27ο :  Έγκριση  παράτασης σύμβασης μίσθωσης ακινήτων για την στέγαση 

των 18ου, 22ου, 12ου (1ο και 2ο τμήμα) και 21ου Νηπιαγωγείων 

του Δήμου Σερρών.  

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

 ΘΕΜΑ 28ο :  Δημιουργία κωδικού εσόδου για την καταβολή ποσοστού 3% επί 

των συνολικών ακαθάριστων μηνιαίων εσόδων του υπόγειου 

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

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

 ΘΕΜΑ 29ο : 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 ΘΕΜΑ 30ο : 

 

 

 

 

  ΘΕΜΑ 31ο : 

  

Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2013: 

α) για την ενίσχυση του Κ.Α. 00.6512.001 που αφορά την καταβολή 

τόκων δανείου της  Kommunalkredit International Bank, 

β) για την ενίσχυση κωδικών που αφορούν διάφορες κρατήσεις, 

γ) για την ενίσχυση του κωδικού Κ.Α. 10.6492.001 με την ένδειξη: 

«Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή 

συμβιβαστικών πράξεων» και την δημιουργία του Κ.Α. 10.6263.005 

με ένδειξη: «Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή 

επιβατικού αυτοκινήτου με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΙ-9544» και 

δ) με μεταφορά και κατανομή πιστώσεων σε παροχές υπηρεσίας. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

Έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος για την υλοποίηση 

της πράξης: «Πρότυπη Πράσινη Αγροκτηνοτροφική Κοινότητα 

Ελαιώνα Δήμου Σερρών». 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών εικοσιτετράωρης (24ωρης) 

υπηρεσίας τηλεφωνικής υποστήριξης στο πλαίσιο υλοποίησης της 

πράξης: «Κοινωνικό Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του 

Δήμου Σερρών». 

Εισηγητές:Οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Γρηγοριάδης Π. και Μερετούδης Π. 

 

 ΘΕΜΑ 32ο : 

 

 

 

 

 ΘΕΜΑ 33ο : 

 

 

 

 

 ΘΕΜΑ 34ο : 

 

 

 

 

  

 Έγκριση παράτασης προθεσμίας υποβολής της μελέτης «Μεταγραφή 

της κυρωμένης πράξης εφαρμογής Αλημπέκιοι της πόλης των 

Σερρών στο Εθνικό Κτηματολόγιο». 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

Έγκριση προϋπολογιστικού πίνακα και τεχνικής περιγραφής του 

έργου: «Επισκευή-συντήρηση της μαρκίζας του Δημοτικού 

Μεγάρου». 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

Έγκριση: 

α) 1ου Α.Π.Ε. και της πρώτης συμπληρωματικής σύμβασης του 

έργου: «Οδοστρωσία πόλης Σερρών 2012», 

β) 2ου Α.Π.Ε. και πρώτου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Πεζοδρόμηση 

τμήματος οδού Μεραρχίας», 

γ) 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις 
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 ΘΕΜΑ 35ο : 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 36ο : 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 37ο : 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 38ο : 

 

 

 

 ΘΕΜΑ 39ο : 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 40ο : 

 

 

 ΘΕΜΑ 41ο : 

 

 

 

 ΘΕΜΑ 42ο : 

 

 

 

  

οδικών αξόνων Δήμου Σερρών» και 

δ) 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Επισκευή-

συντήρηση 1ου Γυμνασίου Σερρών». 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

Έγκριση παράτασης προθεσμίας των έργων: 

α) Πεζοδρόμηση τμήματος οδού Μεραρχίας, 

β) Κατασκευή 12θέσιου Δημοτικού Σχολείου Σερρών (6ο Δημοτικό 

Σχολείο Σερρών) και 

γ) Εφαρμογή σχεδίου πόλεως στην περιοχή πράξης εφαρμογής 

Εργατικών Κατοικιών. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής των 

έργων: 

α) Βελτίωση προσβασιμότητας πηγών έδρας Δήμου και κατασκευή 

έργων αναβάθμισής τους  και 

β) Δημιουργία πάρκου περιβαλλοντικής αγωγής στη θέση Ρέμα 

Αγίου Γεωργίου Δήμου Σερρών. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

Ανάκληση της υπ' αριθμ. 851/2009 Α.Δ.Σ. «Έγκριση παραχώρησης 

χώρου για τη σύσταση οικογενειακού τάφου στην κ. Κασάπη 

Αικατερίνη του Ηρακλή» και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως 

εισπραχθέντα. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα στον κ. 

Κοτόπουλο Μιχαήλ. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

Διαγραφή λόγω παραγραφής από τους χρηματικούς καταλόγους του 

Δήμου Σερρών, αξιώσεων που βεβαιώθηκαν κατά τα έτη 1982 έως 

και το 2007 λόγω συμπλήρωσης του χρόνου παραγραφής που 

προβλέπει το άρθρο 6 του ΑΝ 344/68 και το άρθρο 86 του Ν. 

2362/95. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

Καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας ιδιοκτησιών στο 

Ο.Π.215α. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

Έγκριση έκδοσης άδειας λειτουργίας υπηρεσιών διαδικτύου στον κ. 

Τροχίδη Δημήτριο του Ιωάννη, στον οδό Κομνηνών 48. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 
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 ΘΕΜΑ 43ο : 

 

 

 

 ΘΕΜΑ 44ο : 

 

 

 

 

 ΘΕΜΑ 45ο : 
 

 

 

 

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου από 18 έως 19 

Ιουλίου 2013. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου: 

α) από 11 έως 12 Ιουλίου 2013 και 

β) από 18 έως 19 Ιουλίου 2013. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

Έγκριση επέκτασης δικτύου ΦΟΠ στο 1ο χιλ. Σερρών-Χρυσοπηγής. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

18η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλησπέρα σας... καλοκαίρι. Μένουν λίγες 

μέρες. Να ευχηθούμε καλό φθινόπωρο. Λοιπόν, έχουμε κάποιες, σας παρακαλώ λίγη ησυχία, 

έχουμε απαντήσει σε ερώτηση της Παράταξης «Δυναμική Πορεία Ανάπτυξης» του κ. Στέφανου 

Φωτιάδη με θέμα την... της κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος στα Δημοτικά αναψυκτήρια 

και πιο συγκεκριμένα, το Δημοτικό αναψυκτήριο, που βρίσκεται στην Κοιλάδα Αγίων 

Αναργύρων και ηλεκτροδοτείται από τον μετρητή με αριθμό 24741520. Η ερώτηση λέει, 

αναφέρεται στο ποιος πληρώνει και με ποια διαδικασία τις χρεώσεις, που προκύπτουν από την 

κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος για το εν λόγω ακίνητο και δεύτερον, στο Δημοτικό 

αναψυκτήριο, που βρίσκεται στο κεντρικό πάρκο-θεατράκι και ηλεκτροδοτείται από τον 

μετρητή με αριθμό 98015307, ποιος πληρώνει και με ποια διαδικασία τις χρεώσεις, που 

προκύπτουν από την κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος για το εν λόγω ακίνητο. Παρακαλώ 

τον κύριο... 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε... ερώτημα... θέσω...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Προηγείστε... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ναι... δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα. Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κυρίες και 

κύριοι συνάδελφοι, μου έχει αναφερθεί από τους κατοίκους της Άνω Καμήλα αλλά και της 

Κάτω Καμήλα κυρίως στην Άνω Καμήλα, ότι έχουν πολύ σοβαρό πρόβλημα με το νερό, την 

ποιότητα του νερού. Εξακολουθεί να είναι σε χάλια κατάσταση και συνέχεια αγοράζουν νερό. 

Αυτό που λένε, στο τέλος και μπάνιο με αγορασμένο νερό θα κάνουμε. Τόσο χάλια. Το δεύτερο 

πάλι, που αφορά την περιοχή της Άνω Καμήλας είναι ότι το γκρέιντερ... τους αγροτικούς 

δρόμους, με αποτέλεσμα να έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα. Δεν έχουμε τακτοποιηθεί με το 

γκρέιντερ, όπως υπήρχε... και το τρίτο για τα... της περιοχής. Πιστεύω ότι για την Κουμαριά, 

που είχε ένα άλλο πρόβλημα, είχε γίνει μια διαδικασία, δεν... ότι έγινε και... θέμα και για το 

θέμα των... της Άνω Καμήλας, όπου χρειάζεται περιποίηση ένας καταυλισμός. Αν μπορεί να... 

γιατί θεωρώ ότι είναι επείγον... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μπορείτε να το δείτε, κ. συνάδελφοι; Της ΔΕΥΑ και ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ 

και ο κύριος... Παρακαλώ, ας ξεκινήσουμε από τον Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ, μια και... αυτό.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Πρόεδρε, συγγνώμη... Προ ημερησίας, νομίζω ότι είναι ώρα να τεθεί... 

πριν αρχίσουν οι απαντήσεις. Αυτό, το οποίο θέλω να πω και να θέσω ως θέμα, το οποίο και 

θεωρώ ιδιαιτέρως επείγον, είναι η δημιουργία κωδικού, αναμόρφωση του προϋπολογισμού και η 

δημιουργία κωδικού για την... Βέβαια... το οποίο εσείς... ως προ ημερησίας διατάξεως... ποσού... 

το θέμα είναι ιδιαιτέρως σοβαρό. Και επειδή η απόρριψη της πρότασής μου για προ ημερησίας 

διατάξεως, εγκυμονεί κινδύνους, λαμβανομένου υπόψη ότι, εάν απορριφθεί, το θέμα θα... μετά 
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από δύο μήνες. Αντιλαμβάνεστε πώς εδώ τίθεται θέμα βιωσιμότητας της... Ως εκ τούτου, λοιπόν, 

πρότασή μου είναι, αναμόρφωση προϋπολογισμού, δημιουργία... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αναστασιάδη, συγγνώμη, που το θέτω επί της διαδικασίας, υπάρχουν, 

προηγούνται άλλα θέματα. Δεν έφτασα στα προ ημερησίας. Βλέπετε ότι έχουμε ακόμη 

ανακοινώσεις, έχουμε ακόμα ερωτήσεις, έχουμε ακόμα απαντήσεις σε επερωτήσεις. Βιάζεστε. 

Πριν...  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : ...ξεκινήσω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  : Όχι. Να μην ξεκινήσετε τώρα. Αφού ξέρετε τη διαδικασία από τον Κανονισμό. 

Γιατί ξεκινάτε τώρα; Παλιός είστε, δεν είστε καινούριος... Παλιός είστε. Παλιός είστε... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Ωραία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  : ...Δεν... να μην γνωρίζετε τον Κανονισμό.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Καλώς.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  : Περιμένετε.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Εντάξει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, παρακαλώ τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΣ να δώσει απάντηση στις ερωτήσεις 

του κ. Μηλίδη.   

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κύριοι συνάδελφοι, στο ερώτημα του κυρίου... όσον αφορά 

την ποιότητα του νερού στην Άνω Καμήλας και στην Κάτω Καμήλα έχω να πω το εξής. Από τις 

μέχρι σήμερα αναλύσεις, όσον αφορά τις γεωτρήσεις, να... ότι από εκεί ξεκινάει, αν υπάρχει το 

πρόβλημα, δεν εντοπίστηκε κανένα πρόβλημα, τόσο στην Άνω Καμήλα και στην Κάτω Καμήλα 

Θα συμφωνήσω με τον κ. Μηλίδη ότι σε κάποιες περιοχές των... διαμερισμάτων παρουσιάζεται 

πρόβλημα. Γίνονται από την πλευρά μας, κ. Μηλίδη, τακτικότατες, γίνονται τακτικότατες, 

σχετικά με τα άλλα διαμερίσματα, καθαρισμοί των δικτύων. Δυστυχώς δεν έχουμε τα θεμιτά 

αποτελέσματα. Γίνονται, συνεχίζονται οι καθαρισμοί αυτοί... γίνονται μία φορά το μήνα ή μία 

φορά στις σαράντα πέντε μέρες, στα συγκεκριμένα χωριά... ανά δέκα μέρες και πάλι δεν έχουμε 

τα αποτελέσματα. Το πρόβλημα δεν είναι στις γεωτρήσεις, δυστυχώς. Είναι στο δίκτυο. Είναι 

παλιό το δίκτυο. Σε κάποια σημεία έχουμε πρόβλημα. Ελπίζω ότι σύντομα δεν θα... πρόβλημα... 

μία ακόμη φορά, ότι οι μέχρι σήμερα αναλύσεις δείχνουν ότι έχουμε ένα καλής ποιότητας νερό 

και δεν έχουμε αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα. Γίνονται προσπάθειες, όπως καθαρισμός, 

προγραμματίστηκε άμεσα να γίνει καθαρισμός στο συγκεκριμένο... όπως και εκ νέου πάλι στο 

δίκτυο. Ελπίζουμε να έχουμε θετικά αποτελέσματα, γιατί το πρόβλημα μας ταλαιπωρεί πάρα 

πολύ καιρό, αρκετούς μήνες, στα συγκεκριμένα χωριά, Άνω και Κάτω Καμήλα.  

Δ.Σ. : ...Καλησπέρα σας, κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να απαντήσω 

πρώτα στον κ. Μηλίδη ή στον κ. Φωτιάδη;... Στον κ. Μηλίδη. Κύριε Μηλίδη, καταρχήν δεν 

ξέρουμε... αναφέρεστε, στην Κάτω ή στην Άνω Καμήλα;  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Στην Άνω Καμήλα.  

Δ.Σ. : Στην Άνω Καμήλα. Στην Άνω Καμήλα υπάρχει εργολαβία, που έχει πάρει εργολάβους 

και έχει γκρέιντερ και κάνει όλη τη... εργασίες χρειάζεται και επομένως καλύπτει όλα τα χωριά 

του πρώην Δήμου...  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Αποτέλεσμα δεν υπάρχει... 

Δ.Σ. : Δεν μπορεί να μην υπάρχει αποτέλεσμα. Ο εργολάβος έχει... επιβλέποντας και ο 

οποιοσδήποτε έχει κάποιο πρόβλημα, μπορεί να απευθυνθεί στον επιβλέποντα... δεν το έχω 

ακούσει, ότι πήγε το γκρέιντερ και δεν έκανε δουλειά ή δεν ήξερε να κάνει ή δεν μπόρεσε να 

κάνει. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Αυτό... δεν υποδείχτηκε από τον Πρόεδρε, ίσως ή από 

κάποιον υπεύθυνο του χωριού και δεν... δρόμο. Και αν μας το επισημάνουν τον δρόμο, θα... να 

το κάνει... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε... με συγχωρείτε λίγο, έδωσαν... δεν ξέρω... τόσο καλά της Άνω Καμήλας... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Σας παρακαλώ πολύ... 
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Δ.Σ. : Το πρόβλημα... κ. Μηλίδη... υπηρεσία... της Άνω Καμήλας, εννοείτε ότι θέλουν 

καθάρισμα ή... Εκεί κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις... καθαρίζουν, δεν... με τη σειρά. Έχουμε 

κάνει παρέμβαση, επιχωμάτωση, στο παρελθόν κι είναι σε καλή κατάσταση ο δρόμος.  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Λοιπόν, κ. Πρόεδρε, μια ερώτηση... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως.  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Έπεσε στην αντίληψή μου μία διαμαρτυρία των κατοίκων της περιοχής του 

Προφήτη Ηλία, της περιοχής του Προφήτη Ηλία, ο χώρος, που είναι πίσω από την εκκλησία έχει 

πολλά ερείπια εγκαταλελειμμένα και έχει γίνει χάλια από ξερά δέντρα... υπάρχουν μέσα 

ποντίκια, αρουραίοι. Έκαναν μία αναφορά στη Διεύθυνση Υγιεινής τον Ιούνιο. Μπαίνουν μέσα 

και τα μικρά παιδιά, παρόλο που τα αποτρέπουν να παίξουν, γιατί βλέπουν ένα χώρο έτσι 

μυστήριο και πέρα από τα συνηθισμένα και είναι επικίνδυνα και η ερώτηση είναι ότι πρέπει να 

γίνει κάποια ενέργεια να καθαριστεί ο χώρος. Μάλιστα κάποιοι ιδιοκτήτες... ζητάνε να 

γκρεμιστούν. Είναι ετοιμόρροπα τα σπίτια, ποια είναι η αρμόδια υπηρεσία δεν γνωρίζω, να 

γκρεμιστούν, αλλά δεν έχουν γκρεμιστεί. Είναι ένα θέμα, που έχει σχέση με την υγεία, υγιεινή 

και την ασφάλεια κυρίως των παιδιών, αλλά και των μεγάλων, γιατί έχει πολλούς αρουραίους, 

όπως υποστηρίζουν ότι έχουν κάνει σχετική αναφορά και στη Διεύθυνση Υγιεινής. Λένε μέσα 

ότι και παλιότερα το έθεσαν και σε κάποιους Αντιδημάρχους, χωρίς να προσδιορίζουν πότε και 

σε ποιους. Αυτό.  

Δ.Σ. : Κύριε Μυστακίδη, να σας απαντήσω... Δεν είναι δυνατόν να περπατάς μέσα στην πόλη 

και όποιος σε συναντά να σου λέει, στη γειτονιά μου ένα οικόπεδο... Αυτό συμβαίνει, που σας 

λέω. Όλα αυτά τα ζητήματα πρέπει να έρχονται στο Δήμο, να παίρνουν αριθμό πρωτοκόλλου... 

βάλουμε στη σειρά, στη συνέχεια καθαρίζουμε και οικόπεδα, όταν στέλναμε τη Δημοτική 

Αστυνομία. Αυτή είναι η διαδικασία. Τους... ένα έγγραφο, που τους διέταζε να καθαρίζουν... 

εντός ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος και εάν... βασιζόμαστε στις πυροσβεστικές  

διατάξεις... μισό τετραγωνικό και δεν καθαρίζαμε. Είναι όμως άπειρα. Αυτό το πράγμα το έχει 

εκμεταλλευτεί πιστεύω, ο κόσμος και κανένας ιδιώτης δεν καθαρίζει το οικόπεδό του. Τα 

αφήνουν όλα στο Δήμο. Αλλά δεν μπορεί... στο δρόμο να... Πρέπει να έρθει στην Υπηρεσία και 

να καταθέσει αίτηση. Αυτό ήθελα...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Κάντε λίγη ησυχία.  

Δ.Σ. : Δεν έχω να... κάτι σχετικό.  

Δ.Σ. : Εγώ απλώς είδα ένα έγγραφο προς τη Διεύθυνση Υγείας της Περιφέρειας. Να έρθουν, 

δηλαδή, να το καταθέσουν εδώ, εγγράφως... 

Δ.Σ. : ...γίνεται κάθε χρόνο... στο παρελθόν. Όσο για τα ετοιμόρροπα, υπάρχει μια διαδικασία. 

Πάλι χρειάζεται κάποια αίτηση από τον δημότη, που θεωρεί ένα κτίριο ότι είναι ετοιμόρροπα. 

Γίνεται η επιτροπή, βγαίνει η επιτροπή και αν το κρίνει ετοιμόρροπο... σε τρεις μέρες του 

στέλνουν χαρτί ότι πρέπει να το κατεδαφίσει. Αν δεν στείλουν χαρτί, τότε... πηγαίνουν μέσα στο 

χρόνο. Αλλά πρέπει να γίνουν τα χαρτιά.  

Δ.Σ. Εγγράφως να... 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 596/2013 

ΘΕΜΑ ΕΗΔ : Επερώτηση σχετικά με την πληρωμή της κατανάλωσης του ηλεκτρικού 

ρεύματος στα δημοτικά αναψυκτήρια που εκμισθώνει ο Δήμος της δημοτικής παράταξης 

«Δυναμική Πορεία Ανάπτυξης». 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, και ξεκινάμε από τις... επερωτήσεις και απαντήσεις επί των 

επερωτήσεων... Παρακαλώ, κ. Μυστακίδη, ξεκινήστε εσείς.  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Σχετικά με το ερώτημα του κ. Φωτιάδη, στο αναψυκτήριο της Κοιλάδας 

Αγίων Αναργύρων,  έχει τοποθετηθεί χελώνα στο όνομα αυτού, που το εγγυάται και το 

εκμεταλλεύεται. Αυτό έγινε στις αρχές του καλοκαιριού. Χρόνια ολόκληρα, τριάντα χρόνια, 
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υπήρχε ένα καθεστώς, το οποίο δεν έγινε και αντιληπτό αμέσως. Τώρα... επισημάνατε και το 

καταλάβαμε... αντίστοιχη διαδικασία και πλέον το ρεύμα το χρεώνεται ο ιδιοκτήτης. Το ίδιο 

γίνεται και στο αναψυκτήριο του, στο θεατράκι, στο κεντρικό πάρκο. Εκεί δεν μπήκε 

ανεξάρτητη γραμμή ηλεκτροδότησης, χελώνα δική του... διότι από το ίδιο πίνακα... και ο Δήμο 

και φωτίζει το πάρκο με έξι προβολείς. Και για να γίνει, να μπει η χελώνα, ήταν ολόκληρη 

εγκατάσταση, έπρεπε να σπάσουμε... τις κερκίδες, γι' αυτό και βάλαμε έναν μετρητή και σε 

συνεννόηση με τη ΔΕΗ μας έδωσε έναν συντελεστή, που με βάση του μετρητή και του 

συντελεστή, γίνεται... το ποσό, το οποίο αντιστοιχεί στον ιδιοκτήτη, σε αυτόν, που 

εκμεταλλεύεται το αναψυκτήριο.  

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν έχετε δικαίωμα να... 

Δ.Σ. : ...μιλάνε όλοι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν έχετε δικαίωμα να... Σας παρακαλώ. Πολύ.  

Δ.Σ. : Σας παρακαλώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε... έχετε το λόγο.  

Δ.Σ. : Με βάση, κ. Πρόεδρε, κ. συνάδελφοι, κ. Δήμαρχε, με βάση... που ανέφερε ο κ. 

Αντιδήμαρχος, της... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λίγη ησυχία, σας παρακαλώ πολύ.  

Δ.Σ. : ...για το αναψυκτήριο... ο μισθωτής πληρώνει ΔΕΗ έναντι και σε σχέση με το 

αναψυκτήριο της Κοιλάδας των Αγίων Αναργύρων, έχει δοθεί εντολή στην Υπηρεσία να πράξει 

όλα τα νόμιμα σε σχέση με τη διαχείριση, το χρηματικό ποσό στην κατανάλωση του ηλεκτρικού 

ρεύματος. Επίσης, θα ήθελα, για να μη δημιουργείται μία... ότι υπάρχει ζήτημα σε θέματα 

ηλεκτροδότησης μισθωμάτων, που έχει να κάνει με δημοτικά ακίνητα, ότι η απόφαση, που 

πήραμε στην Οικονομική Επιτροπή, είναι η 415 του 2013, οι συνάδελφοι στην Οικονομική 

Επιτροπή τη γνωρίζουν, έγινε έλεγχο... υπηρεσίες, Τεχνική Διεύθυνση και όχι μόνο, σχετικά με 

την ηλεκτροδότηση όλων των ακινήτων, που μισθώνουν οι ιδιώτες του Δήμου Σερρών και 

διαπιστώσαμε ότι σε όλες αυτές τις περιπτώσεις... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λίγη ησυχία, σας παρακαλώ.  

Δ.Σ. : ...είναι περίπου τριάντα τέσσερις περιπτώσεις, η ηλεκτροδότηση πληρώνεται κανονικά 

από αυτούς, που μισθώνουν τα ακίνητα αυτά του Δήμου. Δηλαδή, μπορώ να κάνω, να δώσω... 

περίπτερο, είτε είναι το αναψυκτήριο των... είτε είναι τα υπόλοιπα αναψυκτήρια και... άλλες 

περιπτώσεις μισθώσαμε... γενική εικόνα του θέματος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, υπάρχει, πρέπει να δοθεί απάντηση, προφορική ερώτηση του Δημοτικού 

Συμβούλου, κ. Αναστασιάδη Ηλία, που αφορά την Τοπική Κοινότητα των Κουβουκλίων Το 

αίτημά σας ήταν σχετικά με το ποσό, που προήλθε από την κοπή δέντρων... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Έχει δώσει απάντηση ο κ. Δήμαρχος στη συνέλευση των 

Κουβουκλίων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εντάξει.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Αν θέλει να το επαναλάβει...  

Δ.Σ. : ...Δεν την ακούσαμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Να ακουστεί στο Σώμα, για να καταγραφεί, κ. Αναστασιάδη... Ο 

Αντιδήμαρχος, ο κύριος... σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο, ο κ. Μυστακίδης και ο κ. 

Γαλάνης.  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Τα χρήματα... κ. Πρόεδρε, εισπράχθηκαν και με απόφαση, αν... όλα καλά 

Οργάνου του Δήμου ή της Οικονομικής Επιτροπής ή του Δημοτικού Συμβουλίου, εισπράχθηκαν 

στα έκτακτα ανειδίκευτα το 112102, δηλαδή σε... έκτακτων ανειδίκευτων σε κωδικό... 

συγκεκριμένο, που έλεγε... τεχνικής... της Τοπικής Κοινότητας Κουβουκλίου, το 2012 και 

κανονικά μπήκε σε αυτόν τον κωδικό. Όπως, επειδή, κ. Πρόεδρε, το Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου 

Σερρών έγινε προγενέστερα από την είσπραξη ή να παρέμειναν μέχρι το τέλος του 2012 σε 

αυτόν τον κωδικό, στα έκτακτα και ανειδίκευτα, όπως σας το είπα. Όμως το Τεχνικό 
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Πρόγραμμα ήδη είχε γίνει και δεν υπήρχε κάποιο έργο το 2012. Το 2013 αυτά τα χρήματα, όπως 

και πολλά άλλα από έκτακτα ανειδίκευτα, επειδή δεν υπήρξε κάποιο έργο, μπήκε στο γενικό 

πρόγραμμα... που έχει ο Δήμος μας. Σε συνεννόηση με τον κ. Μυστακίδη... πρωί και σε 

συνεννόηση με τον κ. Δασκαλόπουλο, δεν θα μπορούσαμε να αδικήσουμε τη συγκεκριμένη 

Κοινότητα. Συνεννοηθήκαμε για το πώς αυτό το έργο αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί, τα 

5.500 ευρώ. Έχει υπάρξει μία μελέτη... Τοπική Κοινότητα... το έργο.  

Δ.Σ. : Ωραία. Να συμπληρώσω μόνο ότι το έργο... πλακόστρωση για την κατασκευή μιας 

βρύσης. Όπως είπε και ο κ. Γαλάνης, επειδή... χρήματα, εφόσον έτσι έχει δρομολογηθεί και θα 

γίνει το έργο αντιστοίχου προϋπολογισμού, 5.5000 ευρώ, θα γίνει είτε από ΣΑΤΑ, είτε από 

ίδιους πόρους του Δήμου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, περνάμε σε δύο θέματα... 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ.  

Δ.Σ. : ...το ερώτημα του κ. Νιζάμη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Α, ναι. Έχουμε και το ερώτημα του κ. Νιζάμη, συγγνώμη, βεβαίως, ο οποίος, 

προς τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑ, τον κ. Αραμπατζή, σχετικά με τα κριτήρια επιλογής πρακτόρων 

της ΔΕΥΑ για την εξόφληση των λογαριασμών και αν υπάρχουν εκκρεμότητες με κάποιον από 

αυτούς. Αυτή δεν ήταν η ερώτηση, κ. Νιζάμη; Παρακαλώ, κ. Πρόεδρε.  

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ : Στην πρώτη ερώτηση, μεταξύ υπηρεσίας και πρακτόρων υπογράφεται 

σύμβαση μίσθωσης εισαγωγής στο πρόγραμμα, με την οποία αναλαμβάνουν την υποχρέωση να 

εισπράττουν και να εξοφλούν τους λογαριασμούς και στη συνέχεια να... τα εισπραχθέντα ποσά 

στη ΔΕΥΑΣ, όπως ειδικότερα αναφέρεται και στη σύμβαση. Για την πιστή τήρηση των όρων 

της σύμβασης και την καλή εκτέλεση αυτής, καταθέτουν εγγυητική επιστολή 800 ευρώ. Στη 

δεύτερη ερώτηση, αν υπάρχουν προβλήματα, όσον αφορά τις εισπράξεις από τους εισπράκτορες, 

θα ήθελα να πω ότι πρόσφατα, πραγματικά υπήρξε πρόβλημα με έναν εισπράκτορα, που 

εισέπραττε λογαριασμούς, χωρίς να αποδίδει τα ανάλογα ποσά, εντός των συμφωνημένων 

προθεσμιών. Παρατήρησε, λοιπόν, ο εργολάβος τους όρους της σύμβασης και άμεσα έγινε η 

καταγγελία, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού. Στη συνέχεια κλήθηκε να παραδώσει τη 

σφραγίδα της επιχείρησης και κατέβαλε τα ποσά, που είχε εισπράξει από την εξόφληση των 

λογαριασμών και δεν έχει πλέον το δικαίωμα να εισπράττει και να εξοφλεί για λογαριασμό της 

ΔΕΥΑΣ τους συγκεκριμένους λογαριασμούς. Η εγγυητική, θα ήθελα να διευκρινίσω, ότι 

κατατέθηκε υπέρ της ΔΕΥΑΣ, η οποία επιφυλάσσεται για περαιτέρω... δικαιώματά της. Αυτά 

είχα να πω κ. Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και προχωράμε σε δύο θέματα εκτός ημερήσιας και μετά θα συζητήσουμε για το 

θέμα αυτό, κύριε... μη βιάζεστε. Θα σας δώσω το λόγο. Το πρώτο θέμα και πάντα με τη 

σύμφωνη γνώμη του Σώματος θα συζητηθούν αυτά, σύμφωνα πάντα με την παράγραφο 7 του 

άρθρου 67 του Καλλικράτη, θεωρούνται κατεπείγοντα θέματα. Το πρώτο είναι η αποδοχή από 

το Δήμο Σερρών ποσού 289.000 ευρώ, λόγω ισόποσης μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου στα... 

και ανάκληση της υπ' αριθμ. 5/14 του 2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και ο λόγος του 

κατεπείγοντος για το συγκεκριμένο θέμα είναι ότι αύριο πρέπει να αποφασίσουμε και να 

χρηματοδοτήσουμε την... Το δεύτερο θέμα αφορά την έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών 

στην 78η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 2013, η οποία έχει έναρξη στις 7/9. Πιθανόν, το πιο 

πιθανό είναι να μην γίνει Δημοτικό Συμβούλιο μέχρι 7/9, οπότε λόγω αυτής της ημερομηνίας 

έρχεται σήμερα το θέμα για να συμμετάσχει ο Δήμος, να έχει παρουσία ο Δήμος Σερρών στη 

Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στην 78η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Συμφωνεί το Σώμα;  

Δ.Σ. : Συμφωνούμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έθεσε ο κ. Αναστασιάδης Ηλίας... Ωραία. Ο κ. Αναστασιάδης... 

Δ.Σ. : Συμπεριφέρονται με το χειρότερο τρόπο για τη δημοτική... Με το χειρότερο τρόπο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν... κ. Αναστασιάδη Ηλία... 

Δ.Σ. : Να τα επαναλάβω;  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέσετε ξανά το... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Λοιπόν, αυτό, το οποίο... προ ημερησίας διατάξεως, γιατί το θεωρώ 

εξαιρετικά... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέλετε, κ. Αναστασιάδη Ηλία, ακούστηκε στο Σώμα η θέση σας. Θα καλυφτείτε 

από τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών. Θέλετε να ακούσετε... 

Δ.Σ. : Την εισήγηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...την εισήγησή του και μετά να το θέσουμε αυτό θέμα; Γι' αυτό το θέμα, 

συγκεκριμένα.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Ωραία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πιθανόν, όχι πιθανόν, να σας καλύψει... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Αυτό, το οποίο όμως θέλω να επισημάνω είναι το εξής, εάν από το 

Σώμα δεν γίνει αποδεκτό, αντιλαμβάνεστε ότι το άρθρο 3, το θέμα θα κουβεντιαστεί μετά από 

δύο μήνες, οπότε μετά χαιρέτα μας τον πλάτανο. Πλέον δημιουργείται κόκκινο στον ισολογισμό 

της... με όλα τα άλλα αποτελέσματα. Τα ξέρει ο κύριος... εδώ πέρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν διαφωνεί, νομίζω, κανένας, κ. Αναστασιάδη, διότι στόχος και σκοπός όλου 

του Σώματος είναι η συνέχιση της εύρυθμης λειτουργίας της... Έτσι δεν είναι; Δεν θέλουμε να 

τη βάλουμε σε περιπέτειες.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Αυτό... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Νομίζω ότι το Σώμα συναινεί και συμφωνεί.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Μάλιστα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν... δεν υπάρχει διαφωνία... Λοιπόν, και ξεκινάμε... 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 597/2013 

ΘΕΜΑ ΕΗΔ : Αποδοχή από το Δήμο Σερρών ποσού 281.000€ λόγω ισόποσης μείωσης του 

μετοχικού κεφαλαίου της ΔΑΕΚΑΣ και ανάκληση της αριθμ. 514/2013 ΑΔΣ. 

 

Δ.Σ. : ...για να κλείσουμε με την έννοια του κατεπείγοντος, ξεκινάει από την ανάγκη, που 

υπάρχει... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λίγη ησυχία, σας παρακαλώ, συνάδελφοι.  

Δ.Σ. : Ξεκινάει... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λίγη ησυχία.  

Δ.Σ. : Ξεκινάει από την ανάγκη, που έχει αναφέρει πολλές φορές ο... της επιχείρησης για την 

στήριξη αυτής της επιπλέον χρηματοδότησης, που έχει η κοινωφελής επιχείρηση, όπως 

γνωρίζετε από το άρθρο 2593465 του 2006 δύναται ο Δήμος να χρηματοδοτήσει την όποια 

διαφορά έχει... Πρόγραμμα Δράσης, που έχετε αύριο, να χρηματοδοτήσει την κοινωφελή 

επιχείρηση. Ουσιαστικά, σε συνδυασμό με το έγγραφο... λάβει και οι... στις... του 2013, ότι 

πρέπει να ανακαλέσουμε την απόφαση, που πήραμε, σε σχέση με το ποσό, τα 281.000 ευρώ της 

ΔΑΕΚΑΣ και σε συσχετισμό με το έγγραφο, που υπάρχει από την Οικονομική Υπηρεσία, την 

23/8 2013, που λέει, δηλαδή, με λίγα λόγια ότι, παρά τις εναγώνιες προσπάθειες, που κάνουμε 

με βάση και τη στοχοθεσία και τον προϋπολογισμό και όλες αυτές τις δυνατότητες, που μας 

δίνει ο νόμος, ότι δεν μπορούμε να βρούμε τρόπο χρηματοδότησης από ίδια έσοδα για χίλιους 

δυο λόγους, τους αναφέρει το έγγραφο, είτε έχει να κάνει με την λογική των... οφειλών, είτε έχει 

να κάνει με την στοχοθεσία, με την αυστηρότητα πλέον όλων των διαδικασιών, ότι δεν 

μπορούμε να βγάλουμε χρήματα από τα ίδια έσοδα για να δώσουμε αυτή διαφορά, που έχει το 

ετήσιο πρόγραμμα δράσης της κοινωφελούς, επομένως η λύση, που προτείναμε και είναι 

συμβατή και με το νόμο, αλλά και την έχει ουσιαστικά... και η Οικονομική Υπηρεσία είναι, από 

αυτά τα χρήματα, που ούτως ή άλλως πρέπει να πάρουμε απόφαση... της ΔΑΕΚΑΣ, τα 200.000 

ευρώ να τα βάλουμε σήμερα. Σήμερα σας καλώ, επομένως τώρα, για να φτάσω στο δια ταύτα, 

σας καλώ σήμερα, αγαπητοί συνάδελφοι, να κάνουμε το εξής, να το δεχτούμε, κ. Πρόεδρε, το 
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ποσό των 281.000 ευρώ από τον μοναδικό μέτοχο της ΔΑΕΚΑΣ, που είμαστε εμείς, ο Δήμος 

Σερρών, που γνωρίζετε ότι το ποσό αυτό προκύπτει από τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και 

να αποδεχτούμε το ποσό των 281.000 ευρώ, να εγγράψουμε ως έσοδο αυτό το ποσό του 

προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικό έτος 2013, μεταφερόμενο στο αποθεματικό. Αυτά θα 

τα αποφασίσουμε σήμερα κι επίσης, όσον αφορά το σκοπό για το πού, δηλαδή, θα διατεθούν 

αυτά τα χρήματα, σας καλώ, με νεότερη απόφασή μας αύριο, το ποσό των 200.000 ευρώ, που 

ουσιαστικά θα το διαθέσουμε για τη χρηματοδότηση της ΚΕΔΗΣ, η Οικονομική Υπηρεσία θα 

κάνει αυτό, που ζητάει ο αγαπητός συνάδελφος, δηλαδή ουσιαστικά θα φέρει μια αναμόρφωση, 

μια... έκθεση και θα χρηματοδοτηθεί με αυτόν τον τρόπο το ποσό αυτό που θέλουν... είναι αυτή 

η τεχνοτροπία, που τη μελέτησε η Υπηρεσία, την παρακολουθήσαμε μαζί, κ. Πρόεδρε, σήμερα 

το πρωί και με το Γενικό Γραμματέα και τα υπόλοιπα 81.000 ευρώ θα παραμείνουν στο 

αποθεματικό για οποιαδήποτε ανάγκη παρουσιαστεί. Δηλαδή σήμερα αποδεχόμαστε το ποσό, 

ανακαλούμε την απόφαση την προηγούμενη, κ. Πρόεδρε, την προηγούμενη απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου, που έχει να κάνει με το θέμα της ΔΑΕΚΑΣ... Πάλι κάνουμε την 

αποδοχή. Κάναμε αποδοχή, αλλά είχαμε άλλο σκοπό. Λέγαμε ότι αυτά τα χρήματα θα πάνε για 

έργα και επενδύσεις. Μας... Ναι. Μας λέει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, αυτή η απόφαση έχει 

πρόβλημα... νομιμότητας. Πρέπει να την ανακαλέσετε και να λάβετε νεότερη με το έγγραφό της 

χθες, 27Αυγούστου 2013. Συγχρόνως σας λέω ότι υπάρχει και το έγγραφο της Οικονομικής 

Υπηρεσίας που λέει ότι για την χρηματοδότηση της ΚΕΔΗΣ αδυνατώ τα ίδια έσοδα, σύμφωνα 

με το περιβάλλον, που υπάρχει. Άρα, η μόνη λύση είναι, ουσιαστικά, αυτή, η χρηματοδότηση 

μέσω της ΔΑΕΚΑΣ και σας λέω ότι σήμερα ανακαλούμε την απόφαση... του 2013 και εκ νέου 

αποδεχόμαστε με νεότερη απόφασή μας το ποσό των 281.000 ευρώ από τη ΔΑΕΚΑΣ. 

Αποδεχόμαστε αυτό το ποσό, το εγγράφουμε ως έσοδο στον προϋπολογισμό, μεταφέρεται στο 

αποθεματικό και αύριο με τη νεότερη απόφασή μας και με την... αίτηση, που θα υπάρχει, από 

την Οικονομική Υπηρεσία, εδώ είναι και ο αναπληρωτής Προϊστάμενος, θα χρηματοδοτήσουμε 

με τα διακόσια χιλιάρικα την διαφορά, που έχει, με αυτό το ετήσιο πρόγραμμα, που φέρνει η 

ΚΕΔΗΣ, που μείωσε το ποσό... 

Δ.Σ. : Αύριο το κουβεντιάζουμε αυτό.  

Δ.Σ. : ...ναι, που μείωσε το ποσό... από τα πεντακόσια χιλιάρικα, στα διακόσια, να 

χρηματοδοτήσουμε το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης με αυτόν τον 

τρόπο. Αυτή είναι η ολοκληρωμένη εισήγησή μου και προτείνω στο Σώμα να την αποδεχτεί.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι.  

Δ.Σ. : Είμαι στη διάθεσή σας, αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Υπάρχουν ερωτήσεις; 

Δ.Σ. : Ερωτήσεις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερωτήσεις επί του θέματος. Άλλος; Εκτός από τον κ. Μπόικο, ο κ. Μηλίδης, ο κ. 

Γάτσιος, ο κ. Αναστασιάδης, ο κ. Γκότσης, παρακαλώ τον Γραμματέα να σημειώνει τα ονόματα 

και κλείνουμε εδώ. Παρακαλώ, κ. Μηλίδη.  

ΜΗΛΙΔΗΣ :  Κύριε Πρόεδρε, από την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου, αλλά και από 

πληροφορίες, που έχουμε, για το θέμα της ΚΕΔΗΣ... από την ανάγκη να πάνε γρήγορα τα 

χρήματα στην ΚΕΔΗΣ, για να μην κλείσει ουσιαστικά η ΚΕΔΗΣ, ερωτώ, πριν από λίγο καιρό 

διαφορετική ήταν η άποψη. Τι έγινε και έχει τόσο μεγάλο άνοιγμα η ΚΕΔΗΣ, 200.000 ευρώ, 

που πρέπει τώρα, άμεσα. Έγιναν περιττές δαπάνες; Έγιναν περιττά έξοδα; Τι ακριβώς έγινε; 

Γιατί... ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ ότι θα έχει και μεγάλο πλεονέκτημα, ότι θα υπάρχει και όφελος. 

Γιατί τώρα παίρνουμε αποφάσεις εσπευσμένες, τις οποίες... Εξ ανάγκης βέβαια, γιατί πρέπει να 

πληρωθούν οι εργαζόμενοι, πρέπει... Το καταλαβαίνω αυτό απολύτως. Αλλά παίρνουμε 

αποφάσεις πάρα πολύ βεβιασμένες, τις οποίες, δεν ξέρω, κατά πόσο θα είναι και σωστές, θα 

αποδειχτούν σωστές στο μέλλον... αυτό, μήπως... καλή διαχείριση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θα απαντήσετε; 

Δ.Σ. : Συνολικά.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Συνολικά. Λοιπόν, επόμενος ερωτών ο κ. Γάτσιος, ο κ. Μπόικος, ο κ. 

Αναστασιάδης, ο κύριος... Κύριε Γάτσιο.  

Δ.Σ. : Πρόεδρε... ερώτημα... 

ΓΑΤΣΙΟΣ : ...Ήθελα να ρωτήσω πρώτον,  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Συγγνώμη.  

ΓΑΤΣΙΟΣ : ...με την προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών, η 

συγκεκριμένη δαπάνη βρίσκεται για συγκεκριμένο σκοπό. Δηλαδή, τα χρήματα, που... η 

ΔΑΕΚΑΣ ήταν για συγκεκριμένο σκοπό. Πρώτον αν έχουμε δικαίωμα να τα μεταφέρουμε εμείς, 

αφού δεν έχει ανακληθεί η προηγούμενη απόφαση. Αν έχουμε δικαίωμα... οπουδήποτε σε άλλο 

κωδικό και δεύτερον τι γίνεται με το αυτοκινητοδρόμιο, που προχθές, ένα μήνα πριν λέγαμε ότι 

πρέπει οπωσδήποτε αυτά τα χρήματα να πάνε για να καλυφθεί η υπόθεση του 

αυτοκινητοδρομίου. Σήμερα... το αυτοκινητοδρόμιο για να δούμε ένα άλλο, μια άλλη μεγάλη 

τρύπα, την ΚΕΔΗΣ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Μπόικος.  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Η ερώτηση είναι η εξής. Το ποσό αυτό, που προκύπτει από την κατάργηση των 

μετοχών της ΔΑΕΚΑΣ, αν πάση περιπτώσει, όπως και να είναι η διαδικασία, αυτή η κατάργηση 

του ποσού, η αφαίρεση ας το πούμε, από το ταμείο της ΔΑΕΚΑΣ έχει να κάνει αποκλειστικά και 

μόνο με το ότι χρειαζόμαστε τα χρήματα αυτά για να τα δώσουμε είτε στο αυτοκινητοδρόμιο, 

στην προκειμένη περίπτωση αναφέρεται στην ΚΕΔΗΣ ή εκεί δεν χρειάζονται καν, στη 

ΔΑΕΚΑΣ, που ούτως ή άλλως θα μπορούσαμε, δηλαδή, και χωρίς να έχουμε αυτό το έντονο 

πρόβλημα κάλυψης των δύο περιπτώσεων, αυτοκινητοδρομίου ή ΚΕΔΗΣ. Δηλαδή, δεν 

χρειάζονται όντως ή γίνεται επί τούτου η αφαίρεση αυτού του ποσού; Αυτή είναι η ερώτησή 

μου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Αντώνης Αναστασιάδης ερώτηση; Στο μικρόφωνό σας.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Βλέποντας το εργοστάσιο, που πουλήσατε εσείς, το πουλήσατε μαζί με 

το... για να κάνετε άλλα εργοστάσια. Τα χρήματα αυτά είναι για ορισμένο σκοπό και δεν έχετε 

κανένα δικαίωμα να τα πειράξετε... 100.000 ευρώ... Σερρών... σήμερα... δώσει. Πού θα τα 

δώσετε; Δεν έχετε κανένα δικαίωμα να πειράξετε μία δεκάρα. Εγώ... Καταστρέφεται ολόκληρη 

πολιτεία.  

Δ.Σ. : Ο κ. Γκότσης.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Γκότσης ερώτηση;  

ΓΚΟΤΣΗΣ : ...Πρώτη απόφαση, που πήραμε, να διατεθούν τα λεφτά αυτά και μάλιστα... ήμουν 

ένας, που την ψήφισα... κατά πλειοψηφία πέρασε... Ορίστε;... Ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...έτσι είχε ειπωθεί, κύριε... 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Εν πάση περιπτώσει, αλλά μετά είπα ότι... αυτοκινητοδρόμιο. Θέλω να πω, εάν, 

ας πούμε, η Δημοτική Αρχή έχει βρει άλλον τρόπο για το αυτοκινητοδρόμιο, διότι είναι ένα 

θέμα, που καίει. Πρώτον αυτό. Και δεύτερον λέτε ότι, εγώ νομίζω ότι τα διακόσια χιλιάρικα 

αυτά, που θα πάνε στην ΚΕΔΗΣ, είναι για το πρόγραμμα της στοχοποίησης, όχι για να 

πληρωθούν οι υπάλληλοι. Οι υπάλληλοι, απ' ότι μας είχε βεβαιώσει ο Πρόεδρος, είναι 

πληρωμένοι και μάλιστα προκαταβολικά... για τους μισθούς... Παρακαλώ... Για τους μισθούς ή 

για το πρόγραμμα, το οποίο φτιάχνει η ΚΕΔΗΣ, το οποίο ωφελεί τους πολίτες, «Βοήθεια στο 

Σπίτι», κλπ-κλπ; Αυτό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ. 

Δ.Σ. : Αν θυμάστε, την προηγούμενη φορά, που πήραμε την απόφαση για την αποδοχή των 

χρημάτων της ΔΑΕΚΑΣ είχαμε πει ότι υπήρχαν χρήματα από την πώληση του υδροηλεκτρικού 

εργοστασίου. Είχαμε πάρει τότε απόφαση, την οποία είχαμε συμφωνήσει εμείς, ως 

Αντιπολίτευση με την... Δημοτική Αρχή του κ. Βράχου, τα χρήματα αυτά να διατεθούν για 

δημοτικά σχολεία... τα φωτοβολταϊκά, που μπήκαν, και το υπόλοιπο ποσό να πάει για την 

κατασκευή ενός νέου... οποίο... είναι αδύνατο να γίνει, γιατί, το είχα εξηγήσει την προηγούμενη 

φορά, διότι στην έκταση, που επρόκειτο να γίνει, πηγαίνοντας για την... εκείνη η έκταση δεν 
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είναι δημοτική, είναι του δημοσίου. Οπότε για να... εκείνη η έκταση, και είναι και δασική, για να 

γίνει αποχαρακτηρισμός, να... η έκταση κλπ, είναι αδύνατον. Λοιπόν, και... να γίνει, δεν υπάρχει 

επενδυτικό ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή. Χρειάζονται πολλά χρήματα και πρέπει και ο ίδιος ο 

Δήμος να βάλει χρήματα ή η ΔΑΕΚΑΣ. Γι' αυτούς τους λόγους δεν μπορούσε να γίνει το 

εργοστάσιο αυτό και είπαμε τα χρήματα αυτά να τα πάμε στο Δήμο και να τα χρησιμοποιήσουμε 

για έργα και επενδύσεις. Και είπαμε, έργα, επενδύσεις, πολύ πιθανόν, αν χρειαστεί, να... και για 

το αυτοκινητοδρόμιο. Τώρα... αν θυμάστε, σας είχα πει ότι έχουμε και τις εκπτώσεις της ΣΑΤΑ. 

Είναι περίπου 220.000 ευρώ. Και από αυτά περισσεύουν εκατό, πόσες, δέκα πέντε χιλιάδες. 

Άρα, αν χρειαστεί, μπορεί να μην χρειαστεί, άλλωστε αύριο έχουμε θέμα ενημέρωσης για το 

αυτοκινητοδρόμιο, λοιπόν, μπορεί να μην χρειαστεί, αλλά αν χρειαστεί, μπορούμε να 

αντιμετωπίσουμε και την κατάσταση του αυτοκινητοδρομίου. Έτσι; Αυτά, όσον αφορά τα 

χρήματα εκείνα... ΔΑΕΚΑΣ, για την απόφαση, που πήραμε και τώρα γίνεται ανάκληση, 

προκειμένου να τα διαθέτουμε αυτά τα χρήματα όπου θέλουμε και συγκεκριμένα λέμε ένα ποσό 

να πάει στην ΚΕΔΗΣ... ναι, το συγκεκριμένο ποσό στην ΚΕΔΗΣ, προκειμένου να διατεθεί για 

το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης. Τώρα, τα άλλα θα τα απαντήσει ο Πρόεδρος... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς, παρακαλώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΕΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το Ετήσιο 

Σχέδιο Δράσης βάσει του νόμου είναι υποχρεωτικό. Είναι ο μόνος τρόπος χρηματοδότησης της 

επιχείρησης από το Δήμο των Σερρών και με αυτά τα χρήματα, τα οποία ουσιαστικά θα... 

σύμφωνα με τις αποφάσεις, που έχει λάβει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΗΣ, είναι να 

πληρωθεί το ΙΚΑ και οι μισθοί των αορίστων, που έχουμε στην επιχείρηση... λειτουργικά έσοδα 

της επιχείρησης, όπως το ρεύμα, νερό, τα οποία είναι... της ΚΕΔΗΣ, που στεγάζονται... όλες οι 

υποχρεώσεις, δηλαδή που αφορούν αναγκαστικές δαπάνες, λειτουργικά έσοδα... της 

επιχείρησης. Ναι, οι υπάλληλοι είναι πληρωμένοι. Είναι πληρωμένοι μέχρι και το μισθό του 

εβδόμου. Αυτό σημαίνει ότι, αν έχουμε υπόψη ότι δεν έχουμε πάρει χρηματοδότηση για το 

«Βοήθεια Στο Σπίτι» από το Γενάρη του 2013 και έχουμε προπληρώσει μισθούς, αυτά τα 

χρήματα είναι 300.000 ευρώ. Αυτά τα δώσαμε στους υπαλλήλους, γιατί προτεραιότητά μας είναι 

οι πληρωμές των υπαλλήλων και το ξέρετε καλά εσείς, που συμμετέχετε στο Διοικητικό 

Συμβούλιο της επιχείρησης και παρακολουθείτε την επιχείρηση, ότι οι υπάλληλοι πρώτη φορά 

με τη Δημοτική Αρχή είναι πληρωμένοι... και είναι βούλησή μας αυτό. Όταν παραλάβαμε, 

λοιπόν, την επιχείρηση είχαμε δέκα μήνες απλήρωτους τους υπαλλήλους, δεν είχαμε 

ενημερότητα ούτε φορολογική, ούτε ασφαλιστική. Αυτό παραλάβαμε. Σήμερα υπάρχουν τα 

πάντα, γιατί είναι βούλησή μας να είναι πληρωμένοι οι υπάλληλοι, έτσι ώστε να μπορέσουμε να 

λειτουργήσουμε καλύτερα, με σκοπό, αντί να κλείνουν... γιατί ανά την Ελλάδα να κάνω και μία 

ενημέρωση, προχθές βγήκαν τα τελικά αποτελέσματα... αλλού κλείνουν δομές. Εδώ δεν θα 

κλείσει ούτε μία δομή. Αντιθέτως, ισχυροποιούμαστε έναντι των άλλων νομών ανά την 

Ελλάδα... σαράντα θέσεων και πήραμε σαράντα θέσεις. Πενήντα θέσεις... πήραμε πενήντα 

θέσεις. Σαράντα... στα σφαγεία, πήραμε σαράντα θέσεις. Εκατόν τριάντα πέντε στο... πέρυσι 

εκατόν δώδεκα... δέκα εφτά θέσεις. Τώρα εξήντα. Αυτή είναι... Ευχαριστώ πολύ, κ. Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Απαντήσατε σε όλα τα ερωτήματα... 

Δ.Σ. : Αυτό που θέλω να πω, αν μου επιτρέπετε, είναι ότι ουσιαστικά εδώ, εμείς, σαν Δήμος, 

μετά από αυτήν την εναγώνια προσπάθεια, που κάνει ο Πρόεδρος και την ανάγκη, που έχει, την 

επείγουσα ανάγκη για ουσιαστικά να οδηγήσει την επιχείρηση σε βιώσιμα επίπεδα... σας είπα... 

από τον νόμο 3463 του 200, μπορούμε και μας δίνεται η δυνατότητα με απόφαση, την απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου, ο νόμος να χρηματοδοτήσουμε τη διαφορά εσόδων-δαπανών, που 

προκύπτει από αυτό το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης. Αυτό το εξηγώ στους συναδέλφους. Άρα, 

μπορούμε εμείς σήμερα, ανακαλώντας ουσιαστικά την απόφασή μας, αλλάζοντας το σκοπό της 

ουσιαστικά, να χρηματοδοτήσουμε αυτήν την ανάγκη της επιχείρησης και να καταστεί βιώσιμη. 

Από εκεί και πέρα τώρα, αν η ΔΑΕΚΑΣ χρειάζεται αυτά τα λεφτά ή όχι, νομίζω ότι το είχαμε 

συζητήσει και την άλλη βδομάδα, ότι αυτή τη στιγμή, από τη μια... 600.000 ευρώ, όπως είπε ο κ. 
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Δήμαρχος... τα διακόσια χιλιάρικα αυτή τη στιγμή τα χρειαζόμαστε επειγόντως για την 

κοινωφελή επιχείρηση. Θα μπούνε στο αποθεματικό με τη σημερινή μας απόφαση και τα 

281.000 ευρώ και τα 81.000 ευρώ, όπου καταστεί ανάγκη. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος 

συνάδελφος κάτι άλλο να πει να εξηγήσουμε. Νομίζω ότι το έχουμε καλύψει το θέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αναστασιάδη Ηλία;... Ξεκινάμε κύκλο τοποθετήσεων, θα τοποθετηθείτε. 

Ποιος θέλει να τοποθετηθεί από τους συναδέλφους; Ο κ. Αναστασιάδης Ηλίας, ο κύριος... 

Δ.Σ. : Τοποθέτηση; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τοποθέτηση, ναι. Ο κ. Αναστασιάδης... Ορίστε. Ο κ. Μηλίδης. Τα γράφετε; Ο κ. 

Μπόικος, ο κ. Γάτσιος, ο κ. Αναστασιάδης... και η κα Σαραντίδου. Και η κα Σαραντίδου. Τη 

γράψατε;... Λοιπόν, ξεκινάμε από εσάς... 

Δ.Σ. : Μια στιγμή... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Από εσάς... Σας παρακαλώ πολύ... Σας παρακαλώ πολύ... Κύριε Γραμματέα... 

Κύριε Γραμματέα... Κύριε Γραμματέα... Κύριε Γραμματέα...  

Δ.Σ. : Εξηγήσατε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εδώ, εδώ, εδώ... Σας παρακαλώ πολύ... Κύριε Γραμματέα... Μην αρχίσουμε... Σε 

παρακαλώ πολύ, σε παρακαλώ. Λοιπόν, κ. Μηλίδη,  έχετε το λόγο. Σας παρακαλώ, μη 

συνεχίζετε. Τελευταία φορά το λέω... Σας παρακαλώ πολύ, σταματήστε, ηρεμήστε... Ηρεμήστε. 

Έρχεστε από διακοπές... Σας παρακαλώ τώρα. Μην οξύνετε τα πνεύματα. Κύριε Μηλίδη, 

τοποθέτηση. Παρακαλώ, έχετε το λόγο... Κύριε Μηλίδη, έχετε το λόγο, ξεκινήστε... 

δημιουργούνται πηγαδάκια. Σας έδωσα το λόγο τρεις φορές. Ξεκινήστε.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Από τις απαντήσεις, που πήρα, που πήραμε, από όλες τις ερωτήσεις, που έγιναν, 

δεν έχω ικανοποιηθεί ούτε από τον Πρόεδρο, τον κ. Πρόεδρο της ΚΕΔΗΣ, αλλά ούτε και από 

τον Αντιδήμαρχο. Μιλήσατε γενικά και αόριστα ότι κάναμε... Οι ερωτήσεις μας ήταν 

συγκεκριμένες. Γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο, τόσο πλέον επιτακτικά, να πρέπει να  

κάνουμε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μηλίδη, για την οικονομία του χρόνου πείτε την τοποθέτηση... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : ...κύριε Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πιθανόν, συγγνώμη που παίρνω το λόγο... ναι, συγγνώμη που παίρνω το λόγο, 

πιθανόν να μην θέλει να απαντήσει ο Πρόεδρος... πιθανόν να μη θέλει να απαντήσει. Έχει κάθε 

δικαίωμα.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Άρα επομένως... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Νομίζω... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Επομένως θεωρώ εγώ στην τοποθέτησή μου ότι εφόσον δεν απαντά ο καθ' ύλην 

αρμόδιος, σημαίνει ότι δεν, υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Αυτό θέλω να ξέρει το σώμα, ότι υπάρχει 

πρόβλημα... έσοδα-έξοδα, ότι έγιναν, κατά τη γνώμη μου, περιττά έξοδα της ΚΕΔΗΣ, πάρα 

πολλά, τα οποία δεν έπρεπε να γίνουν. Γι' αυτό και... τώρα σε τέτοια μεγάλη ανάγκη. Λοιπόν, 

θεωρώ, λοιπόν, ότι θα έπρεπε να είναι πολύ πιο πειστικές οι απαντήσεις, ώστε να ενημερωθεί το 

Σώμα... το τι γίνεται. Βεβαίως, εμείς θέλουμε να λειτουργήσουν οι δομές. Είναι σημαντική η 

επιχείρηση της ΚΕΔΗΣ, όμως εδώ δεν είναι μόνο ευθύνη του Προέδρου, είναι και ευθύνη της 

Δημοτικής Αρχής, που έπρεπε σαν Αρχή, υπεράνω Αρχή να έχει και τα αυτιά και τα μάτια 

ανοιχτά, ώστε να παρακολουθεί τι γίνεται και όχι να γίνονται κάποια πανηγυράκια, τα οποία δεν 

απέφεραν τίποτε. Περισσότερες όμως λεπτομέρειες θα τις εισηγηθεί το μέλος της ΚΕΔΗΣ... ο κ. 

Αναστασιάδης.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Γάτσιο.  

ΓΑΤΣΙΟΣ : Είπε ο κ. Αντιδήμαρχος προηγουμένως στο λόγο του ότι η προηγούμενη απόφαση, 

που πάρθηκε για μεταφορά του κωδικού από την ΔΑΕΚΑΣ στο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Συγγνώμη για την... και την διακοπή.  

ΓΑΤΣΙΟΣ : Παρακαλώ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...παράταξη.  

ΓΑΤΣΙΟΣ : Ναι. Ότι ακυρώθηκε από την Περιφέρεια. Δεν μας εξήγησε γιατί ακυρώθηκε. Πολύ 

φοβόμαστε, λοιπόν, ότι και αυτή η απόφαση, επειδή είμαστε οριακά σε ό,τι αφορά τη 

χρηματοδότηση της ΚΕΔΗΣ και βεβαίως, κ. Αντιδήμαρχε, προβλέπεται από τον Κώδικα και από 

τον Κανονισμό η χρηματοδότηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, αυτά όμως γίνονται από 

την αρχή του χρόνου και μάλιστα είναι πράγματα, που εμείς, από την Παράταξή μας 

τουλάχιστον, τα είχαμε επισημάνει επανειλημμένα, όταν υπήρχε η ανάλογη στήριξη προς την 

ΚΕΔΗΣ από πλευράς του Δήμου. Σήμερα, λοιπόν, με την απόφαση, που καλούμαστε να 

πάρουμε, πιστεύω ότι βαδίζουμε σε νόμιμες και μη νόμιμες διαδικασίες και πολύ φοβάμαι ότι θα 

ακυρωθεί πάλι η απόφαση αύριο και θα αφήσουμε εκτεθειμένη την ΚΕΔΗΣ, ξανά, διότι, όπως 

είπα και προηγουμένως στην ερώτησή μου, τα χρήματα είναι για συγκεκριμένη χρήση με 

απόφαση του τότε Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Σερρών και δεν έχει ανακληθεί 

εκείνη η απόφαση. Πρώτον. Ένα δεύτερο, συνεχώς απομυζούμε την ΔΑΕΚΑΣ και λέμε ότι δεν 

χρειάζεται. Μήπως μπορείτε να μου πείτε γιατί πληρώσαμε 12.500 ευρώ στο... από τη ΔΑΕΚΑΣ 

για να κάνει ένα σχέδιο, πέρυσι αν θυμάμαι καλά ήταν, για να κάνει ένα πρόγραμμα, έναν 

προγραμματισμό πού να πάνε αυτά τα χρήματα. Τι δείχνει όλο αυτό; Αυτό δείχνει, αν μη τι 

άλλο... Δείχνει κατασπατάληση του χρήματος του σερραϊκού λαού, χωρίς κανένα σχέδιο, χωρίς 

καμιά προοπτική. Είναι σκληρό αυτό που συμβαίνει... τα γεγονότα. Σήμερα μας φέρνετε 

εκβιαστικά, προ τετελεσμένων γεγονότων, να πάρουμε μία απόφαση για την ΚΕΔΗΣ και νομίζω 

ότι και αυτήν την απόφαση να πάρουμε, θα δημιουργήσει πρόβλημα και θα... η απόφαση αύριο, 

λόγω ότι δεν έχουμε δικαίωμα να δώσουμε αυτά τα χρήματα στη συγκεκριμένη επιχείρηση. 

Πρέπει να βρούμε από τον Δήμο οπωσδήποτε κάποια χρήματα, να σταματήσουμε και τις 

σπατάλες από την επιχείρηση, που γίνονται... Υπάρχουν κάποιες αναθέσεις εκεί, έξι στον 

αριθμό, των 15.000 ευρώ. Να συμμαζευτούν, να γυρίσουν πίσω και να βρεθούν τα χρήματα, να 

πληρωθεί και να μείνει υγιής η επιχείρηση... γίνει η επιχείρηση και να μην κλείσει στο τέλος του 

χρόνου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Μπόικος έχει το λόγο, ναι.  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Νομίζω ότι, για την ΚΕΔΗΣ αναφέρομαι, έγιναν υπερβολικά πολλά έξοδα και 

καλούμαστε τώρα, έγινε τρύπα, διαμορφώθηκε... και καλούμαστε να την καλύψουμε. Επίσης, 

δεν καλύφτηκα, σχετικά με την εξήγηση, από την εξήγηση, που δόθηκε, για το αν τα χρήματα 

αυτά, που παίρνουμε από τη ΔΑΕΚΑΣ, χρειάζονται ή όχι. Δεν τα χρειάζεται η ΔΑΕΚΑΣ; Δεν 

έχει έργο να επιτελέσει; Αν είναι έτσι, γιατί άκουσα προηγουμένως ότι και άλλα λεφτά δόθηκαν 

για μια μελέτη, αν είναι να την καταργήσουμε τη ΔΑΕΚΑΣ. Γιατί να υπάρχει; Δεν έχω καλυφτεί 

και ειδικά δεν θα δεχτώ αυτά τα χρήματα να πάνε στην ΚΕΔΗΣ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρία Σαραντίδου.  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Επειδή δεν ήμουν και στο προηγούμενο Συμβούλιο, που συζητήθηκε η 

μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, αν θυμάμαι καλά, αν ξέρω καλά, δηλαδή αν γνωρίζω, και με 

αυτά, σύμφωνα με αυτά, που είπε και ο Δήμαρχος προηγουμένως, ως απάντηση στα ερωτήματα, 

που τέθηκαν, θα ήθελα να κάνω μία διευκρίνηση. Καταρχήν, από την αρχή ήμασταν αντίθετοι 

ότι θα έπρεπε μια ανώνυμη εταιρεία, σαν την τότε... να διαχειρίζεται την περιουσία του Δήμου. 

Ανώνυμη εταιρεία και περιουσία του Δήμου δεν πάνε μαζί σε καμία περίπτωση γι' αυτό ακριβώς 

κι εμείς με επερώτηση στις αρχές ακόμα μέσα στο 201, είχαμε κάνει επερώτηση για το αν 

υπάρχει καταγεγραμμένη η περιουσία του Δήμου, ποια είναι και ποιες οι προτάσεις για την 

αξιοποίησή της μέσα σε αυτήν την ΔΑΕΚΑΣ, που είχε δημιουργηθεί τότε. Εδώ βλέπουμε ότι 

έγινε μια προχειροδουλειά από την προηγούμενη ακόμα Δημοτική Αρχή και μάλιστα καμαρώνει  

ο κ. Μηλίδης ότι το ψήφισαν και αυτοί, πριν ακόμα εξασφαλίσουν  σίγουρα  αν μπορεί να γίνει 

το επόμενο εργοστάσιο, πούλησαν το ήδη υπάρχον, που θα μπορούσε πραγματικά να 

αξιοποιηθεί... πουλήθηκε, μετά διαπιστώθηκε ότι... επενδυτικό ενδιαφέρον το άλλο και δεν... 

δασική έκταση... Έτσι είπε ο Δήμαρχος και... αυτά, που είπε ο Δήμαρχος. Άρα, λοιπόν, μία 

προχειρότητα. Πουλάμε ένα εργοστάσιο χωρίς να έχουμε σχέδιο για το τι θα γίνουν αυτά τα 
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χρήματα, θα δημιουργήσουμε ένα εργοστάσιο αν και όποτε μπορέσουμε... δεν έγινε ποτέ και 

ούτε... ποτέ και βλέπουμε λεφτά από την περιουσία του Δήμου να αξιοποιούνται, σκορπίζοντας 

και δεν θέλω να... το ότι είναι απλήρωτοι οι εργαζόμενοι, σε καμία περίπτωση οι εργαζόμενοι 

της ΚΕΔΗΣ δεν έπρεπε να είναι απλήρωτοι. Αυτά όμως εμείς τα φωνάζαμε και τα λέγαμε από 

την αρχή, ότι με αυτό το πρόγραμμα, που πάει η ΚΕΔΗΣ, έτσι όπως λειτουργεί η ΚΕΔΗΣ, έτσι 

όπως λειτουργεί ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ και η Δημοτική Αρχή, θα βρεθεί σε αδιέξοδο. Τα 

λέγαμε και τα φωνάζαμε. Και μην παίρνετε και όρκο, κ. Δήμαρχε, ότι θα κλείσουν δομές. Δεν 

είναι στο δικό σας χέρι να τις κρατήσετε ανοιχτές. Θα κλείσουν με άλλες εντολές, τις οποίες 

ξέρετε πάρα πολύ καλά να ακολουθείτε πιστά και τις ακολουθείτε τόσο καιρό. Άρα, λοιπόν, εδώ 

υπάρχει σφάλμα στην ΚΕΔΗΣ και πρέπει να το δούμε... Αυτό δεν σημαίνει ότι από την 

αξιοποίηση της περιουσίας του Δήμου θα δώσουμε λεφτά και θα σκορπίσουμε... έτσι. Ο 

υδροηλεκτρικός σταθμός, που είχαμε, με λίγα λόγια, θα γίνει ατμός. Όσο για το 

αυτοκινητοδρόμιο, που ακούγεται, το λέτε και το ξαναλέτε και το τόνισα πάρα πολλές φορές. Ο 

Δήμος δεν μπορεί να κάνει χρηματοδότηση σε Ανώνυμη Εταιρεία, το λέει ο Καλλικράτης, 

ανεξαρτήτως αν έχει το 70, το 80, το 90% των μετοχών. Δεν μπορεί να κάνει χρηματοδότηση. 

Άρα μη μου συζητάτε ότι μπορεί από αυτές τις 280.000 ευρώ, να τα δώσουμε σαν 

χρηματοδότηση σε Ανώνυμη Εταιρεία. Και εκεί θα ακυρωθεί η απόφαση. Αυτό να το έχετε 

υπόψη σας για να μην ακούγονται ανακρίβειες εδώ πέρα. Άρα, λοιπόν, ναι μεν πρέπει να γίνει 

μια καταγραφή της αξιοποιήσιμης περιουσίας του Δήμου για να δούμε τελικά ποια είναι και 

μέσα από την υπηρεσία του Δήμου, όχι μέσα από Ανώνυμη Εταιρεία και να δούμε τελικά πού 

μπορούν να βρουν αυτά τα χρήματα, που λείπουν από την ΚΕΔΗΣ και θα συνεχίσουν να 

λείπουν, γιατί δεν διορθώθηκαν πράγματα στην ΚΕΔΗΣ, θα συνεχίσει να...  ΚΕΔΗΣ από μέσα, 

για να πληρωθούν άμεσα οι εργαζόμενοι μέχρι και το τελευταίο ευρώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  Επόμενος; 

Δ.Σ. : Αναστασιάδης... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Αντώνης Αναστασιάδης.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Για να ξέρετε, αγαπητή... τι συνέβη... Δημοτικό Συμβούλιο να μάθει τι 

συνέβη... εργοστάσιο... 100.000 ευρώ... αυτό το πράγμα. Δεν θα το ψηφίσουμε... τι θα κάνουμε, 

αποφασίζουμε εμείς... ψηφίζουμε. Ξαφνικά όμως βλέπω έναν Μηλίδη με την ομάδα του, το 

ψηφίζει... Συμβούλιο και... με την προϋπόθεση ότι θα κάνουμε εργοστάσιο στο 25ο χιλιόμετρο 

Σερρών... όπου εκεί πραγματικά υπάρχει ένα μεγάλο ρέμα... σωλήνες... εργοστάσιο. Όμως δεν... 

κάνετε ποτέ. Εδώ δηλαδή τώρα... τελείωσε. Θα... ένα εκατομμύριο στο Δήμο... Και αντί να 

κοιτάξετε να κάνετε το εργοστάσιο... φωτοβολταϊκά, που σήμερα έχουν είκοσι πέντε λεπτά 

μόνο, δηλαδή... υπόλοιπα... έχουν μείνει... χιλιάδες περίπου... θα τα δώσουν πού; Δηλαδή... την 

περιουσία του Δήμου για να... μισθούς, υπαλλήλους... αυτή η Εταιρεία, πού πάνε;... τι γίνεται. 

Πουλήσατε την πιο καλή, δεν υπήρχε πιο καλή επένδυση από αυτή. Εκατό χιλιάδες χωρίς μία 

δεκάρα... Γι' αυτό το λόγο, κ. Πρόεδρε... δεν περνάει. Πέρασε όμως. Μην προχωράτε. Θα... 

σκοπό... θα γίνουν εργοστάσια και φωτοβολταϊκά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Ηλίας Αναστασιάδης.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Περίμενα υπομονετικά, γιατί νομίζω ότι πρέπει να δοθούν ορισμένες 

διευκρινίσεις. Άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή αυτό, το οποίο είπε ο κύριος... Βέβαια... αλλά είναι 

ανάγκη μερικά πράγματα να μπούνε τώρα. Πρέπει να ενημερώσω το Σώμα ότι οι δομές έχουν 

υπαλλήλους, οι οποίοι είναι αορίστου χρόνου με βάση το Προεδρικό Διάταγμα 164 του 1986. 

Ως εκ τούτου, ο... στέλνει γι' αυτούς χρήματα, που σημαίνει ότι δεν βαρύνουν την ΚΕΔΗΣ. 

Υπάρχουν όμως και υπάλληλοι, οι οποίοι είναι με συμβάσεις ανεξαρτήτων υπηρεσιών. Εφόσον 

υπάρχουν αυτοί, όντως βαρύνουν την ΚΕΔΗΣ και ό,τι έχει σχέση, όχι με τις ασφαλιστικές τους 

εισφορές, γιατί δεν είναι συμβάσεις ΙΚΑ. Ως εκ τούτου, λοιπόν, το ποσό, με το οποίο θέλουμε 

να χρηματοδοτήσουμε την ΚΕΔΗΣ, είναι ποσό, το οποίο αναφέρεται σε δράσεις πολιτιστικές 

κτλ. Ό,τι έχει σχέση με γραφειοκρατικές προθέσεις και ό,τι έχει σχέση με... αυτό δημιουργεί 

προβληματισμό. Γιατί δημιουργεί προβληματισμό; Γιατί θα πάρουμε ένα ποσό, το οποίο είναι 
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για επενδύσεις και θα το δώσουμε για κατανάλωση. Είναι βέβαιο ότι αυτόματα δημιουργείται 

νομικό θέμα. Αυτόματα δημιουργείται νομικό θέμα. Και φυσικά, σίγουρα θέλω να λειτουργήσει 

η ΚΕΔΗΣ. Γι' αυτό εξάλλου εναγώνια έθεσα το θέμα να δημιουργηθεί κωδικός. Αλλά όχι με 

αυτόν τον τρόπο, γιατί οδηγούμε την ΚΕΔΗΣ στο κλείσιμο. Επιβάλλεται να βρούμε ποσά, που 

να μην έχουν σχέση με τις διατάξεις. Επιβάλλεται.  

Δ.Σ. : Πριν πάρει το λόγο ο κύριος... κάποιες διευκρινίσεις να δώσω.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Συγγνώμη, Δήμαρχε, μισό λεπτό. Και θα παρακαλούσα τόσο τον κ. 

Δήμαρχο, όσο και τον κύριο... να μην αναφέρονται συνέχεια στην πληρωμή των εργαζομένων. 

Μια λέξη λέω, ΕΕΤΑΑ. Έχετε το υπόψη σας. Και σταματάω εδώ να μιλήσει ο κύριος...  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Σχετικά με την ΔΑΕΚΑΣ, η ΔΑΕΚΑΣ είναι συνέχεια της... Η... είχε 

δημιουργηθεί το 1994. Επί τόσα χρόνια, δυστυχώς, η επιχείρηση αυτή δεν μπόρεσε να 

λειτουργήσει καλά, δεν μπορούσε, όχι ότι δεν υπήρχε η βούληση από τις Δημοτικές Αρχές και 

το μόνο, που έκανε σε αυτά τα τριάντα χρόνια, ήταν αυτό το εργοστάσιο και πάντα υπήρχε το 

ζήτημα, αν πρέπει να κλείσει ή αν πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει. Αυτά ο κ. Γκότσης τα ξέρει 

πάρα πολύ καλά. Στην τελευταία θητεία του κ. Βλάχου και μάλιστα στην τελευταία χρονιά πήρε 

απόφαση εκείνη η Δημοτική Αρχή να κλείσει την... Όταν αναλάβαμε εμείς, την βρήκαμε για 

κλείσιμο. Όμως κάναμε προσπάθεια να την κρατήσουμε, να τη σώσουμε. Με ποιο σκεπτικό; 

Μήπως κρατήσουμε μία Ανώνυμη Εταιρεία, που έχει σχέση με την αξιοποίηση της ακίνητης 

περιουσίας του Δήμου και την εκμεταλλευτούμε για να φέρουμε προγράμματα, για να μπούμε 

σε προγράμματα, σε διάφορα προγράμματα. Δυστυχώς δεν μπόρεσε να γίνει αυτό. Λοιπόν, η 

ΔΑΕΚΑΣ, κατά την άποψή μου, πρέπει να κλείσει. Αυτή είναι η δική μου η άποψη και βέβαια 

δεν είναι θέμα Δημοτικού Συμβουλίου. Λοιπόν, η απόφαση, που πήρε η τότε Δημοτική Αρχή και 

με την οποία συμφωνήσαμε κι εμείς και δεν μετανιώνουμε γι' αυτό, λοιπόν, πήρε καλά λεφτά για 

να τα εκμεταλλευτεί, για να βάλουμε φωτοβολταϊκά στα σχολεία, να βάλουμε σε είκοσι έξι 

σχολεία -έτσι-; και πάτε, ρωτήστε τους δασκάλους και τους καθηγητές αν καλώς μπήκαν ή αν 

κακώς μπήκαν και θα πάρετε την απάντηση, δεν χρειάζεται να σας την πω εγώ. Τα υπόλοιπα 

ήταν, όπως είπαμε, είπα και προηγουμένως θα πάνε στο εργοστάσιο, το οποίο εργοστάσιο όμως 

αποδείχθηκε εκ των υστέρων με τα τοπογραφικά, που έγιναν, ότι ανήκει σε δημόσια έκταση 

και... χαρακτηρισμένη δασική, που είναι αδύνατον, αδύνατον να πραγματοποιηθεί αυτός ο 

σκοπός, για τον οποίο είχαμε τότε αποφασίσει. Τα δωδεκάμισι χιλιάρικα, που λέτε ότι τα 

δώσαμε στο ΤΕΙ κτλ... στο ΤΕΙ για να μας κάνουν προτάσεις.. δικές σας προτάσεις για την 

αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου. Αυτό δεν... Να αξιοποιηθεί η περιουσία του 

Δήμου, να αξιοποιηθεί η ακίνητη περιουσία του Δήμου. Λοιπόν, δώσαμε στους μελετητές των 

ΤΕΙ, δεν δώσαμε σε άλλον ιδιώτη, σε ένα ίδρυμα για να μας καταθέσουν προτάσεις για την 

αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου, εκτός... πάνω σε αυτό, όπως επίσης δώσαμε 

κάποια χρήματα στην... για να καταγράψει την ακίνητη περιουσία των πρώην Δήμων, που έχουν 

έρθει στον Καλλικρατικό τώρα Δήμο Σερρών. Δεν νομίζω να διαφωνεί κανένας ως προς αυτό. 

Αν δεν... αυτά, αυτά πέρασαν όλα από εδώ μέσα και είστε ενημερωμένοι. Λοιπόν...  

Δ.Σ. : ...να μας φέρετε το... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μη διακόπτετε σας παρακαλώ, πάρα πολύ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Περιμένουμε να μας το παραδώσει... Δεν μας το παρέδωσε ακόμη. Θα μας το 

παραδώσει. Μπορείτε, κάντε μια ερώτηση στον κ. Καλογήρου να σας απαντήσει, αν δεν μας 

πιστεύετε. Αλλά υπάρχουν αποφάσεις... Θα τα φέρουν αυτά. Λοιπόν, το είπα... ναι, λοιπόν, ναι. 

Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό, που είπατε, κα Σαραντίδου, ότι δεν μπορεί ο Δήμος να 

επιχορηγήσει το αυτοκινητοδρόμιο. Μα δεν επιχορηγεί. Πόσες φορές θα το πούμε; Δεν κάνει 

επιχορήγηση ο Δήμος στο αυτοκινητοδρόμιο. Ο Δήμος Σερρών, ο ίδιος, κάνει ένα έργο. Ο ίδιος 

του το κάνει στο αυτοκινητοδρόμιο, όπως το κάνει το έργο αυτό εκεί στο αυτοκινητοδρόμιο ο 

ίδιος ο Δήμος... κάποια χρήματα, αν χρειαστεί, θα τα διαθέσει κι εκεί για ένα τέτοιο έργο. Αυτό 

δεν είναι δύσκολο να γίνει κατανοητό. Δεν είναι επιχορήγηση. Το καταλαβαίνετε; Ασφαλώς και 

δεν μπορεί να επιχορηγήσει Ανώνυμη Εταιρεία. Δεν επιχορηγεί. Το έργο αυτό, που έγινε τώρα 



 

21 

 

στο αυτοκινητοδρόμιο, το κάνει ο Δήμος, ο ίδιος ο Δήμος. Δεν το κάνει το αυτοκινητοδρόμιο. 

Λοιπόν, γι' αυτό το έργο, αν χρειαστεί πάλι ο Δήμος, αν χρειαστεί, θα καταθέσει τα χρήματα 

αυτά. Τώρα, για τα άλλα, για τα οικονομικά, για την ΚΕΔΗΣ κτλ θα σας... ο Πρόεδρος της 

ΚΕΔΗΣ και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Οικονομικών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε... 

Δ.Σ. : Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι. ΕΕΤΑΑ υπήρχε και παλιά... 

σήμερα. Η ΕΕΤΑΑ πλήρωνε τότε τους υπαλλήλους κανονικά. Αλλά... μήνες απλήρωτοι. Σήμερα 

κανένα μήνα απλήρωτοι. Να μην θυμόμαστε μόνο σήμερα την ΕΕΤΑΑ, που χρηματοδοτεί. Η 

ΕΕΤΑΑ χρηματοδοτεί ωφελούμενο, όχι υπάλληλο, κ. Αναστασιάδη, και να σας πω, γιατί είστε... 

δεν τα γνωρίζετε καλά, η ΕΕΤΑΑ χρηματοδοτεί από 2.8000 πέρυσι... με 1.400-και φέτος, 50% 

μείωση... απαντήσεις... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Χωρίς σχόλια, παρακαλώ, να συνεχίσετε την τοποθέτησή σας.  

Δ.Σ. : ...σήμερα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  : Ωραία.  

Δ.Σ. : Από εκεί και πέρα να θυμίσω ότι η χρηματοδότηση είναι... τόσο στο «Βοήθεια» όσο και 

στα ΚΔΑΠ και στα ΚΔΑΠ-ΜΕΑ. Να ξαναθυμίσω ότι από 2.800 η χρηματοδότηση, ανά παιδί 

και όχι ανά υπάλληλο, ήταν το 2012. Σήμερα, που συζητάμε, είναι 1.400 ευρώ, 50% κάτω και 

αυτό έγινε από την προηγούμενη... 2012-2013. Στα ΚΔΑΠ-ΜΕΑ ήταν 7.000 ευρώ και φέτος 

συζητάμε για 5.500 ευρώ. Αυτά, λοιπόν, για να θυμίσω κάποιους ότι αυτά έχουν γίνει και παλιά, 

όχι μόνο σήμερα. Οι απαντήσεις είναι πειστικές. Πειστικότατες. Τα χρήματα αυτά, όταν άλλες 

κοινωφελείς, μικρότερων Δήμων παίρνουν 150 και 180.000 ευρώ το χρόνο, εμείς συζητάμε να 

καλύψουμε, αναλογιζόμενοι το δύσκολο των καιρών, τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης, 

νερό, ρεύμα, κάποιες υποχρεώσεις, που έχουμε, όσον αφορά, με δικηγόρους, γιατί έχουμε 

πολλές κατασχέσεις, μόνο από το... 350.000 ευρώ κατασχέσεις έχουμε, τα... και αυτά. Άρα, 

λοιπόν, το ΙΚΑ και οι υπάλληλοι οι αορίστου, που είναι οχτώ, μόνο οι μισθοί και το ΙΚΑ των 

οχτώ αορίστου είναι 180.000 ευρώ το χρόνο. Να κάνω ένα γρήγορο υπολογισμό. Άρα, λοιπόν, 

δεν έχει θέμα η ΚΕΔΗΣ ότι ξαφνικά ζητάει τα χρήματα. Αυτά τα χρήματα είμαστε 

υποχρεωμένοι να τα διεκδικήσουμε, όπως και μας τα δίνει ο Δήμος, ο κάθε Δήμος, ο εκάστοτε 

Δήμος, προς τη Δημοτική Επιχείρηση να καλύψει τα έξοδά της. Και πέρυσι έγινε αυτό με άλλο 

τρόπο. Δεν... το ετήσιο, αλλά επειδή υπήρχαν οφειλές παλαιότερων ετών, πήραμε εκείνα και 

φέτος, επειδή δεν υπάρχουν παλαιότερες οφειλές, ζητούμε το ετήσιο σχέδιο δράσης. Καμία 

κυβερνητική εντολή δεν ακολουθεί τη σημερινή Δημοτική Αρχή ή τη Διοίκηση της ΚΕΔΗΣ. 

Άλλοι είναι υπηρέτες. Άλλοι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...να είμαστε εντός του θέματος... Έχουμε πλατειάσει... Σας παρακαλώ πολύ.  

Δ.Σ. : ...απαντώ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...έχετε ξεφύγει.  

Δ.Σ. : Απαντώ... Κύριε Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν... Συγκεκριμένοι να είμαστε... Παρακαλώ πολύ.  

Δ.Σ. : ...Είμαι εντός θέματος... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι... 

Δ.Σ. : Είμαι εντός θέματος. Απαντώ στην κα. Σαραντίδου, η οποία είπε ότι εκτελούμε και 

ακολουθούμε κυβερνητικές εντολές. Δεν ακολουθούμε καμία κυβερνητική εντολή, διότι δεν 

ανήκουμε σε καμία κομματική, σε κανένα κόμμα. Από εκεί και πέρα, για τις αναθέσεις... 

υπάρχουν δύο αναθέσεις... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αναστασιάδη, μη διακόπτετε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αν 

προσβάλλεστε... 

Δ.Σ. : Υπάρχουν δύο αναθέσεις... τέλος του 2012, τον Οκτώβριο του 2012, γιατί αυτό μου 

υπέδειξε η Υπηρεσία, διότι έπρεπε να έχουν λογικά, στα πλαίσια των... οι οποίοι ήταν να 

έρθουν... 15 Δεκεμβρίου, υπήρχαν δύο αναθέσεις και οι υπόλοιποι τέσσερις διαγωνισμοί που 

βγήκαν, βγήκαν κανονικά, όπως προβλέπεται από το νόμο με διαγωνισμούς. Οι τρεις 
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καρποφόρησαν και ο ένας ήταν άγονος. Άρα, λοιπόν, ακούστηκε ένα λάθος σήμερα, ότι 

συζητάμε για έξι αναθέσεις στην ΚΕΔΗΣ. Είναι δύο αναθέσεις, διότι ήταν επείγον να προβούμε 

σε αγορές υλικών... Τα υπόλοιπα... διαγωνισμό. Τελευταία, κ. Πρόεδρε. Δεν ξέρω τι γίνεται 

συνέχεια με την ΚΕΔΗΣ. Η ΚΕΔΗΣ προσπαθεί να ορθοποδήσει και θα ορθοποδήσει. Η ΚΕΔΗΣ 

είναι... υποχρεώσεις. Κάποιοι άλλοι εδώ μέσα, απ' ότι βλέπω, δεν θέλουν να λειτουργήσει η 

ΚΕΔΗΣ... λάθη παρελθόντος... σημερινή Δημοτική Αρχή. Αυτό δεν θα το επιτρέψουμε. Είμαστε 

σίγουροι γι' αυτό. Θέλουμε να λειτουργήσει τη λειτουργία της η επιχείρηση; Αν ναι... 

Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Γαλάνη.  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι... ειλικρινείς... μεταξύ 

μας... που ανέλαβε όχι μόνο ο Δήμος με χρέη που ανέλαβε από τις προηγούμενες Δημοτικές 

Αρχές, αλλά και η Κοινωφελής Επιχείρηση με τη συγχώνευση, ήταν τεράστιο. Είναι επόμενο, ο 

κ. Πρόεδρος έχει κάνει εκτίμηση ότι θα τα καταφέρει με τα χρήματα, που ερχόντουσαν μέχρι 

κάποιο διάστημα  από τα προγράμματα, αλλά και με όποιες άλλες χρηματοδοτήσεις να 

καταφέρει να αντιμετωπίσει τις ανάγκες της επιχείρησης, χωρίς να χρειαστεί ιδιαίτερη βοήθεια 

από το Δήμο. Τον Απρίλη του 2013 εντονότερα και προς το καλοκαίρι ακόμα πιο έντονα ζήτησε 

επιτακτικά τη διαφορά των εσόδων με των δαπανών, γιατί έβλεπε ότι δεν μπορεί με κάποιον 

άλλον τρόπο να καταστήσει την επιχείρηση βιώσιμη. Αυτό δεν σημαίνει ότι τίθεται θέμα 

σπατάλης. Αυτό... είμαι σίγουρος ότι θα γίνει μία συζήτηση αύριο για το συγκεκριμένο του 

ζητήματος και θα τοποθετηθεί ο κάθε συνάδελφος. Αλλά εφόσον μας δίνεται, κ. Πρόεδρε, η 

δυνατότητα με βάση το νόμο και είμαστε... Όργανο να δώσουμε χρήματα και ο κ. Πρόεδρος 

μείωσε, ζητούσε, η διαφορά είναι μισό εκατομμύριο και... 200.000 ευρώ. Βρήκαν αυτόν τον 

τρόπο. Σας λέω ότι υπάρχει έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στα χέρια σας, που λέει... Δήμο ότι εγώ 

μετά το,  όλη αυτή τη διαδικασία του προϋπολογισμού του 2013, της στοχοθεσίας και όλων των 

άλλων διατάξεων, που αφορούν τον χειρισμό των χρημάτων, δεν μπορώ από ίδια έσοδα. Είναι 

ξεκάθαρο. Σας καλώ καλοπροαίρετα αύριο όλους να έρθετε στην Οικονομική Υπηρεσία, να 

δούμε μαζί τον προϋπολογισμό, κ. Πρόεδρε, τον έχουμε δει και μαζί, να δείτε πώς είναι ο 

προϋπολογισμός. Έχει τα πλέον απαραίτητα. Να μην πω ότι σχεδόν ότι και αυτά έχει. Είναι 

τόσο... τόσο σφιχτός, που δεν έχει ξαναϋπάρξει τέτοιος προϋπολογισμός στο Δήμο Σερρών και 

φαντάζομαι σε άλλους Δήμους είναι έτσι. Μα, διαχειριζόμαστε τη φτώχεια, κυρίες και κύριοι 

συνάδελφοι. Μια φτώχεια, η οποία καταλογίζει όλους μας. Άρα, σήμερα είμαι το κυρίαρχο  

Όργανο, και καταλήγω, κ. Πρόεδρε, για να πάρουμε απόφαση γι' αυτή τη χρηματοδότηση, που 

έρχεται από τη ΔΑΕΚΑΣ, τη μείωση κεφαλαίου. Έχουμε το δικαίωμα να ανακαλέσουμε την 

προηγούμενη απόφαση, μας το ζητάει και η Περιφέρεια, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση και να 

αποφασίσουμε και για το σκοπό, κ. Πρόεδρε, πού θα πάνε τα χρήματα. Εμείς είμαστε το 

κυρίαρχο Όργανο. Σήμερα στο Δήμο Σερρών πρέπει σε αυτήν.. ανάγκη να στηρίξουμε ένα από 

τα παιδιά μας, γιατί η ΚΕΔΗΣ είναι ουσιαστικά ένα κομμάτι του Δήμου Σερρών. Δεν θα το 

πράξουμε; Θα το πράξουμε... επαναλαμβάνω την απόφαση, που θα πάρουμε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ, μη μιλάτε μεταξύ σας.  

ΓΑΛΑΝΗΣ : ...ανακαλούμε την προηγούμενη απόφαση... χρηματοδότηση της ΔΑΕΚΑΣ, 

αποδεχόμαστε το ποσό, το ποσό μπαίνει όλο, τα 281.000 ευρώ, στο αποθεματικό με τη σημερινή 

μας απόφαση και ζητώ από το Σώμα με νεότερη απόφαση αύριο, που θα έρθει στη συζήτηση 

ως... αίτηση, αναμόρφωση... ακριβώς... θα γίνει με τον κωδικό, να μπορέσουμε με αυτόν τον 

τρόπο να χρηματοδοτήσουμε με 200.000 ευρώ την ΚΕΔΗΣ. Αυτήν την ανάγκη... Δήμο Σερρών. 

Αν μπορούσαμε από ίδια έσοδα, κ. Πρόεδρε, να είστε σίγουρος ότι θα το κάναμε. Δεν 

μπορούμε. Εγγράφω η Υπηρεσία, δεν το λέει προφορικά κι εσείς ο ίδιος... ενώπιον... και της 

Υπηρεσίας μιλήσατε και με την αποκεντρωμένη Διοίκηση, που ουσιαστικά υπέδειξε αυτήν την 

νοοτροπία, να ακολουθήσουμε, δηλαδή αυτήν την τακτική, να ανακαλέσουμε την απόφαση, να 

πάρουμε νεότερη, να πάνε τα χρήματα στο αποθεματικό και, εφόσον το επιθυμούμε, να πάει ένα 
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κομμάτι, με νεότερη απόφαση, των χρημάτων αυτών στην ΚΕΔΗΣ. Αυτά ήθελα να πω, 

ολοκληρώνοντας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μπαίνουμε στην ψηφοφορία, κ. συνάδελφοι... Θέλετε να δευτερολογήσετε; 

Δευτερολογία. Ποιος θέλει να δευτερολογήσει; Ο κ. Γάτσιος, ο κ. Μηλίδης... και ο κ. 

Αναστασιάδης Αντώνης. Παρακαλώ, κ. Μηλίδη.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ναι, κ. Πρόεδρε, πολύ σύντομα. Το... εργοστάσιο, αυτό που... της ΔΑΕΚΑΣ, ήταν 

πραγματικά ένα από τα πιο σοβαρά επενδυτικά έργα του Δήμου μας. Αυτό είναι γνωστό. Για 

εμένα είναι παράλογο ένα τέτοιο έργο που... χρήματα... εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι δεν 

πρέπει να πηγαίνουν για σπατάλες, οι οποίες έχουν γίνει. Αυτό... μας είναι βασική φιλοσοφία. 

Δεν πρέπει να... σπατάλες... προϋπολογισμό... τα τελείως απαραίτητα... τον ψηφίσαμε τον 

προϋπολογισμό, τελικά όμως η τρύπα είναι πάλι τρύπα και είναι μεγάλη. Αυτό είναι το μεγάλο 

πρόβλημα για εμένα... δηλαδή, χρήματα, που προήλθαν από ένα επενδυτικό πραγματικά έργο, 

να έχει φύγει για τέτοιες σπατάλες, τις οποίες είχαμε επισημάνει. Δεν θα θυμίσω κάτι... των 10 

και των 12.000, που δεν... τίποτα για τα εκατό χρόνια της πόλης. Τίποτα απολύτως... Λοιπόν, 

όπως στο πρώτο σκέλος, επειδή... εισήγηση, ναι βεβαίως, είμαι υπέρ της αποδοχής των 

281.000... Στο δεύτερο σκέλος όμως θεωρώ ότι υπάρχει πρόβλημα νομιμότητας. Υπάρχει 

πρόβλημα.  

Δ.Σ. : Σας εξήγησε ο κ. Γαλάνης προηγουμένως. Δεν ακούσατε;  

ΜΗΛΙΔΗΣ : ...Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει πρόβλημα και εν πάση περιπτώσει, επί της ουσίας εμείς 

θέλουμε να λειτουργήσει η ΚΕΔΗΣ. Ήμασταν από τους πρώτους, που λέγαμε ότι η ΚΕΔΗΣ... 

πρέπει να λειτουργήσουν με φειδώ, αλλά όχι με χρήματα, τα οποία έχουν προέλθει από ένα 

επενδυτικό, ίσως το σοβαρότερο... έργο των Σερρών, του Δήμου Σερρών. Θεωρώ ότι είναι άδικο 

για τους δημότες, για το Δήμο μας. Δεν μπορεί δηλαδή αυτά τα λεφτά να πηγαίνουν στον αέρα 

για σπατάλες. Άρα, λοιπόν, το πρώτο, γιατί, όπως έχετε δει... αποσαφηνίζετε, κ. Πρόεδρε, για το 

πώς θα γίνει η ψηφοφορία, παρακαλώ πολύ, θέλω να το αποσαφηνίσετε, γιατί είναι δύο τα... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Πρώτα... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ναι. Για το πρώτο είμαστε υπέρ, ναι, αλλά... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Το δεύτερο είναι τοποθέτηση των χρημάτων στο αποθεματικό.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Στο αποθεματικό. Το τρίτο τι το βάζετε τότε; 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Το τρίτο είναι... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Μα... κ. Πρόεδρε... Αν θέλετε επί της διαδικασίας...  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Πρέπει από σήμερα να σας πω ποιος είναι ο στόχος... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : ...ψηφίσετε σήμερα... δεν καταλαβαίνετε... εδώ... για αύριο; 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Εντάξει δεν σας... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Σας παρακαλώ πολύ... Όχι, κ. Γαλάνη...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Δεν είναι υποχρεωτική η ψηφοφορία, ναι... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Δεν είπα... Κύριε Πρόεδρε... 

Δ.Σ. : Δεν ψηφίζουμε...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Σας παρακαλώ πολύ μην κάνετε διάλογο... Ένα, δύο και το τρία δεν το 

ψηφίζετε. Εντάξει... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Μα δεν υπάρχει τρία, κ. Πρόεδρε.  

Δ.Σ. : Δεν υπάρχει.  

Δ.Σ. : Αν θέλετε, λίγο, να βοηθήσω... αποδεχόμαστε το ποσό και το βάζουμε στο αποθεματικό... 

Δ.Σ. : Πάρε το πίσω, ρε παιδί μου. Μην το βάζεις...  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, αν θέλετε, επί της διαδικασίας... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Για να μην τρώω το χρόνο σας... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ πολύ... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : ...ψηφοφορία, σας παρακαλώ πολύ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θα κάνετε την... τοποθέτηση επί της ψηφοφορίας... Ο κ. Γάτσιος.  
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ΓΑΤΣΙΟΣ : Ενώ το ρωτήσαμε, κ. Πρόεδρε, δεν έγινε, και κ. Αντιδήμαρχε, εντελώς καθαρό 

αυτό, που ρωτήσαμε. Γιατί είναι αρνητική η απάντηση από την Περιφέρεια;... Όχι. Γιατί είναι 

αρνητική η απάντηση; Για ποιο λόγο; Γιατί είναι δεσμευμένα τα χρήματα σε συγκεκριμένο 

κωδικό και δεν μπορούμε... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : ...Το έχουμε δώσει.  

ΓΑΤΣΙΟΣ : Εγώ δεν έχω... Ένα είναι. Κι ένα άλλο, κ. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

μίλησα προηγουμένως για εκβιαστική ουσιαστικά απόφαση. Ξέρετε, επειδή είμαι αναπληρωτής 

στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΗΣ και ο Πρόεδρος μπορεί να το επιβεβαιώσει... της 

ΚΕΔΗΣ, όταν πήγαινα στα Συμβούλια και ψηφίζαμε εκεί πέρα για εκδηλώσεις εκατό χρόνων 

και οποιεσδήποτε άλλες εκδηλώσεις, υποσημειώναμε πάλι όλα τα μέλη και ο Πρόεδρος του 

Διοικητικού Συμβουλίου, ότι τα χρήματα αυτά, για τα εκατό χρόνια κτλ, θα δοθούν από τον 

Δήμο. Και αν θέλει ο κ. Πρόεδρος ας το διαψεύσει... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πάτε σε άλλο θέμα όμως, κ. Γάτσιο.  

ΓΑΤΣΙΟΣ : Όχι, ίδιο είναι το θέμα, κ. Πρόεδρε. Πώς είναι άλλο θέμα; Θέλω να πω ότι έφυγαν 

χρήματα από την επιχείρηση προς ανώτερες, προς άλλους σκοπούς και τώρα βρισκόμαστε σε 

μια δυσκολία. Άρα αυτά... βοηθήσουμε, αλλά μέσα από διαδικασία, η οποία μπορεί να είναι 

σύννομη και να τελειώσει αύριο. Να μην βάλουμε σε περιπέτεια περισσότερο την επιχείρηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το θέμα ολοκληρώθηκε και... σε ψηφοφορία... 

εισήγηση...  

Δ.Σ. : ...δευτερολογεί ο κύριος... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν θέλει κανείς άλλος...  

Δ.Σ. : ...απ' την αρχή ο άνθρωπος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...κύριε Αναστασιάδη; Ωραία. Παρακαλώ... Μισό λεπτάκι να δευτερολογήσει ο 

κ. Αναστασιάδης.  

Δ.Σ. : ...σε αυτό, που ειπώθηκε από τον κ. Γάτσιο...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ πάρα πολύ, έχετε δύο λεπτά για δευτερολογία.  

Δ.Σ. : Εγώ, κ. Πρόεδρε... ότι δεν... το θέμα, διότι τα χρήματα αυτά, που... από την πώληση ήταν 

για συγκεκριμένο σκοπό. Δεν... χρήματα αυτά για κατανάλωση... Γι' αυτό το λόγο... 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία... Κυρία... 

Δ.Σ. : ...κάτι από τον κ. Γάτσιο σχετικά με το ότι δόθηκαν λεφτά για άλλο σκοπό και 

ενδεχομένως... η ΚΕΔΗΣ δεν έδωσε ούτε ένα ευρώ για εκδηλώσεις... Περιμένουμε τα λεφτά από 

τον Δήμο για να πληρωθούν. Ούτε ένα ευρώ δόθηκε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν... 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε, επειδή μπήκαμε στη διαδικασία της ψηφοφορίας, θα σας παρακαλέσω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...διευκρίνιση και θα ψηφίσετε.  

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι.  

Δ.Σ. : Άλλη φορά, επί της διαδικασίας... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι.  

Δ.Σ. : ...όταν δεν έχω μιλήσει και σας ζητώ το λόγο, να μου τον δίνετε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. Κύριε Δήμαρχε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Κύριε Πρόεδρε... μισό λεπτό. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει πρώην Δημοτική 

Επιχείρηση και  Κοινωφελής Επιχείρηση σε όλη την Ελλάδα, που να μην επιχορηγείται. Η... 

επιχορηγούνταν από τον πρώην Δήμο, που ήταν... με 900.000 ευρώ το χρόνο. Τώρα η 

Κοινωφελής Επιχείρηση επιχορηγείται με 120.000 ευρώ. Λοιπόν, και ερχόμαστε να στηρίξουμε 

το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, λοιπόν, μέσα από αυτήν την διαδικασία. Είπε ο Αντιδήμαρχος 

των Οικονομικών, γίνεται η διαχείριση της φτώχειας. Όχι διαχείριση της φτώχειας, διαχείριση 

της πτώχευσης του Κράτους κάνουμε. Αν μπορούσαμε να βρούμε χρήματα από αλλού, δεν θα... 

Παιδευόμασταν τόσο καιρό, μήπως και μπορούσαμε να  βρούμε χρήματα από άλλους κωδικούς. 
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Είναι αδύνατον. Ελάτε, ψάξτε το θέμα και θα διαπιστώσετε ότι είναι έτσι. Ούτε είναι σπατάλες 

αυτά. Τα λεφτά δεν θα πάνε για σπατάλες... Πρέπει να πάνε για κάποιο έργο αναπτυξιακό. Μα, η 

Κοινωφελής Επιχείρηση επιτελεί έναν κοινωνικό σκοπό. Δεν πάνε χαμένα αυτά τα λεφτά. Για 

όνομα του Θεού. Πάνε σε ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, σε παιδιά πάνε. Σε «Βοήθεια Στο Σπίτι»...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Παρακαλώ πάρα πολύ, μη διακόπτετε και μη... Παρακαλώ πάρα πολύ... Δεν θα 

διακόπτετε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Αυτό, που ψηφίζουμε τώρα... Λοιπόν, αυτό, που ψηφίζουμε τώρα, κ. Πρόεδρε, 

σας παρακαλώ, αυτό, που ψηφίζουμε τώρα, είναι ανάκληση της προηγούμενης απόφασης και τα 

χρήματα πάνε στο αποθεματικό... Αυτό ψηφίζουμε τώρα. Τίποτα άλλο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  : Λοιπόν, και μπαίνουμε σε ψηφοφορία.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : ...Δήμαρχος... η παράγραφος... 

Δ.Σ. : Όχι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...κύριε Μηλίδη. Δεν ακούτε... Δεν μπορώ να σας καταλάβω. Δεν ακούτε.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ακούω, κ. Πρόεδρε... τρίτη παράγραφο... 

Δ.Σ. : Ναι... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Το είπα. Το είπα. Ανάκληση και στο αποθεματικό. Ανάκληση...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Σταματήστε να κάνετε διάλογο... Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, όχι, ναι, ναι, κύριε... 

ναι, ναι, η κα Σαραντίδου όχι, ο κ. Αναστασιάδης όχι. 

Δ.Σ. : Όχι για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι... Φωτιάδη.  

Δ.Σ. : Όχι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι ο κ. Μπόικος και ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ ναι. Ναι, ναι, ναι, όχι ο 

Γραμματέας, ναι ο Πρόεδρος.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 598/2013 

ΘΕΜΑ ΕΗΔ : Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στην 78η Διεθνή Έκθεση 

Θεσσαλονίκης 2013. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και πάμε στο δεύτερο θέμα, την έγκριση, δηλαδή, συμμετοχής του Δήμου 

Σερρών στην 78η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία αρχίζει στις 7/9 του 2013. Ομόφωνα 

ναι, συνάδελφοι;  

Δ.Σ. : Ναι.  

Δ.Σ. : ...ερώτηση...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ.  

Δ.Σ. : Πόσο θα στοιχίσει η συγκεκριμένη συμμετοχή μας. Εάν κρίνει ότι το όφελος θα είναι 

πολλαπλάσιο της δαπάνης, που θα κάνουμε, λαμβάνοντας υπόψη τη σημερινή οικονομική 

κατάσταση του Δήμου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μία ερώτηση... Άλλος; Μία ερώτηση. Κι εσείς, κύριε... Απαντήστε, κύριε...  

Δ.Σ. : Μια ερώτηση ακόμη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κάντε κι εσείς την ερώτησή σας.  

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, για ποιο λόγο, δεν καταλαβαίνω εγώ, έρχεται εκτός 

ημερήσιας, όταν η έκθεση της Θεσσαλονίκης είναι ένα γεγονός πανελλαδικό και... βεβαίως. 

Ποιος είναι ο λόγος, που έρχεται κατεπείγοντος, κ. Πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Να απαντήσει... Θέλετε να απαντήσετε εσείς; Βεβαίως... 

Δ.Σ. : Το όφελος θα είναι πολλαπλό. Θα στοιχίσει έως τέσσερα χιλιάρικα. Πέρυσι είχαμε πάλι 

εφτά χιλιάρικα στον προϋπολογισμό γι' αυτή τη δράση. Θα συμμετέχει όλος ο νομός, όπως το 

γνωρίζετε, όλοι οι φορείς, όλοι οι Δήμοι. Κρίνουμε απαραίτητη τη συμμετοχή μας σε αυτήν την 
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έκθεση... Τώρα, όσον αφορά το άλλο, εγώ, κ. Φωτιάδη, δεν μπορώ να απαντήσω. Εγώ πολύ 

έγκαιρα έφερα τα χαρτιά εκεί, που έπρεπε. Δυστυχώς... το θέμα και γι' αυτό αργήσαμε.  

Δ.Σ. : Ούτε δυστυχώς, ούτε ευτυχώς. Οι ανάγκες, που σας λέω, έτσι οι συνθήκες, όπως έχουν 

διαμορφωθεί, είναι τέτοιες, που δυσκολευόμαστε τρομερά. Σας καλώ... οι συνάδελφοι... 

Οικονομική Επιτροπή το γνωρίζουν πολύ καλά. Δυσκολευόμαστε να βρούμε ελεύθερα... φυσικά 

και ταμειακά χρήματα όμως σε κωδικούς. Δεν υπάρχουν κωδικοί, οι οποίοι να μπορούμε να 

στηρίξουμε την... ακόμη κι όταν έρχεται... 

Δ.Σ. : ...πολύ καλώς, ακόμα κι όταν... τον προηγούμενο χρόνο... Όλοι... Είναι δυνατόν πάντα 

να... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Φωτιάδη... Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μη διακόπτετε... Όντως η 

απάντηση... κατεπείγον... Σας παρακαλώ, κ. Σταυρόπουλε, σας παρακαλώ πάρα πολύ... 

Λοιπόν... Σας παρακαλώ πάρα πολύ... Λοιπόν, κύριε... μη συνεχίζετε... Μη συνεχίζετε. Λοιπόν, 

την απάντηση την έδωσε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών... Η κατάσταση είναι άθλια. Αυτή είναι 

όμως η πικρή αλήθεια. Σας πληροφορώ ότι κι εγώ προσωπικά, κατ' επανάληψη με την... του 

λογιστηρίου και οφείλεται να τα ξέρετε όλοι σας. Κατ' επανάληψη έχω πάει στο γραφείο της και 

δεν μου έδινε ανάληψη δαπάνης. Κατ' επανάληψη. Πενήντα φορές. Έχω καταντήσει ζητιάνος 

για να φέρω ένα θέμα το Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτή είναι η τραγική κατάσταση, συνάδελφοι 

και συγγνώμη για τον τόνο της φωνής μου. Αυτή είναι η τραγική κατάσταση, η οικονομική, 

στην οποία βρίσκεται ο Δήμος. Ειλικρινά σας το λέω και ζητώ την κατανόησή σας. Σήμερα ήρθε 

η ανάληψη δαπάνης γι' αυτό το ευτελές ποσό της παρουσίας του Δήμου, της προβολής του 

Δήμου Σερρών, του Μητροπολιτικού Δήμου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Κινδυνεύσαμε 

να είμαστε απόντες. Ειλικρινά, δηλαδή, τα πράγματα είναι πάρα πολύ τραγικά, πάρα πολύ 

σφιχτά κι εύχομαι, ειλικρινά γίνονται προσπάθειες από τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών, από όλη 

τη Δημοτική Αρχή. Σφίγγουν τα πάντα. Κλείνουν όλες οι... Ειλικρινά, δεν μπορεί να γίνει κάτι 

σε αυτήν την υπόθεση. Δεν ξέρω πού θα φτάσει. Δεν βλέπω ευοίωνο το μέλλον πάντως. Δεν σας 

το κρύβω αυτό. Και προχωράμε, ομόφωνα είναι το θέμα αυτό;... Και προχωράμε, παρακαλώ, 

κύριε... 

Δ.Σ. : Εγώ δεν δίνω θετική ψήφο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία.  

Δ.Σ. : ...αν ήταν για τις διαδηλώσεις... 

Δ.Σ. : Ακριβώς το ίδιο... κι εγώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία.  

Δ.Σ. : Εμείς... λέμε ναι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ, κυρίες και κύριοι λίγη ησυχία.  

Δ.Σ. : Να... παρακαλώ. Λέμε ναι με την επισήμανση ότι είναι τραγικό να έρχεται για δεύτερη 

χρόνια με... του κατεπείγοντος η συμμετοχή μας.  

Δ.Σ. : Ο κ. Χασαπίδης... επισήμως.  

Δ.Σ. : Ναι, ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και ο... ο κ. Χασαπίδης και ο κύριος... και ο κ. Μπόικος.  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Εγώ λέω ναι, να... το ποσό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Α, ναι.  

ΜΠΟΪΚΟΣ : ...αλλά ταυτόχρονα να πάρουμε απόφαση... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λίγο το μικρόφωνό σας, κύριε... 

ΜΠΟΪΚΟΣ : ...πάρουμε απόφαση να συμμετάσχουμε μαζικά στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ, που 

είναι στις 7/9... και μάλιστα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ πολύ, μη διακόπτετε. Εκατό φορές το έχω πει.  

ΜΠΟΪΚΟΣ : ...και μάλιστα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και είμαστε στα προ ημερήσιας. 
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ΜΠΟΪΚΟΣ : ...αν πάρουμε απόφαση τέτοια, να πάμε σύσσωμοι, ένα λεωφορείο μόνο 

γεμίζουμε ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι. Προτείνω λοιπόν, λέω ναι στη συμμετοχή 

και στα τέσσερα χιλιάρικα, αλλά προτείνω και αυτό. Δεν εξαρτώ το ένα από το άλλο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, ο όποιος θέλει μπορεί να συμμετάσχει σε αυτή τη διαδήλωση, να μην 

υπάρχει δέσμευση από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η πρότασή σας σεβαστή, κ. Μπόικε, αλλά 

νομίζω ότι, όσοι βρεθούν εκεί, πρέπει να συμμετάσχουν και στο συλλαλητήριο. Γιατί όχι;  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 537/2013 

ΘΕΜΑ 1ο : Συγκρότηση επιτροπών του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή 

προμήθειας ειδών τεχνολογιών, πληροφορικής, επικοινωνιών και λογισμικού και                         

προμήθειας ανταλλακτικών για εκτυπωτές - πολυμηχανήματα και φωτοτυπικά έτους 2013.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, και προχωράμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, κυρίες και κύριοι 

συνάδελφοι, με πρώτο θέμα τη συγκρότηση επιτροπών του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ για την 

παραλαβή α) προμήθειας ειδών τεχνολογιών, πληροφορικής, επικοινωνιών και λογισμικού και 

β) προμήθειας ανταλλακτικών για εκτυπωτές - πολυμηχανήματα και φωτοτυπικά έτους 2013. 

Ομόφωνα ναι;  

Δ.Σ. : ...κύριε Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Υπάρχει Δημοτικός Σύμβουλος σε αυτήν την επιτροπή;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι, κ. Αναστασιάδη, δεν προβλέπεται από το νόμο... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Όχι... Όχι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι, ο κ. Αντώνης Αναστασιάδης... Σας παρακαλώ πολύ.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 538/2013 

ΘΕΜΑ 2ο : Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής 

Επιχείρησης «Δ.Ε.Υ.Α.Σ.».  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέμα δεύτερο, αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Δημοτικής Επιχείρησης «Δ.Ε.Υ.Α.Σ.» στη θέση της παραιτηθείσας, κας... Γεωργίας. Η θέση 

καταλαμβάνεται από την κα Καρδάση Όλγα, η οποία είναι απόφοιτος ΤΕΙ Νομικών και 

πιστεύουμε θα συμβάλλει και αυτή στην εύρυθμη λειτουργία της ΔΕΥΑΣ. Ομόφωνα ναι, 

συνάδελφοι;  

Δ.Σ. : Ναι.  

Δ.Σ. : Ναι.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 539/2013 

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στο 

πλαίσιο της ενταγμένης πράξης «Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας- δημιουργία 

κέντρων συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στον 

άξονα προτεραιότητας 08» του Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πάμε στο τρίτο θέμα.  Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας 

ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο της ενταγμένης πράξης «Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας- 

δημιουργία κέντρων συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο 

στον άξονα προτεραιότητας 08» του Επιχειρησιακού Προγράμματος, Διοικητική Μεταρρύθμιση 

2007-2013. Ο κ. Μερετούδης, γνωρίζετε. Θέλετε να πείτε τις θέσεις; 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ : Οι θέσεις είναι δύο. Είναι ένας κοινωνιολόγος κι ένας... Αυτά είναι... 

διαδικασία... όπως έγινε... με άλλες δύο προσλήψεις. Αυτά... Αν θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ένας κοινωνιολόγος και; 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ : Κι ένας νομικός.  

Δ.Σ. : Όταν... στο... οι θέσεις οι προβλεπόμενες ήταν τέσσερις. Μας έδωσαν έγκριση για δύο, 

ενός ψυχολόγου και μίας κοινωνικής λειτουργού. Τώρα... κοινωνιολόγος και νομικός. Μας είχαν 

υποσχεθεί ότι θα μας δώσουν και τις δύο άλλες θέσεις, όπως και έγινε. Κάναμε τα εγκαίνια. 

Ήρθε η Γραμματέας από το Υπουργείο. Κάναμε κουβέντα και με την κα...  που είναι η 

Σύμβουλος για το... κέντρο κακοποιημένων γυναικών και αυτή τη στιγμή ήρθε η έγκριση και για 

τις άλλες δύο θέσεις. Θα έχει πρόσληψη... με ανανέωση μέχρι το τέλος... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην κάνετε διάλογο, σας παρακαλώ πολύ... Ομόφωνα ναι, συνάδελφοι;  

Δ.Σ. : Ερωτήσεις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερωτήσεις; 

Δ.Σ. : Εγώ θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Αναστασιάδης Ηλίας και ο κύριος... 

Δ.Σ. : Τοποθέτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Μία ερώτηση από τον κ. Αναστασιάδη Ηλία. Παρακαλώ.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : ...να συντομεύουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Να συντομεύουμε. Πρέπει να σας πω, κ. Μερετούδη, ότι έτσι όπως τα 

λέτε, ορισμένου χρόνου, το κόστος θα είναι σοβαρό. Υπάρχει και η άλλη λύση, την οποία 

προτείνω αυτή τη στιγμή: συμβάσεις ανεξαρτήτων υπηρεσιών, γιατί, όταν... δεύτερο... θα τον 

προσλάβουμε με το τρέχον, θα έλεγα, μηνιάτικο, το οποίο στο σύνολο αγγίζει τα 1.700 ευρώ. 

Με τις συμβάσεις ανεξαρτήτων υπηρεσιών είναι η υπηρεσία, η οποία προσφέρεται και δεν 

ξεπερνάει τα εξίμισι χιλιάρικα το χρόνο στο σύνολό τους χωρίς να έχουμε ανάγκη και πάνω απ' 

το κεφάλι μας το ΙΚΑ ή οποιονδήποτε άλλον ασφαλιστικό φορέα. Αυτό, κ. Μερετούδη, το 

προσέξατε;  

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ : Κύριε Αναστασιάδη, αυτά είναι οι προϋποθέσεις του προγράμματος... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Μα για προσλήψεις μιλάει. Δεν λέει για το εργασιακό καθεστώς. Για 

προσλήψεις μιλάει. Δεν μιλάει για εργασιακό καθεστώς.  

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ : Τα πράγματα είναι συγκεκριμένα. Οι προϋποθέσεις είναι συγκεκριμένες. 

Όλα αυτά έχουν περάσει από την Οικονομική Επιτροπή και από Δημοτικά Συμβούλια. Ίσως 

επειδή... ίσως επειδή δεν συμμετείχατε στα προηγούμενα Δημοτικά Συμβούλια, γι' αυτό δεν τα 

γνωρίζετε. Έχουν περάσει και από Οικονομική Επιτροπή και από Δημοτικά Συμβούλια.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Νιζάμη.  

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ : Ήταν στις προϋποθέσεις του προγράμματος, δηλαδή.  

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε... 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κάνατε την τοποθέτησή σας, κ. Αναστασιάδη;... Ναι. Ωραία. Πάμε στον κ. 

Νιζάμη.  

ΝΙΖΑΜΗΣ : Ως προς την πρόσληψη του νομικού, πρότασή μου... ερώτηση και τοποθέτηση 

μαζί, να απαλειφθεί η απαραίτητη, ως δικαιολογητικό συμμετοχής ή πρόσκλησης, το 

μεταπτυχιακό. Αυτή είναι η πρόταση, να μην υπάρχει μεταπτυχιακό και αυτό ψηφίζω.  

Δ.Σ. : Επειδή έλειπα, κ. Πρόεδρε, μια ερώτηση. Εμείς κάνουμε πρόταση για να προσλάβουμε ή 

έχει εγκριθεί... Αυτό λέω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έχει ήδη περάσει ως θέμα από την Οικονομική Επιτροπή.  

Δ.Σ. : Να σας απαντήσω; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως.  

Δ.Σ. : Η πρόταση ήδη έχει γίνει... πάρα πολύ καιρό... και μάλιστα είμαστε στην ευχάριστη θέση 

να εξασφαλίσουμε τις δυο... 

Δ.Σ. : ...Εντάξει.  

Δ.Σ. : ...και απλά τώρα μας το εγκρίνανε από το Υπουργείο...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν... 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ο... κάτι θέλει να πει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Επί του θέματος.  

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε; Αυτό... μεταπτυχιακό... φοίτηση σε θέματα φύλου και ισότητας, πολύ 

φοβάμαι ότι εμείς, σαν Δήμος... θα θέλαμε ένα νομικό Σερραίο... Δήμου κτλ. Μήπως δεν 

υπάρχει ανάλογος και μας έρθει κανένας ουρανοκατέβατος, ξέρω εγώ από πού, και πει ότι εγώ 

έχω κάνει... Ξέρετε, κ. Πρόεδρε, επειδή είμαστε... υπάρχουν και χαρτιά, τα οποία τα έχουν πάρει 

έτσι... Μην μας έρθει κανένας τέτοιος, που να λέει, εγώ έκανα την ισότητα κτλ, κτλ και χάσει τη 

θέση ένας νομικός του Δήμου Σερρών. Το λέω, δηλαδή, πιστεύοντας ότι θέλω να βοηθήσουμε 

τους δικούς μας δημότες, τους δικούς μας... και μάλιστα... τον κ. Δήμαρχο ότι είναι, έτσι, πολύ 

επισφαλές αυτό. Μπορεί να έρθει ένας από τη Θεσσαλονίκη, από την Αθήνα, δεν ξέρω από τι... 

και να πει, εγώ είμαι... Έχουν τη δυνατότητα αυτή, κ. Πρόεδρε, πάνε σε ένα συνέδριο, τα ξέρετε 

πάρα πολύ καλά... συνέδρια, παίρνει ένα χαρτί, το κολλάει... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κατανοητό... Κατανοητό αυτό, το οποίο λέτε και ταυτίζω την άποψή μου με την 

άποψή σας.  

Δ.Σ. : Σας ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αυτός ο κίνδυνος υπάρχει σε όλες τις περιπτώσεις ΑΣΕΠ, όπου δηλαδή δεν 

γίνεται απευθείας πρόσληψη από το Δήμαρχο, από Δημοτικό Συμβούλιο. Καταλάβατε; Αυτός ο 

κίνδυνος υπάρχει. Πρόσφατα, αλλά αυτό είναι ένα άλλο γεγονός, διότι πολλές φορές... σχόλιο 

για τις απευθείας αναθέσεις. Ξέρετε τι προέκυψε; Από το Κιλκίς ήρθε κάποιος με αυτό το 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ, που βγαίνουν για να κάνουν κάποια εργολαβία. Ήρθε από το Κιλκίς και πήρε τη 

δουλειά... Λοιπόν... Σας παρακαλώ πολύ... 

Δ.Σ. : Πρόεδρε...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...και πεταχτήκατε όλοι.  

Δ.Σ. : Λάθος... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Νομίζω ότι πρέπει... Νομίζω ότι πρέπει έτσι να ψηφιστεί... και το μεταπτυχιακό 

και εφόσον δεν υπάρξει μεταπτυχιακό συγκεκριμένο, θα πάμε... 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε... ένα λεπτό... Μιλάτε πολλά χωρίς λόγο. Όταν... όλοι οι Έλληνες.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως.  

Δ.Σ. : Όλοι οι Ευρωπαίοι... Σε παρακαλώ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν... Το θέμα έχει εξαντληθεί... από προηγούμενα Δημοτικά Συμβούλια και 

μπαίνει σε ψηφοφορία.  

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Η πρόταση... ο κ. Νιζάμης, χωρίς μεταπτυχιακό, ο 

νομικός. Κύριε Μοσχολιέ. Ναι, ναι. Ο κ. Αναστασιάδης Ηλίας; 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Είπα ναι... 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : ...με συμβάσεις ανεξαρτήτων υπηρεσιών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. Ναι ο κ. Γκότσης, ναι ο κ. Μηλίδης. Κυρία Σαραντίδου, ναι. Ο κ. 

Αναστασιάδης ναι. Ναι, ναι. Ο κ. Μπόικος; 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω, δεν πρόλαβα να...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...της ψηφοφορίας δεν επιδέχεται...  

Δ.Σ. : Να μην παρασύρεστε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν παρασύρομαι... Έχω άποψη... Έχω άποψη... Δεν παρασύρομαι... Δεν είναι 

κακό... με τον κ. Μηλίδη ταύτισα την άποψή μου. Λοιπόν, κ. Πρόεδρε της ΚΕΔΗΣ; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΕΔΗΣ : Ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, ναι, ναι, ναι ο κύριος... ναι... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ, κ. Γαλάνη.  

ΓΑΛΑΝΗΣ : ...πάρα πολύ χρήσιμο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ακούστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.  

ΓΑΛΑΝΗΣ : ...γνώμη μου είναι και είχα και τη σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού παράγοντα, 

ότι θα πρέπει εκτός από το πρώτο και από το δεύτερο σκέλος... Κύριε Πρόεδρε, εκτός από το 

πρώτο και δεύτερο σκέλος θα πρέπει... να αναφέρεται... σαν νεότερη απόφαση, η σκοπός, ότι 

εδώ θα διατεθούν τα χρήματα. Πέρα από το πρώτο και το δεύτερο σκέλος, που το στηρίζουν οι 

συνάδελφοι, το τρίτο σκέλος, είτε θέλουν να το ψηφίσουν ή όχι, θα πρέπει να γίνεται αναφορά 

και γι' αυτό. Αλλιώς ελλοχεύει κίνδυνος να υπάρχει πρόβλημα στην απόφαση αυτή. Δηλαδή, 

εγώ στην απόφαση αυτή... το σκοπό, ότι τα χρήματα, με νεότερη απόφαση, θα πάνε στην 

ΚΕΔΗΣ, τα διακόσια και τα άλλα ογδόντα ένα θα μείνουν στο αποθεματικό για οποιαδήποτε 

χρήση. Τρία σκέλη έχει η απόφαση... εισηγήθηκα... Σας το λέω αυτό... 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε... μίλησε ο Δήμαρχος προηγουμένως...  τρίτο σκέλος δεν... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Η συζήτηση, που έγινε... Μας το ξεκαθάρισε τώρα ο κύριος... άμα θέλετε, κύριε...  

Δ.Σ. : Επανερχόμαστε δηλαδή; 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ναι, ναι, ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μηλίδη, επειδή είναι κρίσιμο το θέμα και αφορά τη λειτουργία της 

ΚΕΔΗΣ.  

Δ.Σ. : Απλώς αυτό, που θα ήθελα να σας πω είναι ότι πρέπει να ορίζεται κι ένας σκοπός... γίνουν 

αυτά τα λεφτά... στην προηγούμενη... δαπάνες, εδώ πρέπει να οριστεί ένας σκοπός... 

Δ.Σ. : Τα είπαμε προηγουμένως.  

Δ.Σ. : Ε, τώρα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριοι συνάδελφοι... εντάξει. Μπορείτε να το δεχτείτε όμως να περάσει κατά 

πλειοψηφία; Να ψηφίσουν όσοι δεν θέλουν το τρίτο σκέλος... απ' ό,τι αναφέρει και ο 

Οικονομικός Παράγοντας του Δήμου, θα έχουμε πρόβλημα...  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Μιλάμε, θυμώνετε, μας επιτίθεστε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ε, όχι και θυμώνω. Με εσάς θύμωσα, κ. Φωτιάδη;...  

Δ.Σ. : Έπρεπε όμως, κ. Πρόεδρε, στην εισήγηση... ότι είναι υποχρεωτικό... να λέει... για να 

μπορούμε να το...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ξεκαθαρίστηκε τώρα, κύριε... Να το βάλουμε σε ψηφοφορία το τρίτο σκέλος;  

Δ.Σ. : Ωραία... σκέλος... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. Εντάξει... το τρία. Κύριε, ποια είναι τα τρία σκέλη; Και τα τρία, και τα 

τρία, ναι, ναι, κύριε... ναι. Και τα τρία σκέλη της, όχι η παράταξη για το τρίτο σκέλος.  

Δ.Σ. : Εγώ ψηφίζω για τον εξής λόγο, επειδή θέλω να λειτουργήσει η ΚΕΔΗΣ, γιατί 

διαφορετικά θα κλείσει και μετά θα... δώσουμε λόγο στους εργαζομένους... Λοιπόν, όταν...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν χρειάζεται... 

Δ.Σ. : Όταν είναι άρρωστο ένα παιδί... για να φτιάξουμε το παιδί μας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. Ο κ. Γκότσης, ναι και στα τρία σκέλη... 
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Δ.Σ. : ...και λέω ότι κανείς δεν...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν... 

Δ.Σ. : Υπάρχουν τρόποι. Τέρμα οι σπατάλες.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Η κα Σαραντίδου είπε όχι σε όλα... Όχι ο κ. Αναστασιάδης. Η παράταξη του κ. 

Φωτιάδη είχε πει όχι... Ο κ. Μπόικος... Όχι σε όλα... Ναι σε όλα, ναι σε όλα, ναι, ναι, ναι...  

Δ.Σ. : ...γράψετε αυτά, που είπα, σε παρακαλώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θα καταγραφούν... 

Δ.Σ. : ...παράδειγμα... πουλάμε το αμάξι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Γκότση, όλα καταγράφονται, μην ανησυχείτε. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 540&541&542/2013 

ΘΕΜΑ 4ο: Ενημέρωση επί των υπ' αριθμ. 3,4 και 5/2013 αποφάσεων του Δ.Σ. της 

ΔΑΕΚΑΣ. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ενημέρωση επί 

των υπ' αριθμ. 3,4 και 5 του 2013 αποφάσεων του Δ.Σ. της ΔΑΕΚΑΣ. Ναι. Εδώ η κα... σήμερα 

απουσιάζει. Ο κ. Μυστακίδης. Εάν έχετε κάτι να ρωτήσετε... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : ...αναφέρω ότι η υπ' αριθμ. 3 απόφαση της ΔΑΕΚΑΣ αναφέρεται στην 

παραλαβή της έρευνας, την οποία έκανε το ΤΕΙ και μας έκανε είκοσι προτάσεις για την 

αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου, η υπ' αριθμ. 3. Πάμε στην υπ' αριθμ. 4. Η υπ' 

αριθμ. 4 αφορά την έγκριση της εξόφλησης του σχετικού τιμολογίου, που είναι 10.000 ευρώ συν 

το ΦΠΑ 2.300 ευρώ, σύνολο 12.300 και η υπ' αριθμ. 5 απόφαση είναι η έγκριση πρότασης της 

Προέδρου, που λέει ότι προτείνει η Πρόεδρος, οι προτάσεις αυτές οι είκοσι να κοινοποιηθούν... 

Υπηρεσία... του Δήμου, στο Τμήμα Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου, ενώ... των 

προτάσεων να παραδοθούν στο Τμήμα Προγραμματισμού-Ανάπτυξης... του Δήμου... 

ενσωματωθούν σε κάποιο... πρόγραμμα. Αυτά αναφέρονται στις τρεις προτάσεις, για τις οποίες 

σας ενημερώνω.  

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερωτήσεις; Υπάρχουν ερωτήσεις;  

Δ.Σ. : Ενημέρωση, άμα είναι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερωτήσεις, παρακαλώ, κ. Αναστασιάδη, έχετε το λόγο. Ένας είστε, που θέλετε 

να ρωτήσετε κάτι.  

Δ.Σ. : Αξιότιμε, κ. Αντιδήμαρχε, για ποιο λόγο... στα ΤΕΙ και ποιος... στα ΤΕΙ; Ορισμένοι 

μηχανικοί των ΤΕΙ. Έ; Εμείς έχουμε σαράντα μηχανικούς στο Δήμο... Για ποιο λόγο δεν τους 

αξιοποιείτε;... και μετά προσπαθείτε να πουλήσετε περιουσία του Δήμου, να πληρώσετε αυτούς. 

Ντροπή δεν είναι; Σαράντα μηχανικούς έχουμε, κ. Αντιδήμαρχε. Από όλα τα είδη των 

μηχανικών έχουμε. Για ποιο λόγο... Ε; Η Πολεοδομία... είχε ένα μηχανικό και... για όλο το νομό. 

Το ξέρετε; Εδώ έχουμε σαράντα μηχανικούς και δεν...; Για ποιο λόγο, κ. Αντιδήμαρχε; Για ποιο 

λόγο παίρνουν τα λεφτά... απ' τα ΤΕΙ... Για ποιο λόγο; Πείτε μου σας παρακαλώ... 

Δ.Σ. : Καταρχήν εδώ έχουμε μια ενημέρωση. Είναι άσχετο αυτό το θέμα. Παρ' όλα αυτά θα σας 

πω ότι οι μηχανικοί του Δήμου αξιοποιούνται... και δεν μπορούν... υποχρεώσεις... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Μη διακόπτετε σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μη διακόπτετε... Χωρίς διακοπή, 

χωρίς διάλογο, ρωτήσατε, απαντά... Προχωράμε παρακάτω.  

Δ.Σ. : ...Οι μηχανικοί του Δήμου πραγματικά δεν προλαβαίνουν τις δουλειές, διότι 

αξιοποιούνται το μέγιστο. Από εκεί και πέρα, σε αυτό το θέμα...  

Δ.Σ. : ...Δήμαρχε... Κύριε Πρόεδρε... Κύριε Πρόεδρε, θα...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κλείσαμε το θέμα. 
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Δ.Σ. : Να απαντήσω στον κύριο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν απαντάτε. Εσείς ρωτάτε. Ο Αντιδήμαρχος... Δεν χρειάζεται τοποθέτηση. Δεν 

επιδέχεται τοποθέτηση το θέμα.  

Δ.Σ. : Για ποιο λόγο; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Επειδή είναι ενημέρωση. Γι' αυτό. Είναι ενημέρωση επί θεμάτων επιχείρησης.  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 543/2013 

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 

Κινητικότητας για το έτος 2013.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και πάμε στο πέμπτο θέμα. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στην 

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας για το έτος 2013. 

Δ.Σ. : Ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι;  

Δ.Σ. : Ναι.  

Δ.Σ. : Ναι.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 544/2013 

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση προϋπολογισμού κληροδοτήματος Αποστολίδη Ιωάννη έτους 2014. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέμα έκτο, έγκριση προϋπολογισμού κληροδοτήματος Αποστολίδη Ιωάννη 

έτους 2014. 

Δ.Σ. : Ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι;  

Δ.Σ. : Ναι.  

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ... Βεβαίως... Ομόφωνα ναι για το έξι;  

Δ.Σ. : Όχι. Ο κ. Αναστασιάδης Αντώνης... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Αναστασιάδης Αντώνης όχι.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 545/2013 

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση μεταφοράς υπολοίπου και κλείσιμο λογαριασμού των Ν.Ε.Λ.Ε. στην 

Τράπεζα της Ελλάδος βάσει του Ν. 3879/2010. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέμα έβδομο, έγκριση μεταφοράς υπολοίπου και κλείσιμο λογαριασμού των 

Ν.Ε.Λ.Ε. στην Τράπεζα της Ελλάδος βάσει του νόμου 3879 του 2010. 

Δ.Σ. : Ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το ποσό είναι 7.292,66 ευρώ. Ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : Ναι.  

Δ.Σ. : Ναι.  

Δ.Σ. : Τι πράγμα; Ένα λεπτό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μερετούδη, εξηγήστε. Η κα... συγγνώμη, κύριε...  
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Δ.Σ. : ...είναι του δια βίου μάθησης, τα πρώην ΝΕΛΕ έχουν καταργηθεί κι έχουν μετατραπεί... 

Είναι τα Δια βίου Μάθησης του Δήμου Σερρών, οπότε όλο το οικονομικό πακέτο και η 

χρηματοδότηση γίνεται πλέον, όταν ο Δήμος εντάσσεται στα προγράμματα... λειτουργήσει τα 

Δια Βίου Μάθηση... περίπου για δύο μήνες και φυσικά θα λειτουργήσουν από το Σεπτέμβριο 

κανονικά τα τμήματα. Άρα, υπάρχει ένα υπόλοιπο, το οποίο δεν θα πάει στα ΝΕΛΕ, γιατί δεν 

υπάρχουν πλέον, και... στο Δήμο...  

Δ.Σ. : Να πω κάτι, κ. Πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως. Έχετε αντίρρηση για τη μεταφορά του υπολοίπου;  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : ...δια βίου μάθηση. Εδώ, κυρία μου... είμαστε κι έχουμε χίλια 

πανεπιστήμια. Υπάρχουν και... και ποιος θα... αυτόν τον κόσμο; Ε; Όχι, κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εγκρίνετε τη μεταφορά; 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Όχι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πού να την αφήσουν δηλαδή, στην Τράπεζα;... Λοιπόν, όχι ο κ. Αναστασιάδης 

Αντώνης.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : ...πανεπιστήμια να...  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/2013 

ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση διοικητικής υποβολής του κ. Καφετζή Πέτρου από κατεχόμενη 

δημοτική έκταση.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και πάμε στο όγδοο θέμα... έγκριση διοικητικής υποβολής του κ. Καφετζή 

Πέτρου από κατεχόμενη δημοτική έκταση. Κύριε Μυστακίδη; 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Να θυμίσω το ιστορικό αυτού του οικοπέδου. Είναι ένα οικόπεδο περίπου 

1.100 μέτρα... Ομόνοια... Είχαμε κάνει διοικητική υποβολή στο παρελθόν... Συμβούλιο. 

Επικαλέστηκε κάποιους λόγους και κάποια έγγραφα, τα οποία θα μας φέρουν οι κληρονόμοι του 

Καφετζή του Πέτρου. Τα έφεραν αυτά τα έγγραφα. Δεν θεωρήθηκαν ικανά να ανατρέψουν την 

διοικητική υποβολή. Σε συνέχεια επανήλθε το θέμα και ζητήθηκε γνωμάτευση του δικηγόρου 

του Δήμου βάσει της οποίας... προχωρήσουμε στην έγκριση πρωτοκόλλου διοικητικής υποβολής 

και τελικά ο δικηγόρος του Δήμου λέει ότι πρέπει να προχωρήσουμε στη διοικητική υποβολή, 

για να διασφαλίσουμε... την περιουσία του Δήμου. Επίσης, να ενημερώσω... διαδικασία, εμείς... 

απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη διοικητική υποβολή. Πηγαίνουμε, ορίζουμε μια 

ημερομηνία, πηγαίνουμε επί τόπου και... έγγραφο στον καταπατητή, εντός εισαγωγικών να το 

βάλω... έχει το δικαίωμα να προσφύγει στο δικαστήριο μέσα σε τριάντα μέρες, να κάνει... Αυτή 

είναι η διαδικασία. Αυτή τη στιγμή ζητάμε από το Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση αυτής της 

διαδικασίας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερώτηση, τοποθέτηση;  

Δ.Σ. : Εγώ τοποθέτηση... Πρέπει να... κ. Αντιδήμαρχε, ότι, όταν η Νομαρχία παραχώρησε στο 

Δήμο αυτά τα κτήματα, ο κ. αυτός εδώ, πήγε από την ημέρα, που ήρθε, από το 1922. Δεν έχει 

δικαίωμα να η Νομαρχία να παραχωρήσει στο Δήμο το δικό του οικόπεδο. Αυτό, που κάνετε, 

είναι παράνομο και στα δικαστήρια θα δικαιωθεί... τέσσερις φορές... στο Συμβούλιο και 

ταλαιπωρείτε το Συμβούλιο, διότι, όταν η Νομαρχία... παραχώρησε... η Νομαρχία στο Δήμο 

Σερρών, αυτό... είκοσι-τριάντα χρόνια πιο μπροστά, οπότε δεν έχει δικαίωμα να το παραχωρήσει 

αυτό. Υπάρχει σοβαρό θέμα. Όχι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο... ανέφερε ο κ. Αντιδήμαρχος... κ. Αναστασιάδη... Ωραία. Εντάξει. Δεν 

δέχομαι να ακούγονται τέτοιες κουβέντες εδώ μέσα για... Άλλωστε γνωρίζουμε... προηγούμενη 

φορά ότι και ο κ. Δήμαρχος αναφέρθηκε, είπε ότι είναι γείτονας και φίλος... αλλά υπάρχουν και 
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οι νόμοι... κανένας πάνω από τους νόμους... και σας πληροφορώ ότι αυτό το... αγροτεμάχιο της 

διανομής του 1936, το οποίο... Εάν... Σας παρακαλώ... Λοιπόν... 

Δ.Σ. : Λοιπόν, υπάρχει γνωμοδότηση... δικηγόρου... στο θέμα. Μπορεί να προσφύγει στα 

δικαστήρια και μακάρι να δικαιωθεί, αν μπορεί.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μπαίνει σε ψηφοφορία το θέμα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ναι, ναι, ναι, ναι, 

ναι, ναι, ναι, ναι η παράταξη του κυρίου... Η κα Σαραντίδου;  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Εγώ δηλώνω παρούσα. Δεν... μέχρι να βγει αυτό που... δεν θέλω να...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Ο κ. Αναστασιάδης Αντώνης όχι. Ναι η παράταξη του κ. Φωτιάδη, ναι ο κ. 

Μπόικος, ναι ο κ. Μερετούδης, ναι η κα Μπιτζίδου, ναι ο Γραμματέας, ναι ο Πρόεδρος.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 547/2013 

ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του ΙΡΑ, προγράμματος 

διασυνοριακής συνεργασίας «Ελλάδα – πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 

Μακεδονίας 2007-2013». 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και πάμε στο ένατο θέμα, έγκριση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του ΙΡΑ, 

προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας «Ελλάδα – FYROM 2007-2013». Παρακαλώ, κ. 

Γρηγοριάδη, ως εισηγητής. 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : ...διασυνοριακής συνεργασίας έχουμε να καταθέσουμε δύο προτάσεις. Πήρε 

παράταση η υποβολή έως στις 6/9, γιατί οι προσκλήσεις έλεγαν 23 Αυγούστου. Είναι ένα πάρα 

πολύ σημαντικό και καινοτόμο... πρόταση η μία. Η άλλη είναι, πρόκειται για το κτίριο... 

πρόκειται να γίνει το μουσείο Ξενάκη. Σε αυτήν την πρόταση... στο χέρι, στην... του κτιρίου με 

την ενεργειακή αναβάθμιση. Θέλουμε μόνωση, αλλαγή υποχωμάτων και μηχανολογικός 

εξοπλισμός. Η δεύτερη πρόταση είναι η προώθηση δικτύων επιχειρηματικών... προστιθέμενη 

αξία για τη γεωργία και τη βιολογική γεωργία. Ο προϋπολογισμός του μουσείο είναι 450.000 

ευρώ συνολικά, της δεύτερης πρότασης, που αφορά τη γεωργία, συνολικά 590.000. Στο Δήμο 

Σερρών αντιστοιχεί περίπου 260.000... πρόταση. Είναι πραγματικά μια καινοτόμα πρόταση, 

όσον αφορά ιδιαίτερα τους αγρότες. Πρόκειται για επιμόρφωση αγροτών, επιμόρφωση νέων 

καλλιεργειών, επιμόρφωση πάνω στις τεχνολογίες και στις νέες, πληροφορικής κτλ. Πρόκειται 

να δημιουργηθεί... μέσω των οποίων μπορούν να πωλούν τα προϊόντα. Πρόκειται να γίνει, να 

δημιουργηθεί γραφείο αγροτών, ανταλλαγή... και πολλών άλλων. Παρακαλώ, κ. συνάδελφοι, να 

ψηφίσετε τις δύο προτάσεις.  

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. Οι ερωτήσεις επί του θέματος. Η κα Σαραντίδου κι ο κύριος... τοποθέτηση 

θα κάνετε. Κυρία Σαραντίδου, ερώτηση.  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τις απόψεις μας για τα συγκεκριμένα ευρωπαϊκά 

προγράμματα, που στην ουσία ξοδεύονται χρήματα αλλού κι αλλού και στην ουσία δεν μένει 

τίποτα. Μην φανταστείτε τώρα ότι οι αγρότες έχουν ξεπουλήσει και ξέρουν τι να παράγουν και 

θα τα ξεπουλήσουν όλα τα προϊόντα. Εδώ έχουν πρόβλημα μέχρι να πουλήσουν και την 

ντομάτα. Θέλω να κάνω όμως μία ερώτηση. Όταν ήρθε για το μουσείο Ξενάκη στο Δημοτικό 

Συμβούλιο, τότε αρχικά η πρόταση για να γίνει, έπαιρναν όρκο αυτοί, που το πρότειναν, ότι ο 

Δήμος δεν θα ξοδέψει ούτε μία δραχμή, που σημαίνει ότι τα χρήματα αυτά απ' το συγκεκριμένο 

πρόγραμμα, θα μπορούσαμε να τα έχουμε προγραμματίσει για κάτι άλλο και όχι για το μουσείο 

Ξενάκη. Τότε όλοι ορκίζονταν ότι ο Δήμος δεν θα ρίξει ούτε μία δραχμή σε εκείνο το κτίριο. 

Μπορείτε να μου πείτε τι συμβαίνει με αυτό;...  

Δ.Σ. : Απ' το πρόγραμμα.  
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ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Απ' το πρόγραμμα δεν θα μπορούσαμε κάπου αλλού, δηλαδή αυτό, το ότι 

είναι το πρόγραμμα και δεν πληρώνουμε, μας έρχονται τα λεφτά από τον καλό θεό; Αυτό εδώ, 

το ξανά-διευκρινίζω, τα λεφτά, που θα πάρουμε για το μουσείο Ξενάκη, από το πρόγραμμα, θα 

μπορούσαμε να τα χρησιμοποιήσουμε σε κάποια άλλη ανάγκη, που θα έχει ο Δήμος μας, γιατί 

δεν πιστεύω να είναι άμεσης και πρώτης ανάγκης το μουσείο Ξενάκη... 

Δ.Σ. : ...Ξενάκη... Ο τελευταίος... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ πολύ, μην διακόπτετε... μην διακόπτετε τη λειτουργία του Δημοτικού 

Συμβουλίου. Σας παρακαλώ πολύ. Κύριε Αντιδήμαρχε, απαντήστε... 

Δ.Σ. : ...κύριε Πρόεδρε... εκατομμύρια μέσω προγραμμάτων στο Δήμο Σερρών. Αν κάποιοι 

νομίζουν ότι αυτά τα χρήματα δεν πάνε στον σωστό τρόπο ή σκοπό ή χάνονται στο 

μεσοδιάστημα, αυτό δεν είναι αλήθεια. Εμείς θα προσπαθούμε να φέρνουμε προγράμματα για 

τους αγρότες, για τους κτηνοτρόφους, για την πόλη, για τα χωριά, για ό,τι βρούμε, που είναι 

χρήσιμο για το Δήμο. Ξέρουμε πολύ καλά, για άλλη μια φορά θα το πούμε, ότι χρήματα από 

άλλους τρόπους δεν μπορούμε να φέρουμε. Οι... έχουν κλείσει. Οι μοναδικές εισροές μπορούν 

να γίνουν μόνο από προγράμματα. Είμαστε υπερήφανοι, που βρίσκουμε και φέρνουμε και... τις 

προσπάθειές μας. Γι' αυτό, λοιπόν, προτείνω να ψηφίσετε αυτά τα προγράμματα, που είναι προς 

όφελος της Τοπικής Κοινωνίας.  

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο... έχει το λόγο.  

Δ.Σ. : Όπως βλέπετε, αυτά τα χρήματα τα παίρνουμε από ένα συγκεκριμένο, πάνε για ένα 

συγκεκριμένο σκοπό. Δεν μπορούν να πάνε πουθενά αλλού. Πάνε για την προώθηση και 

ανάπτυξη τους περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Δεν μπορούμε να κάνουμε 

δρόμους με αυτά τα έργα. Πρέπει να πάει για τέτοιους σκοπούς. Και ένας τέτοιος σκοπός είναι 

το μουσείο Ξενάκη, που αποτελεί μία θαυμάσια ευκαιρία για να γίνει. Γιατί; Γιατί... Γιατί... 

Γιατί είναι μεγάλη ευκαιρία για την πόλη των Σερρών; Διότι ο Ξενάκης είναι ένας ζωγράφος 

διεθνούς εμβέλειας. 

Δ.Σ. : ... Κύριε Πρόεδρε... Το καταγγέλλω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μη διακόπτετε... Παρακαλώ, τη γραμματεία. Δεν καταγράφεται τίποτα από αυτά 

που λέτε.  

Δ.Σ. : Είναι ένας ζωγράφος διεθνούς εμβέλειας, που υπάρχουν έργα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Διακόπτετε συνεχώς, κ. Αναστασιάδη Αντώνη. Σας παρακαλώ πολύ.  

Δ.Σ. : ...που υπάρχουν έργα του στο Παρίσι. Ζει στο Παρίσι ο άνθρωπος κυρίως. Λοιπόν, και 

μας δωρίζει ένα μέρος από την πολύτιμη αυτή συλλογή του και αυτό το οφείλουμε στον 

συμπατριώτη μας, καθηγητή Πανεπιστημίου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 

που είναι πάρα πολύ φίλοι και τον έπεισε να φέρει... τον έπεισε να φέρει τη συλλογή του εδώ και 

να μας τη δωρίσει. Μας δωρίζει ο άνθρωπος μία περιουσία. Λοιπόν, κι εμείς θα πούμε όχι; Τις 

μελέτες για το μουσείο Ξενάκη στο συγκεκριμένο κτίριο τις κάνουν δωρεάν και ο Σύλλογος 

Αρχιτεκτόνων και ο καθηγητής με το επιτελείο, που έχει στο Πανεπιστήμιο. Θα πούμε όχι και 

στις δωρεάν μελέτες; Όχι στην δωρεάν συλλογή ενός ζωγράφου διεθνούς εμβέλειας; Για όνομα 

του Θεού. Θα μας κοροϊδεύουν. Λοιπόν, και τα χρήματα τα παίρνουμε από ένα πρόγραμμα, που 

αυτά τα χρήματα τα έχουμε για τέτοιους σκοπούς.  

Δ.Σ. : Και αν δεν τα πάρουμε, θα τα πάρουν άλλοι.  

Δ.Σ. : Ε βέβαια θα τα πάρουν άλλοι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αυτή είναι η αλήθεια.  

Δ.Σ. : Θα τρελαθούμε τώρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Αναστασιάδης Αντώνης τοποθέτηση επί του θέματος.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Επειδή το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό και είναι θέμα καθαρά εθνικό 

θέμα... τα Σκόπια, αυτοί που έκλεψαν την ιστορία τη δική μας... του Αλεξάνδρου, αυτοί... είναι 

και... Μακεδόνες... αυτό το θέμα εδώ μέσα. Ποιος είσαι εσύ, που θα τολμήσεις να κάνεις αυτήν 
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την πράξη; Ε; Ποιος είσαι, για πες μου σε παρακαλώ και λες FYROM, Μακεδονία. Ποια είναι η 

Μακεδονία; Μακεδονία, κύριε, για να... ιστορία, διότι είσαι αστοιχείωτος πέρα για πέρα... 

Δ.Σ. : Η Μακεδονία...  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : ...θέμα...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αναστασιάδη... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Σε παρακαλώ, κ. Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μη χρησιμοποιείτε τέτοια ορολογία, σας παρακαλώ πολύ.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Ωραία... να τελειώσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αστοιχείωτος... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Μακεδονία... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ανακαλέστε, σας παρακαλώ.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Άφησέ με να ολοκληρώσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Να ανακαλέσετε τη λέξη αυτή, που είπατε.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Γιατί δεν με αφήνετε να ολοκληρώσω; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αστοιχείωτος είναι βαριά κουβέντα... Παρακαλώ κάντε μου τη χάρη.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α : Δεν... ιστορία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αφήστε, κύριε...  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Όχι... σε παρακαλώ. Η αρχαία Μακεδονία, κύριε... η αρχαία 

Μακεδονία ήταν από τον Αξιό μέχρι τον Αλιάκμονα... Ήταν... περίπου δέκα έξι χιλιάδες 

τετραγωνικά χιλιόμετρα... Τι... Σε παρακαλώ... Δεν ντρέπεσαι λίγο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...παιδιά...  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : ...πάντα... 

Δ.Σ. : Ανακαλέστε αυτό, που είπατε.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Ποιο; Ποιο; 

Δ.Σ. : Δεν με ενδιαφέρει... Δεν με ενδιαφέρει... 

Δ.Σ. : Ο κύριος... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ πάρα πολύ ανακαλέστε... ανακαλέστε ενώπιον Δημοτικού 

Συμβουλίου.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Όχι δεν ανακαλώ.  

Δ.Σ. : Δεν με ενδιαφέρει τι λέει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Σας καλώ...  

Δ.Σ. : Να ανακαλέσει, κ. Πρόεδρε, να ανακαλέσει... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, ανακαλέστε, σας παρακαλώ... Σας καλώ στην τάξη... Ανακαλέστε... 

Ανακαλέστε, κ. Αναστασιάδη...  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Κύριε Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αναστασιάδη, ανακαλέστε. Εδώ δεν σας...  

Δ.Σ. : ...ο άνθρωπος, να πούμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ανακαλέστε... Ανακαλέστε, δεν θα σας αφήσω να συνεχίσετε... Σας παρακαλώ 

πολύ... Τελεία, παύλα.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Άφησέ με να μιλήσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως... Μιλήστε.  

Δ.Σ. : ...μόνος σου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην ξανά-διακόψει, ειλικρινά, κανείς. Επιτέλους, δηλαδή. Σεβαστείτε τον εαυτό 

σας.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Πρέπει να ξέρεις κύριε. Ακούτε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Επί του θέματος.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : ...ναι. Ότι η Μακεδονία, σου επαναλαμβάνω, ήταν από τον Αξιό μέχρι 

τον Αλιάκμονα. Μία έκταση περίπου τέσσερις φορές πιο μεγάλη από το νομό Σερρών. Αυτή 

ήταν ανέκαθεν η Μακεδονία. Όταν ανέλαβε ο Περδίκκας και ο... τη βασιλεία αυτής της χώρας. 

Δεν υπάρχει όνομα, και θα σας πω ποιοι ήταν οι βασιλείς... από τον...  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ δεν θα διακόπτετε...  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : ...Αφήστε με να μιλήσω. Έχω δυο λεπτά.  

Δ.Σ. : Ένα τέταρτο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...το δίλεπτο.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Μα δεν... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, ένα λεπτό... Έχετε ένα λεπτό ακόμα.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : ...μιλάει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...και τους δύο... Ένα λεπτό. Παρακαλώ.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Κύριε Πρόεδρε, είναι εγκληματική ενέργεια να... μέσα στο Συμβούλιο 

και να ονομάζετε ότι τα Σκόπια, που κατοικείται μόνο από... και... Δεν είχε καμία σχέση η 

Μακεδονία. Η Μακεδονία ήταν κάτω από το σημερινό... και δεν έχει κανένα δικαίωμα ο κ. 

Γρηγοριάδης... να λέει ότι Μακεδόνες... είναι Αλβανοί, Σέρβοι, Βούλγαροι και Ρομά. Δεν έχετε 

κανένα δικαίωμα... να λέτε ότι είναι Μακεδόνες. Εμείς τι είμαστε ρε; 

Δ.Σ. : Πόντιος.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Τι είμαστε εμείς;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το θέμα μπαίνει σε ψηφοφορία... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Κύριε Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι... Κύριε Αναστασιάδη, μιλήσατε. Σας 

παρακαλώ... 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Κύριε Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι.  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Νομίζω ότι εδώ πάλι έγινε το ίδιο λάθος με προηγουμένως. Ενώ ξεκίνησε η κα 

Σαραντίδου με ερώτηση μετά... Πότε έγινε, πότε τέλειωσαν;... ερώτηση και τοποθέτηση και 

κλείσανε και οι τοποθετήσεις... ψηφοφορία... Και στο προηγούμενο θέμα έτσι έγινε. Δηλαδή... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ζητήσατε να τοποθετηθείτε και σας στέρησα το λόγο;  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Μα, εγώ περιμένω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέλετε να τοποθετηθείτε; 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Περιμένω να τελειώσουν οι ερωτήσεις και ξαφνικά... ότι τελειώσαν και οι 

τοποθετήσεις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. Τοποθετηθείτε. Άλλος θέλει να τοποθετηθεί; Ωραία. Κύριε Μπόικε, έχετε 

το λόγο.  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Για το θέμα εγώ θα επικεντρωθώ στο άλλο για τους αγρότες δεν υπάρχει ζήτημα. 

Το ψηφίζω. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή... αποτελεσματικότητα... 

Δ.Σ. : Κι εγώ θέλω να τοποθετηθώ.... Θα τοποθετηθώ κι εγώ. Δεν κατάλαβα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θα τοποθετηθεί και ο κ. Γκότσης.  

Δ.Σ. : Είναι κάποιος άλλος... Ο Πρόεδρος επανειλημμένα το είπε. Θέλει κάποιος άλλος να 

τοποθετηθεί;  

Δ.Σ. : Κύριε Γραμματέα... Κύριε Γραμματέα...  

Δ.Σ. : Κύριε Αντιπρόεδρε... και σταματάω εδώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι, κ. Μπόικε... 

Δ.Σ. : Όχι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ πάρα πολύ... Όχι, δεν έχει σχέση με την τοποθέτησή σας. Και... 

παρακαλώ.  

Δ.Σ. : Κύριε Μπόικε, δεν έχει σχέση με εσένα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μπόικε... συνεχίστε σας παρακαλώ.  

Δ.Σ. : Λοιπόν, σας παρακαλώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βοηθήστε την εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου... Έτσι. Όχι να 

μην... Έχετε το λόγο και συνεχίστε.  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Λοιπόν, θα επικεντρωθώ στο θέμα... 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και αν μπορούν οι συνάδελφοι να μην μιλάνε μεταξύ τους, για πεντηκοστή φορά 

το ζητώ.  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Θα επικεντρωθώ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Για πεντηκοστή φορά.  

Δ.Σ. : ...ή όχι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Είναι συγκεκριμένοι αυτοί και τους ακούμε. Επιτέλους.  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Θα επικεντρωθώ μόνο στην περίπτωση του μουσείου Ξενάκη, που αναφέρεται 

στην εισήγηση ότι θα γίνει, θα συμβάλλει στην ευρύτερη αναβάθμιση του χώρου του 

στρατοπέδου κτλ. Δηλαδή από όλο το στρατόπεδο εμείς απομονώνουμε ένα σημείο και θα πάμε 

να τα κάνουμε εκεί... δωρίσει έργα κτλ. Ερώτημα, το δικό μου. Αν είναι να το κάνουμε για να 

εκτεθούν έργα ζωγράφων ή καλλιτεχνών, γιατί να μην το κάναμε να εκτεθούν έργα Σερραίων 

ζωγράφων και καλλιτεχνών, απ' το νομό; Επειδή ξαφνικά κάποιοι ήρθαν και σας δίνουν αυτό; 

Ένα ερώτημα. Και μαζί το είπα και το άλλο προηγουμένως πιο μπροστά, ότι από όλο το 

στρατόπεδο Παπαλουκά, απομονώνουμε ένα κομμάτι και λέμε θα το αναβαθμίσουμε αυτό. Δεν 

θα πρέπει να υπάρχει μια συνολική πρόταση για το τι θα γίνει; Ολόκληρο... θα αφήσουμε το 

άλλο έτσι και θα επικεντρωθούμε μόνο σε αυτό; Σε αυτό είμαι αρνητικός με το σκεπτικό, που 

σας ανέλυσα και θα μπορούσε βέβαια να γίνει και εκτεθούν έργα Σερραίων δημιουργών εκεί, 

εάν τόσο πολύ επιμένετε να γίνει πινακοθήκη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Γκότση.  

ΓΚΟΤΣΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ. συνάδελφοι, αυτό το θέμα είχε έρθει για πρώτη 

φορά το 2006... οι εκλογές πιο μπροστά. Τότε ήμουν υποψήφιος κι εγώ... επιφανείς άντρες, όπως 

ο κύριος... γιατροί από εδώ επιφανείς... ποιος είναι;... Νανιόπουλος. Οι οποίοι αγαπάνε την 

πόλη, αγαπάνε τον τόπο τους και ήθελαν να προσφέρουν κάτι και έπιασαν όλους τους 

υποψηφίους για να συμβάλουν σε αυτό το εγχείρημα. Λοιπόν, τότε ήταν λίγο δύσκολο, διότι δεν 

υπήρχαν τα προγράμματα, όπως αυτό τώρα ανέκυψε, και μπαίνει μέσα ο Δήμος. Κι έπρεπε ο 

Δήμος από μόνος του να χρηματοδοτήσει. Ήταν λίγο δύσκολο, γι' αυτό ήρθε μετά η Δημοτική 

Αρχή του κ. Βλάχου. Του κ. Βλάχου, που δεν... τα προγράμματα και γι' αυτό ο άνθρωπος δεν 

μπόρεσε, ας πούμε, να το πραγματοποιήσει, ενώ είχε δώσει το λόγο του και ήταν και φίλοι με 

αυτούς τους  επιφανείς άντρες, διότι είναι καθηγητές Πανεπιστημίου κλπ... λοιπόν το 

πρόγραμμα συγκεκριμένο για πολιτιστικές δράσεις και για τη γεωργία, βιολογική καλλιέργεια 

κλπ... εδώ θα πρέπει συγκεκριμένα να μιλάμε. Δεν μπορούμε δηλαδή αυτά τα λεφτά να τα 

πάρουμε και να πούμε ότι θα κάνουμε μια πλατεία, θα κάνουμε παιδικές χαρές, θα κάνουμε 

αυτό. Είναι για δράσεις πολιτιστικού περιεχομένου. Λοιπόν, και εφόσον, και εφόσον, υπάρχει 

όλη αυτή η δομή από το 2006... όλοι οι Δήμαρχοι, όλοι οι υποψήφιοι, έρχεται λοιπόν η ώρα να 

πραγματοποιηθεί από αυτό το πρόγραμμα. Εάν εμείς δεν δεχτούμε, αυτό το πράγμα πρέπει 

πλέον να γίνει κατανοητό σε όλους, όταν δεν δεχόμαστε να πάρουμε ένα πρόγραμμα εμείς, τα 

λεφτά αυτά πάνε σε έναν άλλον Δήμο και εκείνος ο Δήμος παίρνει αυτά τα λεφτά... αυτά τα 

λεφτά και κάνει δράσεις εκείνος. Άρα, λοιπόν, το να λέμε... λεφτά απ' το Θεό, ξέρω εγώ κλπ, 

ναι. Αν δεν τα πάρουμε όμως εμείς, θα τα πάρει κάποιος άλλος Δήμος. Έτσι λειτουργεί. 

Επομένως, πιο είναι ωφελιμότερο; Να τα διώξουμε τα λεφτά να τα πάρει ένας άλλος Δήμος ή να 

τα πάρουμε εμείς και να κάνουμε αυτό; Ευχαριστώ πολύ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, παρακαλώ, κ. Δήμαρχε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Σε αυτό, που είπατε, κ. Μπόικο, γατί ένα μεμονωμένο κτίριο και όχι όλα... 

μακάρι να υπήρχαν προγράμματα και όλα τα κτίρια του στρατοπέδου την ίδια στιγμή να τα 

ανακαινίζαμε. Όμως συνολική πρόταση για όλα τα κτίρια του στρατοπέδου Παπαλουκά το 

ετοιμάζουν ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων... με επικεφαλής τον κ. Νανιόπουλο, ετοιμάζουν ένα... για 

το κάθε κτίριο τι θα γίνει. Ξέρουμε ότι το ένα κτίριο θα γίνει... αρχείο του κράτους... άλλο, ξέρω 

εγώ, ένα μουσείο, σε ένα άλλο αυτό το μουσείο Ξενάκη κτλ. Αν... προτάσεις τέτοιες, δωρεάς και 

από άλλους φορείς ή και από ιδιώτες θα λέγαμε όχι; Εγώ για το θέμα αυτό της αξιοποίησης των 
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κτιρίων του στρατοπέδου, διότι να ξέρετε ότι αυτός πρέπει να είναι ο επόμενος στόχος, από τη 

στιγμή πλέον που... σε εμάς πώς θα αξιοποιήσουμε τα κτίρια, να τα αξιοποιήσουμε μέσα από 

προγράμματα και αν δεν φτάνουν τα προγράμματα, που δεν φτάνουν για να αξιοποιηθούν όλα 

αυτά τα κτίρια, εγώ είμαι υπέρ της άποψης και διάφοροι Τοπικοί Φορείς, Πολιτιστικοί Σύλλογοι, 

Αθλητικοί Σύλλογοι, που θέλουν τέτοια κτίρια, αν μπορούν με δικά τους χρήματα να τα 

ανακαινίζουν και να στεγάζονται εκεί, γιατί όχι να τα δώσουμε, διότι είναι φοβερά κτίρια και 

είναι κρίμα να καταρρέουν. Ενώ, αν μπουν διάφοροι Τοπικοί Φορείς από τώρα, αν μπορούν 

δηλαδή, γιατί όχι; Να είμαστε ανοιχτοί σε τέτοιες προτάσεις... Αλλά τώρα εδώ έχουμε τζάμπα 

μελέτες, τζάμπα πίνακες, υπάρχει το πρόγραμμα και θα πούμε όχι. Για όνομα του Θεού.  

Δ.Σ. : ...κάτι... στρατόπεδο.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Δεν γίνεται.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, μπαίνει σε ψηφοφορία... Ορίστε... Δευτερολογία ζητάει ο κ. Αντώνης 

Αναστασιάδης. Παρακαλώ...  

Δ.Σ. : Αυτοί που... έχουν δικαίωμα δευτερολογίας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ. Έχετε το λόγο και συνεχίστε.  

Δ.Σ. : Κύριε Μηλίδη, κ. Αναστασιάδη... 

Δ.Σ. : Ο κ. Αναστασιάδης διαμαρτύρεται...  

Δ.Σ. : Συγγνώμη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Πρέπει να ξέρετε, κ. Πρόεδρε, ότι αυτά τα χρήματα, που έρχονται από 

την... γιατί... στην Ευρωπαϊκή Ένωση... Σκόπιμα τα κάνουν αυτά οι τοκογλύφοι από τα... για να 

μας... Πρέπει να ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι εδώ... κυβέρνηση... 

Δ.Σ. : Πιο δυνατά, κ. Αντώνη, αν θέλετε. Πιο δυνατά, γιατί δεν σας ακούω.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : ...Πρέπει να ξέρετε, κ. Πρόεδρε... κυβέρνηση, επειδή είπε ο 

Καραμανλής όχι στα Σκόπια. Εσείς τόσο... φέρνετε το θέμα εδώ μέσα, αναγνωρίζετε τα Σκόπια 

ότι λέγονται Μακεδονία, ενώ η Αγγλία επί πεντακόσια χρόνια δεν αναγνώρισε ποτέ την 

Ιρλανδία και... κι εσείς ποιοι είστε... Έ;... για να πάρετε λεφτά να τα κάνετε τι; Τον Ξενάκη, κ. 

Πρόεδρε, ακούτε; Εάν... τους πίνακες... ο μεγαλύτερος πίνακας, που πουλήθηκε. Είναι ο 

τελευταίος ζωγράφος. Θα σας φέρω εγώ πίνακα να δείτε... μεγάλοι ζωγράφοι και αυτά που λέτε 

είναι ντροπή να τα λέτε εδώ μέσα. Ο τελευταίος είναι... Αυτό να το ξέρετε. Θα σας φέρω εδώ 

τον πίνακα, σας υπόσχομαι, με ακούτε; Και θα δείτε ότι ο Ξενάκης, ο μεγαλύτερος πίνακας, που 

πούλησε, ήταν... χιλιάδες, ενώ... εκατομμύριο. Ακούτε; Εγώ... κ. Πρόεδρε, να δείτε πόσο άδικο 

έχετε. Αλλά όχι... Σκόπια... Μακεδόνες. Ποιους... Μακεδόνες ρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το θέμα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι... 

Δ.Σ. : ...κάποιοι εδώ μέσα ότι εγώ ούτε αυτά, που είπε, είπα ούτε... είπα, ούτε αμφιβάλλω για 

την ελληνικότητα κανενός, ούτε αμφιβάλλω για το έδαφος, που πατάμε. Δεν έχουμε κανένα 

κόμπλεξ. Δεν αμφιβάλλουμε για τίποτα. Ούτε... ούτε πρόκειται να κάνω. Μιλάμε για ένα απλό 

πρόγραμμα. Το να πούμε τα ίδια και τα ίδια, εκτός θέματος... 

Δ.Σ. : Από πού... 

Δ.Σ. : Έλεος... καταλάβει και ο... γιατί οι παλιότεροι δεν το καταλαβαίνουν, ότι ο εισηγητής 

εκφράζει μια παράταξη. Ούτε τα φέρνει από το σπίτι του τα θέματα, ούτε τίποτα... Να 

τελειώσουμε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. Το θέμα ολοκληρώθηκε και μπαίνει σε ψηφοφορία. Ναι, ναι, ναι, ναι, 

ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι η παράταξη του κ. Μηλίδη, η κα Σαραντίδου όχι, ο κ. Αναστασιάδης 

Αντώνης όχι, ναι η παράταξη του κ. Φωτιάδη ο κ. Μπόικος;  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Ναι στο «Α», όχι στο «Β».  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι στο «Α», όχι στο «Β». Κύριε Μερετούδη; Ναι, ναι, ναι, ναι ο Γραμματέας, 

ναι ο Πρόεδρος και πάμε στο επόμενο θέμα.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 548/2013 

ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «Προμήθεια 

κάδων κομποστοποίησης βιοαποβλήτων στο Δήμο Σερρών» στο πλαίσιο της πρόσκλησης 

4.10, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 4.10α του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δέκα το θέμα, έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης 

«Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης βιοαποβλήτων στο Δήμο Σερρών» στο πλαίσιο της 

πρόσκλησης 4.10, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 4.10α του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη.  

Δ.Σ. : Ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;  

Δ.Σ. : Ναι.  

Δ.Σ. : Ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ορίστε... Εάν γνωρίζετε το θέμα, λέμε ναι...  

Δ.Σ. : ...Κάδους και απορριμματοφόρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κάδοι. Εδώ είναι μόνο οι κάδοι... 

Δ.Σ. : ...και ζητούμε την έγκρισή σας να υποβάλουμε πρόταση για προμήθεια πεντακοσίων 

κάδων βιοαποβλήτων.  

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε, για ένα λεπτό το λόγο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, ναι.  

Δ.Σ. : Ένα λεπτό. Συμφωνώ απόλυτα με την πρόταση... υπερψηφίσω... Δημοτικό Συμβούλιο ότι 

επιτέλους πρέπει να δούμε και τον διαφορετικό τρόπο διαχείρισης των σκουπιδιών. Αυτές είναι 

οι σωστές πρακτικές, ώστε να μειώσουμε τα στερεά απόβλητα. Συμφωνούμε, αλλά πιστεύω ότι 

πολύ αργά ξεκινήσατε τέτοιες διαδικασίες... το θέμα... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ...πολλά προγράμματα... 

Δ.Σ. : Το βλέπω... κ. Δήμαρχε, αλλά υπήρχαν πάρα πολλά προγράμματα, τα οποία αγνοούσατε, 

διότι σε άλλους Δήμους έχουν κάνει κομποστοποίηση εδώ και πολλά χρόνια. Ανακύκλωση και 

κομποστοποίηση τα... εντελώς και καλά που το έφερε η παράταξή μας το θέμα τον Απρίλιο και 

το συζητήσαμε... και αύριο. Συμφωνούμε. Επιτέλους ξεκινάτε, πολύ αργά βέβαια, κάποια 

θέματα για τη διαχείριση των σκουπιδιών... Είχατε πλήρη άγνοια...  

Δ.Σ. : ...Ήδη 180.000... 

Δ.Σ. : Τι; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ...για κάδους κομποστοποίησης κι ένα απορριμματοφόρο. Πέρυσι τετρακόσιοι 

κάδοι πάλι μέσω προγράμματος κι ένα απορριμματοφόρο ανακύκλωσης. Δεν χρειάζεται... για τα 

άλλα προγράμματα... διαχείρισης των απορριμμάτων και θα παρακαλούσα πολύ, αν υπάρχουν 

παραδείγματα άλλων Δήμων, που πήραν περισσότερα, εδώ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν... νομίζω... 

Δ.Σ. : Όχι, θέλω δευτερολογία τώρα, γιατί...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Επί του θέματος.  

Δ.Σ. : Επί του θέματος... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Επί του θέματος.  

Δ.Σ. : Λοιπόν, κύριε Νιζάμη...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι, κανείς δεν μπορεί να... 

Δ.Σ. : Κύριε Νιζάμη... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...υποκαθιστά τον Πρόεδρο. Έτσι; Λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ, δεν χρειάζεται 

να υψώνουμε τόνους. Αν λέμε την άποψή μας. Πρέπει να τη λέμε. Είναι σεβαστή από όλους και 

πρέπει να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον.  

Δ.Σ. : Η εισήγηση η δική μου ήταν μισό λεπτό. Είχα το δικαίωμα για πέντε λεπτά και για 

οικονομία χρόνου μισό λεπτό. Εάν ενοχλεί κάποιους, να το πούνε. Εάν ενοχλεί κάποιους, να το 
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πούνε. Λοιπόν... Έθεσε ένα θέμα ο κύριος... Θέλετε ένα Δήμο; Δήμος Καλαμαριάς, λοιπόν. 

Κάνει κομποστοποίηση εδώ και πάρα πολύ. Θέλετε άλλο Δήμο; Δήμο Καλαμάτας. Θέλετε άλλο 

Δήμο... 

Δ.Σ. : Όχι... προκήρυξη και τι χάσαμε... υπάρχει προκήρυξη και τη χάσαμε.  

Δ.Σ. : Θέλετε άλλο Δήμο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην πετάγεστε ο ένας  από εδώ και άλλος από εκεί. Σας παρακαλώ πολύ.  

Δ.Σ. : Εγώ έχω το λόγο, κ. Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εντάξει...  

Δ.Σ. : Είπε ο Δήμαρχος... Το αναφέρω, λοιπόν, το αναφέρω. Συγκεκριμένους Δήμους, οι οποίοι 

τα έχουν κάνει. Είπα ότι ναι, συμφωνούμε και λέμε, επιτέλους μπήκατε σε κάποια σωστή τροχιά 

ως προς τη διαχείριση των σκουπιδιών. Και αν το πράγμα δεν ερχόταν με επιμονή της 

παράταξής μας, δεν, θα είχατε άγνοια... αγοράζατε. Λοιπόν, το λέω και το ξαναλέω... Θα έχουμε 

την ευκαιρία να τα πούμε και αύριο, γιατί πηγαίνετε ως πρόβατα επί σφαγήν. Λοιπόν, 

συμφωνούμε και ψηφίζουμε υπέρ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μισό λεπτό, κ. Αναστασιάδη. Ζήτησε το λόγο ο Δήμαρχος.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Αυτούς τους Δήμους, που αναφέρετε, που είπατε εδώ μέσα, αναφέρεστε γι' 

αυτά, που έγιναν σε προηγούμενες θητείες. Δεν θα απολογηθώ εγώ για τους προηγούμενους 

Δημάρχους. Εγώ σας λέω σε αυτήν την θητεία, τώρα φέρτε μου Δήμους, που πήραν στον τομέα 

της διαχείρισης περισσότερα από εμάς...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μπορείτε... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Σε αυτήν την θητεία. Τώρα. Και αλίμονο, αν περιμέναμε από εσάς να μας 

ανοίξετε τα μάτια... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αναστασιάδη, παρακαλώ... τοποθέτηση. Έτσι;  

Δ.Σ. : Άγνοια είχατε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αναστασιάδη Αντώνη, τοποθέτηση.  

Δ.Σ. : ...αυτός.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Κύριε Πρόεδρε, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι πάρα πολλές φορές... 

δημόσια εδώ μέσα... με τον κ. Βλάχο μιλούσαμε συνέχεια για τα απορρίμματα. Ήμασταν οι 

πρωτοπόροι, αλλά δεν υπήρχαν τότε ούτε τα κονδύλια, ούτε μπορούσε... παραπάνω... και μας 

είχε ενημερώσει... κατ' επανάληψη εδώ... κτλ. Τώρα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Να που ήρθε το πλήρωμα του χρόνου... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Ναι, αλλά μην... ότι δεν το κάναμε εμείς...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην... σας παρακαλώ πολύ... Κύριε Αναστασιάδη, ολοκληρώστε...  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : ...Σε παρακαλώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, το θέμα ολοκληρώθηκε, νομίζω, κυρίες και κύριοι... ομόφωνα... 

Δ.Σ. : ...παράταξη...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι, συνάδελφοι; Ομόφωνα ναι...  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 549/2013 

ΘΕΜΑ 11ο : Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πράξης «Ανάπτυξη 

προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης στο Δήμο Σερρών» από το Πράσινο Ταμείο του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και έγκριση υλοποίησης 

αυτής.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα, ενδέκατο, που είναι η χρηματοδότηση για την 

υλοποίηση της πράξης «Ανάπτυξη προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης στο Δήμο 



 

 42 

Σερρών» από το Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής και έγκριση υλοποίησης αυτής.  

Δ.Σ. : Ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αφορά εκατόν πενήντα κάδοι κομποστοποίησης κι ένα απορριμματοφόρο δέκα 

έξι κυβικών. Ομόφωνα ναι συνάδελφοι; 

Δ.Σ. : Ναι.  

Δ.Σ. : Ναι.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 550/2013 

ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση τροποποίησης άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πάμε στο δωδέκατο θέμα. Έγκριση τροποποίησης άδειας άσκησης υπαίθριου 

πλανόδιου εμπορίου.  

Δ.Σ. : Ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι;  

Δ.Σ. : Ομόφωνα.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 551/2013 

ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση ίδρυσης λαϊκής αγοράς στην Τ.Κ. Αναγέννησης.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δέκατο τρίτο. Έγκριση ίδρυσης λαϊκής αγοράς στην Τοπική Κοινότητα 

Αναγέννησης. 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε, γέμισε ο νομός... από  λαϊκές αγορές... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Είναι απαίτηση των... κατοίκων της περιοχής.  

Δ.Σ. : ...μαγαζιά, κ. Πρόεδρε. Για όνομα του Θεού.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δευτέρα θα λειτουργεί...  

Δ.Σ. : ... λαϊκή αγορά;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Είναι τόσο μακριά αυτό το χωριό... τον κόπο... Υπάρχει κάποιος, ο οποίος έχει 

ένσταση επί του θέματος; 

Δ.Σ. : Εγώ έχω ένσταση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία.  

Δ.Σ. : ...να μην γίνει.  

ΝΙΖΑΜΗΣ. : Ερώτηση... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερώτηση, βεβαίως.  

ΝΙΖΑΜΗΣ : Ερώτηση και τοποθέτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  Ωραία. Έχετε το λόγο.  

ΝΙΖΑΜΗΣ : Ήθελα να ρωτήσω τον κ. Αντιδήμαρχο να μας ενημερώσει πώς θα καλυφθεί το 

κόστος ανταποδοτικότητας λειτουργίας της συγκεκριμένης λαϊκής. Ποιο το κόστος 

ανταποδοτικότητας λειτουργίας των λαϊκών αγορών του Δήμου Σερρών... από το 2009 έχουν 

πληρωθεί ή πληρώνονται ή πώς θα πληρωθούν και σε ποιες περιόδους συγκεκριμένα ποιοι 

χρημάτισαν, ποιοι είναι υπεύθυνοι...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, εγώ θα παρακαλούσα, κ. Νιζάμη, να είμαστε επί του θέματος, για να 

μην πάμε σε άλλες... επί της λειτουργίας ίδρυσης της λαϊκής της Αναγέννησης. Να μην πάμε σε 

άλλο θέμα.  



 

43 

 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Πόσα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μια ερώτηση για να απαντήσει ο κ. Αντιδήμαρχος.  

ΧΡΑΠΑΣ : Επειδή όμως η ερώτηση του κ. Νιζάμη μου αρέσει πάρα πολύ, προτείνω να... θέμα 

σε ένα επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία... το φέρετε. Λοιπόν, απαντήστε, κ. Αντιδήμαρχε, κ. Γρηγοριάδη.  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, όσον αφορά, τα έχουμε ξαναπεί, για την 

είσπραξη των χρημάτων, από την προηγούμενη τετραετία, τον τελευταίο ενάμισο χρόνο και 

δυόμισι χρόνια αυτής της θητείας δεν έχει εισπραχθεί τίποτα πλην των παραγωγών. Υπεύθυνη 

για την είσπραξη στην προηγούμενη τετραετία ήταν η Νομαρχία και τώρα είναι η Περιφερειακή 

Ενότητα, δηλαδή η Περιφέρεια. Πρέπει αυτοί να εισπράξουν στον λογαριασμό, που προβλέπεται 

και μετά να διανέμουν αυτά τα χρήματα στους Δήμους. Κάναμε πάρα πολλές προσπάθειες και 

δεν θα σταματήσουμε μέχρι να πάρουμε αυτά τα χρήματα, που τα δικαιούται ο Δήμος Σερρών. 

Έχουμε χάσει πάρα πολλά χρήματα αλλά αργά ή γρήγορα θα αποδοθούν. Τώρα, για να είστε και 

ενήμεροι, από αυτόν τον μήνα με έγγραφο αυτού του μήνα από το Υπουργείο, πλέον οι 

εισπράξεις θα αρχίσουν να γίνονται από το Δήμο, από εμάς. Με απόφαση... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...θέματος.  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Ναι. Με απόφαση... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...εκτός θέματος... να περιοριστείτε στο θέμα της ίδρυσης.  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Όσον αφορά... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Θα σας διακόψω, κ. Αντιδήμαρχε...  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Δεν... Λοιπόν... Όσον αφορά τώρα για την κάλυψη των αναγκών, εγώ 

πιστεύω ότι με την είσπραξη, που θα γίνεται από εμάς πλέον τώρα, θα μπορούμε να 

ανταποκριθούμε και στο χωριό στην Αναγέννηση. Όσον αφορά το πόσα χρειάζονται γενικά για 

τις λαϊκές, αυτά θα σας τα απαντήσει ο κ. Χράπας, αφού ενημερωθεί ο άνθρωπος ή ας έρθει ένα 

θέμα, όπως καλά πρότεινε, για να τα πει όλα και ο κ. Χράπας και η Υπηρεσία για να τα 

γνωρίζουμε όλα και αυτά, που δεν ξέρουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τοποθετήσεις επί του θέματος. Ο κ. Νιζάμης, ο κ. Αναστασιάδης.  

ΧΡΑΠΑΣ : Κι εγώ, Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και ο κ. Αντιδήμαρχος, ο κ. Χράπας. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κι εγώ, κ. Πρόεδρε, αν δεν καλυφτώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και ο κ. Γαλάνης... Γραμματέα... σημειώσεις τα ονόματα να μην ξεχάσουμε 

κανέναν. Κύριε Νιζάμη, τοποθέτηση.  

ΝΙΖΑΜΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, προχωράμε σε μία έγκριση ίδρυσης λαϊκής αγοράς, χωρίς να 

έχουμε δρομολογήσει κάποιες άλλες διαδικασίες πιο μπροστά. Γνωρίζετε όλοι, γνωρίζουμε όλοι 

ότι το κόστος λειτουργίας μιας λαϊκής αγοράς το επιβαρύνονται οι πολίτες... Αυτό είναι 

ανταποδοτικό. Η ανταποδοτικότητα αυτή όμως δεν πάει σε όλα τα μέλη, σε όλη την κοινωνία 

του Δήμου Σερρών. Άρα είναι άδικο. Γιατί επομένως να μην πάμε στην αναβολή της ίδρυσης, 

εάν και εφόσον δημιουργηθεί αυτή η Υπηρεσία, που θα εισπράττει, τότε να προχωρήσουμε στην 

ίδρυση της λαϊκής για να είμαστε εντάξει με όλο τον κόσμο από τη στιγμή, που χρήματα, όπως 

λέτε, όπως λέμε, όπως ξέρουμε, δεν υπάρχουν από πουθενά. Θα καλύψουμε και θα 

επιβαρύνουμε επιπλέον την αρμίδια Υπηρεσία... καθαριότητα κλπ... δεδομένου ότι στην 

συγκεκριμένη Δημοτική Ενότητα η καθαριότητα έχει δοθεί σε εργολάβο. Ο εργολάβος τις 

συμβάσεις, που υπογράψαμε, δεν είναι υποχρεωμένος για την καθαριότητα ή την επίβλεψη ή την 

αποκομιδή των συγκεκριμένων σκουπιδιών, γιατί αυτός έχει κάνει μια μελέτη «Α» και λέει... με 

αυτά θα πληρώνω. Άρα, θα έχουμε κάποια προβλήματα. Άρα, ας προχωρήσουμε στην αναβολή 

του θέματος και όταν και όποτε θα δημιουργηθεί η Υπηρεσία για να εισπράξει, γιατί έχει 

καταργηθεί πλέον και η Δημοτική Αστυνομία, για να μπορούμε να μιλάμε με συγκεκριμένα 

πράγματα. Τη στιγμή που έχουμε να... 1.000.000 ευρώ περίπου, φανταστείτε το, 1.000.000 

ευρώ, και κάποιοι είναι υπεύθυνοι γι' αυτό το πράγμα και μη είσπραξη εσόδων του Δημοσίου 

σημαίνει και άλλα πράγματα, αυτοί, που ασκούν λειτούργημα, αυτοί που κατέχουν θεσμικές 
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θέσεις. Εάν και εφόσον δεν τα εισπράττουμε αυτά εδώ κι εμείς πρέπει να λογοδοτήσουμε στον 

κόσμο. Ο κόσμος εμάς... εσείς έχετε να εισπράξετε ένα εκατομμύριο, γιατί να πληρώνουμε 

δημοτικά τέλη;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώστε.  

ΝΙΖΑΜΗΣ : Ολοκλήρωσα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. Ευχαριστώ. Κύριε Αναστασιάδη Αντώνη.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Κύριε Πρόεδρε, εγώ... Ο Προβατάς, όλα τα χωριά έχουν λαϊκές αγορές. 

Ποιος θα επιβλέπει τη λαϊκή αγορά, που είναι στην Αναγέννηση; Έχουμε... εμείς;... κ. Πρόεδρε. 

Ο οποιοσδήποτε... Θα είναι ανεξέλεγκτοι. Ποιος θα επιβλέπει; Είναι λυπηρό αυτό το πράγμα, 

που γίνεται. Κάθε χωριό και λαϊκή αγορά. Ο Προβατάς έχει λαϊκή αγορά. Γιατί δεν πάνε εκεί; 

Δίπλα είναι. Σε παρακαλώ. Τι... είναι αυτή, κ. Πρόεδρε; Σε παρακαλώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Ο κ. Αντιδήμαρχος, ο κ. Χράπας.  

ΧΡΑΠΑΣ : Στα επιμέρους θέματα με έχει καλύψει ο κ. Νιζάμης. Αυτά ήθελα να πω κι εγώ, ότι 

στην περιοχή... προσωπικού καθαριότητας. Αδυνατεί η Υπηρεσία, λόγω... προσωπικού να 

πηγαίνει στη λαϊκή αγορά της Αναγέννησης. Θα πρέπει οι ίδιοι οι έμποροι, οι μικροπωλητές, οι 

παραγωγοί, που συμμετέχουν σε αυτή τη λαϊκή, οι ίδιοι να κάνουν τη στοιχειώδη καθαριότητα 

του... Αυτό έχω να πω μόνο...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Γαλάνη, αν δεν καλυφτήκατε.  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Εγώ, κ. Πρόεδρε, θέλω να πω ότι θεωρώ αδύνατο να μπορέσει ο Δήμος να 

στηρίξει αυτήν την λαϊκή με κάποιον τρόπο... καθαριότητας... οικονομικής σκοπιάς. Το θεωρώ 

αδύνατο και... ο κ. Αντιδήμαρχος λέει...  

Δ.Σ. : Δεν πειράζει... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : ...εξηγεί τις αιτιάσεις, τις ανάγκες λειτουργίας... λαϊκής, αλλά από την άποψη για 

να σταθεί αυτή η λαϊκή με δικά μας χρήματα, αυτό σας το ξεκαθαρίζω από τώρα για να μην 

δημιουργηθούν παρεξηγήσεις, είναι αδύνατο. Και μια κουβέντα μόνο να πω, ότι πρώτον, η 

προηγούμενη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση δεν εισέπραξε ούτε 1.000 ευρώ από τα χρήματα, που 

είχαν να κάνουν με... δικαίωμα κι επίσης η Περιφέρεια, δεν ξέρω ποιος Αντιδήμαρχος... 

Δ.Σ. : Εκτός θέματος, κύριε... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : ...γνωρίζω. Καλά, κ. Γραμματέα, πρώτη φορά... εμείς... υπάρχει πρόθεση... Πώς 

θα πληρώνουμε; Πώς θα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ πολύ... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ξέρω πολύ καλά... απ' την Περιφέρεια... έχει γίνει η είσπραξη. Άρα, πώς θα, ο 

προβληματισμός μου είναι πώς θα κρατηθεί αυτή η λαϊκή. Αυτό ήθελα να πω.  

Δ.Σ. : Οι θέσεις είναι... Κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κύριος... ζήτησε το λόγο.  

Δ.Σ. : Θεωρώ πώς... όλοι μας και οι συνάδελφοι, που πρόσκεινται στη Δημοτική Παράταξη, στο 

οικονομικό κομμάτι. Η Αναγέννηση είναι ένα μικρό χωριό, απομονωμένο... από τις Σέρρες. 

Αυτοί, που θα ελέγχουν τη νομιμότητα στη λαϊκή των Σερρών, να γίνει να ελέγχουν και στην 

Αναγέννηση. Αυτοί, που θα εισπράττουν στην Αναγέννηση, οι ίδιοι θα εισπράττουν και στις 

Σέρρες. Το πού θα πάνε οι κάτοικοι της Αναγέννησης, των όμορων χωριών να ψωνίσουν δεν θα 

το υποδείξει κανείς. Πολλοί από εσάς δεν έχετε πατήσει καν στην Αναγέννηση κι έχετε άποψη. 

Η λαϊκή της Αναγέννησης λειτουργεί εδώ και μήνες καλώς ή κακώς και δεν υπάρχει κανένα 

απολύτως πρόβλημα ούτε με την καθαριότητα, ούτε με τίποτα. Μπορεί να... το θέμα της 

καθαριότητας, εφόσον λήξει η εργολαβία για τους επόμενους μήνες με επιπλέον κάδους... από 

τους ίδιους, που... τα προϊόντα τους. Νομίζω ότι γίνεται πολύς λόγος για το τίποτα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, δευτερολογία κανείς;  

Δ.Σ. : Να ψηφίσουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία.  

Δ.Σ. : Πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Λίγες είναι οι θέσεις. Από τα ανταποδοτικά, που θα 

δίνουν αυτοί οι άνθρωποι, θα βρεθεί τρόπος και θα γίνουν όλα ομαλά... 
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Δ.Σ. : Κύριε Χράπα...  

ΧΡΑΠΑΣ : Η δέσμευση, που μπορώ να δώσω εγώ σαν υπεύθυνος στον τομέα της 

καθαριότητας, είναι ότι αυτό το χωριό... συγκεκριμένη λαϊκή αγορά... Δεν το συζητάμε. Πάλι 

θα... Απλά δεν θα μπορεί να υπάρχει δέσμευση ότι ναι, εμείς δεσμευόμαστε ότι σίγουρα κάθε 

Δευτέρα... θα είμαστε εκεί. Αλλά πάλι δεν θα το αφήσουμε... 

Δ.Σ. : Θα βοηθήσουν και οι ίδιοι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν... 

ΧΡΑΠΑΣ : Έτσι ακριβώς.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε ψηφοφορία το θέμα. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, 

ναι, ναι. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Όχι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι ο κ. Νιζάμης.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ : Ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι ο κ. Στεργίου,  

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ : Όχι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι ο κ. Μοσχολιός, ναι ο κύριος... ναι ο κ. Γκότσης.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Όχι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι ο κ. Αναστασιάδης Αντώνης, ναι η παράταξη του κ. Φωτιάδη. Κύριε 

Μπόικε; 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Αν δεν επιλυθούν τα ζητήματα, που ανέφερε ο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Στο μικρόφωνο σας παρακαλώ.  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Εάν δεν επιλυθούν τα ζητήματα, στα οποία αναφέρθηκε ο κ. Νιζάμης, όχι και 

δεδομένου ότι δεν έχουν επιλυθεί, όχι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι ο κ. Χουρουζίδης, που δεν θα μπορούσε να κάνει 

διαφορετικά, διότι κατάγεται από εκεί, ναι και ο Πρόεδρος...  

 

 ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 552/2013 

ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση μετατόπισης θέσεων περιπτέρων σε διατηρούμενες θέσεις.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Είμαστε... 

δέκατο τέταρτο θέμα. Έγκριση μετατόπισης θέσεων περιπτέρων σε διατηρούμενες θέσεις. 

Ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : Ναι.  

Δ.Σ. : Να ρωτήσω εγώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι.  

Δ.Σ. : Της Ερμού το περίπτερο είναι αυτό; Το μοναδικό; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι.  

Δ.Σ. : Αυτό έπρεπε προ πολλού να φύγει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έτσι.  

Δ.Σ. : Εμποδίζει όλη την κίνηση.  

Δ.Σ. : Να φύγει... 

Δ.Σ. : Απαράδεκτο...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ήρθε η ώρα.  

Δ.Σ. : Το συντομότερο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  : Ναι. Ομόφωνα ναι, λοιπόν.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 553/2013 

ΘΕΜΑ 15ο : Περιορισμός βοσκής στο Δημόσιο Δάσος του Λαϊλιά.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πάμε στο δέκατο πέμπτο θέμα. Περιορισμός βοσκής στο Δημόσιο Δάσος του 

Λαϊλιά.  

Δ.Σ. : Ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι... Όχι; Ωραία εντάξει... 

Δ.Σ. : Πού θα...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το απαιτούν δύο Κοινότητες.  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: ...μία κουβέντα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ τον Αντιδήμαρχο, τον κ. Γρηγοριάδη, να πει δυο λόγια.  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Έγγραφο του Δασαρχείου μας λέει ότι πρόκειται να περιοριστεί ο χώρος 

βόσκησης εκεί, που υπάρχει χώρος υλοτόμησης, στο Δάσος του Λαϊλιά και ζητά πάραυτα, ζητά 

τη σύμφωνη γνώμη ή όχι, να εκφράσουμε την άποψή μας σαν Δήμος. Εμείς απευθυνθήκαμε στις 

δύο Κοινότητες, της Ορεινής και της Βροντούς οι οποίες γνωμοδοτούν. Γνωμοδοτεί την ολική 

απαγόρευση βοσκής παντός ζώου στις περιοχές υλοτόμησης του Δημοσίου Δάσους του  Λαϊλιά. 

Αυτή είναι η πρόταση της Ορεινής. Ενώ της Βροντούς για την ολική απαγόρευση παντός ζώου 

στα δασικά συμπλέγματα των... Βροντούς, στις περιοχές υλοτόμησης. Αυτό, που συμφέρει το 

Δήμο και τους κτηνοτρόφους, είναι να υιοθετήσουμε την πρόταση της Ορεινής για να μας μείνει 

περισσότερος χώρος για βοσκότοπους. Και αυτή είναι η εισήγησή μου.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Κύριε Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ, κ. Αναστασιάδη Αντώνη.  

Δ.Σ. : ...ερωτήσεις, ερωτήσεις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερωτήσεις.  

Δ.Σ. : Όχι, όχι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τοποθετήσεις. Ερώτηση κανείς. Ποιος θέλει να τοποθετηθεί; Ο κ. Γάτσιος και ο 

κ. Αναστασιάδης Αντώνης και κλείσαμε. Κύριε Γάτσιο.  

ΓΑΤΣΙΟΣ : Στο συγκεκριμένο θέμα εμείς ουσιαστικά γνωμοδοτούμε. Είτε πούμε θετικά, είτε 

πούμε αρνητικά, το Δασαρχείο, σύμφωνα με τον Δασικό Κώδικα, θα κάνει αυτό, που πρέπει να 

κάνει. Κι εγώ προσωπικά δεν συμφωνώ με αυτό, αλλά δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά.  

Δ.Σ. : Έτσι.  

ΓΑΤΣΙΟΣ : Εμείς ουσιαστικά δεν έχουμε καμία αρμοδιότητα. Δηλαδή, ο Δασικός Κώδικας 

ορίζει συγκεκριμένα πράγματα... είτε πούμε ναι, είτε πούμε όχι, θα συμβεί το ίδιο πράγμα... 

απόφαση για να...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Λίγη ησυχία... Αν μπορούμε, να συνεχίσουμε.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Ως είναι γνωστό, το Δασαρχείο για να υπάρχει... είναι η αντίθεση απ' 

την καταστροφή της εθνικής κτηνοτροφίας και είμαστε η τελευταία χώρα, η τελευταία χώρα 

στην Ευρώπη στην παραγωγή κρεάτων. Είμαστε άθλια.... Το Δασαρχείο τα πουρνάρια τα 

ονομάζει δάσος και... άνθρωποι και δημιουργεί συνέχεια, συνέχεια ανεργία. Πού να πάνε να 

βοσκήσουν οι άνθρωποι... Πέστε μου. Πες μου σε παρακαλώ. Πώς θα αναπτυχθεί η 

κτηνοτροφία; Για ποια... μιλάμε;... Όχι, κ. Πρόεδρε. Όχι, κ. Πρόεδρε...  Οι βοσκοί μας θέλουν 

χώρο για να βόσκουν τα ζώα. Δεν υπάρχει. Το Δασαρχείο για να υπάρχει... διατηρεί δέκα 

υπαλλήλους... Δεν παράγουν τίποτα αυτοί εκεί μέσα, ενώ οι παραγωγοί παράγουν. Παράγουν 

και είναι κρίμα να τους αποκλείσουμε εμείς. Αυτά έχω να πω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πιστεύω ολοκληρώθηκε και μπαίνει σε ψηφοφορία.  

Δ.Σ. : ...γνωμοδότηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, ναι.  

Δ.Σ. : Η εισήγηση του κυρίου... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι... ναι, ναι. Η κα. Σαραντίδου;  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Ναι.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Όχι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι ο κ. Αναστασιάδης Αντώνης. Ναι... ναι... γνωμοδότηση... Κύριε Μπόικε;  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι και ο κ. Πρόεδρος.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 554/2013 

ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση τροποποίησης σύμβασης για την αντιμετώπιση αναγκών, που δεν 

είχαν προβλεφθεί στη σύμβαση του αναδόχου του υποέργου 6 της πράξης «Διοργάνωση της 

Πανεπιστημιάδας Θεάτρου στο Δήμο Σερρών» για το έτος 2013.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και πάμε στο επόμενο θέμα. Έγκριση τροποποίησης σύμβασης για την 

αντιμετώπιση αναγκών, που δεν είχαν προβλεφθεί στη σύμβαση του αναδόχου του υποέργου 6 

της πράξης «Διοργάνωση της Πανεπιστημιάδας Θεάτρου στο Δήμο Σερρών» για το έτος 2013.  

Δ.Σ. : Ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι;  

Δ.Σ. : ...είμαστε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ορίστε... Δέκατο έβδομο, έγκριση...  

Δ.Σ. : Δεν ξέρουμε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρία Μπιτζίδου.  

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ : Λοιπόν, είναι για την Πανεπιστημιάδα, η οποία, όπως γνωρίζετε, 

χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ. Βγήκαν σε προκήρυξη όλα τα υποέργα. Ένα από αυτά ήταν η 

έγκριση προμήθειας εισιτηρίων. Από τη Διαχειριστική Αρχή και από την προκήρυξη αυτή 

προβλέφθηκε μία... δαπάνη του ύψους 99.488 και συγκεκριμένα για τα αεροπορικά εισιτήρια 

του εσωτερικού από τη Ρόδο είχαν προβλεφθεί πέντε εισιτήρια. Όμως... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ησυχία.  

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ : ...η προτεινόμενη ποσότητα είχε μία μικρή διαφορά πάνω σε αυτήν την έκδοση 

των εισιτηρίων και τα εισιτήρια ήταν περισσότερα... δέκα τέσσερα. Λόγω του ότι το συνολικό 

κόστος τελικά του υποέργου αυτού ανήλθε στα 84.921 αντί να είναι... πήγε στη Διαχειριστική 

Αρχή αυτή η διαφορά, εγκρίθηκε από τη Διαχειριστική Αρχή και τώρα μπορούμε εμείς να το 

περάσουμε από το Δημοτικό Συμβούλιο για να μπορέσουμε να πληρώσουμε τον...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι, συνάδελφοι; 

Δ.Σ. : Ναι.  

Δ.Σ. : Ναι.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 555/2013 

ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση διενέργειας προμήθειας 

α) φρέσκου γάλακτος για τη χορήγησή του στους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου 

Σερρών και 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 556/2013 

β) ζωοτροφών για τις ανάγκες δημοτικού κυνοκομείου έτους 2013. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και πάμε στο δέκατο έβδομο θέμα. Έγκριση διενέργειας προμήθειας, α) 

φρέσκου γάλακτος για τη χορήγησή του στους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Σερρών... 

Δ.Σ. : Ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ... και β) ζωοτροφών για τις ανάγκες δημοτικού κυνοκομείου έτους 2013.  

Δ.Σ.  : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι;   

ΓΑΤΣΙΟΣ : Όχι. Μόνο για τους υπαλλήλους της καθαριότητας. Για κανέναν άλλον.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...προβλέπεται...  

ΓΑΤΣΙΟΣ : Μόνο για τους υπαλλήλους της καθαριότητας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εντάξει. Εντάξει. Σεβαστό. Δέκατο όγδοο θέμα... 

Δ.Σ. : Μισό λεπτό. Μισό λεπτό... Το...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν ψηφίζει τους υπόλοιπους υπαλλήλους εκτός από τους υπαλλήλους της 

καθαριότητας. Είναι σαφής... 

Δ.Σ. : Η παράταξη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Η παράταξη... Λοιπόν... θέμα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι... σε ψηφοφορία. 

Δ.Σ. : Ερώτηση, ερώτηση... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...θα τοποθετηθεί και ο Αντιδήμαρχος... τι ερώτηση; 

Δ.Σ. : Ερώτηση... Εάν υπάρχει νομοθεσία, που λέει ότι... παίρνουν και οι υπόλοιποι. Αυτό.  

Δ.Σ. : ...Τι να λέμε τώρα; 

Δ.Σ. : Τότε γιατί... να πούμε ότι όχι οι άλλοι;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θα είναι θέση του και άποψή του κ. Γάτσιου. Άρα, θα στηρίξει τη θέση του και 

θα ψηφίσει την άποψή του... Έχουμε Δημοκρατία... 

Δ.Σ. : Θα αλλάξει δηλαδή αν μας πείσει; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι.  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ο αριθμός των δικαιούχων είναι... άτομα. Είναι αυτοί, που δικαιούνται, σύμφωνα 

με το νόμο... για να τους παρέχουμε το ένα λίτρο γάλα καθημερινά. Το ποσό είναι 54.237, 74. 

Τώρα καλούμαστε να πάρουμε απόφαση μόνο για έγκριση διενέργειας της προμήθειας. Αυτό 

σας καλώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : ...στην Οικονομική Επιτροπή.  

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε... 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε, κ. Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Γάτσιος ξεκαθάρισε... 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Να διευκρινίσω... Από τη στιγμή, που έρχεται να αποφασίσει το Δημοτικό 

Συμβούλιο για τη στιγμή, που έχει άποψη ο κάθε Δημοτικός Σύμβουλος... παράταξη, εμείς λέμε 

ότι στους καιρούς, που ζούμε, είναι προκλητικό να δίνονται γάλατα σε όλους τους υπαλλήλους 

και σε αυτούς, που μένουν στο γραφείο, και να τα βλέπουμε να τα κουβαλάνε από εδώ και από 

εκεί και να τα πετάνε πολλές φορές και την ίδια ώρα να υπάρχουν χιλιάδες άνεργοι έξω, οι 

οποίοι πληρώνουν αυτό το... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...κύριε Γάτσιο, δεν πετιέται τίποτε και μάλιστα έχει παρατηρηθεί κι ένα άλλο 

φαινόμενο... Έτσι; Το οποίο φαινόμενο πιθανόν να το ξέρει η κα Σαραντίδου.  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Θέλω να τοποθετηθώ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως.  

Δ.Σ. : Κι εγώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...ένα άλλο θέμα. Λοιπόν, ερωτήσεις υπάρχουν άλλες; 

Δ.Σ. : Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τοποθετήσεις. Ποιος θέλει να τοποθετηθεί; Ο κ. Γάτσιος τοποθετήθηκε. Η κα 

Σαραντίδου, ο κ. Γκότσης... Η κα Σαραντίδου.  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Το γάλα δίνεται καθαρά για λόγους υγείας των εργαζομένων. Διαχωρίζοντας 

τους εργαζόμενους... στην καθαριότητα, η καθαριότητα, δηλαδή αυτοί, που κάνουν αποκομιδή 

των σκουπιδιών, δεν είναι η μόνη ανθυγιεινή δουλειά στο Δήμο. Είναι ανθυγιεινή δουλειά και 

αυτοί, που κλαδεύουν όλη την ημέρα χόρτα και... είναι και αυτοί, που έχουν σκούπα και είναι 

μες στη σκόνη, είναι οι σιδεράδες, που κάνουν όλη την ημέρα οξυγονοκόλληση και 

ηλεκτροκόλληση. Είναι πόσες ειδικότητες και από την κλαδική τους σύμβαση, που χρόνια 

ολόκληρα αγωνίστηκαν οι εργαζόμενοι για να τα κατακτήσουν αυτά, δικαιούνται ένα λίτρο 

γάλα, το οποίο πρέπει να το πίνουν κατά τη διάρκεια της εργασίας τους για να μην έχουν 

πρόβλημα στα πνευμόνια από την ανθυγιεινή και βαριά εργασία. Δεν μπορούμε αυτά, που 

κατακτήθηκαν, και με αίμα πολλές φορές εργαζομένων, να τα... εμείς με μια κουβέντα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Γκότση.  

ΓΚΟΤΣΗΣ : Συμφωνώ σε αυτό, που λέει η κα Σαραντίδου, αλλά να κάνω μία πρόταση σε αυτό 

επάνω, που είπε ο κ. Γάτσιος, αυτοί, που είναι στα γραφεία. Μπορούμε, κ. Γάτσιο, να πάρουμε 

εδώ απόφαση σαν Δημοτικό Συμβούλιο και να... ότι δεν θα πρέπει να δίνεται γάλα σε αυτούς, 

που είναι στο γραφείο, που δεν κάνουν ανθυγιεινή δουλειά. Συμφωνώ με όσα είπα η... 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : ...σε αυτούς...  

ΓΚΟΤΣΗΣ : ...Εντάξει... Ναι. Είδα τη λίστα. Είδα τη λίστα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Είναι στα γραφεία, κ. Γκότση, που λέτε ότι πίνουν γάλα... γάλα; 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Σύμφωνα με το... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι σύμφωνα... Σύμφωνα με τον κ. Γάτσιο... 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Θα μου επιτρέψετε ένα παράδειγμα να αναφέρω; 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Να τελειώσω;  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Ναι, ναι... 

ΓΚΟΤΣΗΣ : ...Λοιπόν, εάν δεν υπάρχουν στα γραφεία, νομίζω ότι δεν πρέπει να το συζητάμε. 

Αλλιώς να πάρουμε απόφαση να την προωθήσουμε.  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Κύριε Πρόεδρε, ένα, ένα... Κύριε Πρόεδρε... Κύριε Πρόεδρε, ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγμα μπορώ να αναφέρω για να ξεκαθαριστεί; Εγώ είμαι είκοσι χρόνια 

στην αποθήκη της ΔΕΥΑΣ κάτω στο αμαξοστάσιο. Επειδή θεωρούμε Διοικητική Υπάλληλος, 

παρόλο που είμαι εκεί στην αποθήκη κι έχω... με όλα αυτά, δεν δικαιούμαι γάλα. Άρα, λοιπόν, ο 

νόμος δεν είναι... θέλουμε και όποτε θέλουμε. Είναι εκεί που πρέπει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, νομίζω το θέμα το ξεκαθαρίσαμε.... ψηφοφορία.  

Δ.Σ. : ...Μπορεί να μου διευκρινίσει κάτι... Και επειδή λέμε... είπατε... καθαριότητας και 

συμφωνώ... Θα τοποθετηθώ δέκα δευτερόλεπτα. Σας παρακαλώ πολύ. Δέκα δεύτερα. Ένα 

ποσό... που αφορά... υγείας, παιδείας και πολιτισμού... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εγώ ειλικρινά δεν θα επιτρέψω να συνεχίσουμε την κουβέντα και δεν θα 

επιτρέψω να δώσετε απάντηση. Το θέμα ολοκληρώθηκε και μπαίνει σε ψηφοφορία. Ναι, ναι, 

ναι, ναι, ναι.  

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ : Εγώ...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  : Την άποψή του βεβαίως. Τη θέση του κ. Γάτσιου ο κ. Καλαϊτζίδης. Εσείς; Ναι. 

Την εισήγηση της Υπηρεσίας. Ναι... Ο κ. Νιζάμης της άποψη του κ. Γάτσιου. Κύριε Στεργίου; 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ : Ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι... Ο κύριος... την άποψη του κ. Γάτσιου. Ο κ. Ίντος την άποψη του κ. 

Γάτσιου. Ο κ. Αναστασιάδης Ηλίας; Την άποψη του κ. Γάτσιου. Ο κύριος... 

Δ.Σ. : Την πρόταση, που έχω κάνει. Αν πάνε στα γραφεία, όχι.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. Κύριε Μηλίδη; 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, όπως είναι η εισήγηση. Κυρία Σαραντίδου, ναι, όπως είναι η εισήγηση. 

Κύριε Αναστασιάδη, ναι, όπως είναι η εισήγηση. Ο κ. Χρυσανθίδης με τον κ. Γάτσιο συμφωνεί. 

Κι εσείς το ίδιο. Ο κ. Μπόικος;  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. Ναι ο Πρόεδρος, ναι, ναι, ναι, ναι κι εσείς, Γραμματέα την άποψη του κ. 

Γάτσιου, ναι, όπως είναι η εισήγηση και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ  ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 557/2013 

ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση προμήθειας Σερραϊκών παραδοσιακών ειδών για τις ανάγκες του 

Δήμου Σερρών.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και πάμε στο επόμενο, που είναι έγκριση προμήθειας Σερραϊκών παραδοσιακών 

ειδών για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών. Ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : Ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 558/2013 

ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση επισκευής του προωθητήρα γαιών με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ-

32987 τύπου Caterpillar D7.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δέκατο ένατο, έγκριση επισκευής του προωθητήρα γαιών με αριθμό 

κυκλοφορίας ΜΕ-32987 τύπου Caterpillar D7.  

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : Θέλω να κάνω μια ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ.  

Δ.Σ. : Αυτός... αν δεν κάνω λάθος, ο προωθητήρας, που ήταν... Σερρών. Πού έχουμε σκοπό να 

το χρησιμοποιήσουμε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ποιος θα απαντήσει; Ο... 

Δ.Σ. : ...χρησιμοποιήσουμε στα έργα αποκατάστασης του χώρου...  

Δ.Σ. : Των...; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Των... μάλλον... Ομόφωνα ναι;  

  

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 559/2013 

ΘΕΜΑ 20ο : Έγκριση αποδέσμευσης μέρους της εγγύησης καλής εκτέλεσης της με αριθμ. 

20434/05-04-2013 σύμβασης για την προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2013.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πάμε στο εικοστό θέμα. Έγκριση αποδέσμευσης μέρους της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης της με αριθμ. 20434, 5/4 του 2013 σύμβασης για την προμήθεια υγρών καυσίμων 

έτους 2013.  
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Δ.Σ. : Ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι.  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Εδώ, κ. Πρόεδρε, να συμπληρώσουμε μόνο εγκρίνουμε και από την 7/8 του 2013 

πρωτόκολλο... και οριστικής παραλαβής μέρους της προμήθειας υγρών καυσίμων για το 2013 

για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία.  

ΓΑΛΑΝΗΣ : ...την αποδέσμευση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 560/2013 

ΘΕΜΑ 21ο : Έγκριση υλοποίησης της παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών 

υποστήριξης της Τεχνικής Υπηρεσίας στην εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου αναβάθμισης 

συστήματος οδοφωτισμού για την αξιοποίηση χρηματοδοτικών μηχανισμών». 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέμα εικοστό πρώτο, έγκριση υλοποίησης της παροχής υπηρεσιών με τίτλο 

«Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της Τεχνικής Υπηρεσίας στην εκπόνηση επιχειρησιακού 

σχεδίου αναβάθμισης συστήματος οδοφωτισμού για την αξιοποίηση χρηματοδοτικών 

μηχανισμών». 

Δ.Σ. : Ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι;  

Δ.Σ. : Ναι.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 561/2013 

ΘΕΜΑ 22ο : Αποδοχή χρηματοδότησης 41.000,00  € των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 

(ΣΑΤΑ 2013) για την κάλυψη δράσεων αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών και 

έγκριση της μελέτης παροχής υπηρεσιών «Αντιπυρική προστασία λόφου Ακρόπολης 

Σερρών και επαρχιακών οδών Σερρών-Χρυσοπηγής και Σερρών-Ελαιώνα για το έτος 2013.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πάμε στο εικοστό δεύτερο, αποδοχή χρηματοδότησης 41.000 ευρώ των 

Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΣΑΤΑ 2013) για την κάλυψη δράσεων αντιμετώπισης των 

δασικών πυρκαγιών και έγκριση της μελέτης παροχής υπηρεσιών «Αντιπυρική προστασία 

λόφου Ακρόπολης Σερρών και επαρχιακών οδών Σερρών-Χρυσοπηγής και Σερρών-Ελαιώνα για 

το έτος 2013. 

Δ.Σ. : Ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : Δηλαδή, συγγνώμη Πρόεδρε, δηλαδή αποδεχόμαστε και την έγκριση... της μελέτης. Θα 

πληρώσουμε αυτά τα πράγματα εκεί; Γιατί δεν είναι σαφές.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αποδοχή της χρηματοδότησης.  

Δ.Σ. : Ναι και λέει, έγκριση τη μελέτης παροχής υπηρεσιών, αντιπυρική προστασία... Τα 

χρήματα θα πάνε πού; Είναι ένα θέμα... πώς; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Είναι ένα θέμα. Και η προμήθεια και η τοποθέτηση δύο επιφανειακών 

δεξαμενών... Είναι η προμήθεια ενός μετεωρολογικού σταθμού. Είναι η χρηματοδότηση 

εθελοντικών οργανώσεων... καύσιμα. Όλα.  

Δ.Σ. : ...Κατανομή δεν λέει.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κατανεμημένα είναι... 

Δ.Σ. : ...είναι η εργολαβία, που κάνουμε...  

Δ.Σ. : Η εργολαβία καθαρισμού ή οι προμήθειες αυτές, που...  

Δ.Σ. : Και οι προμήθειες... 

Δ.Σ. : ...γι' αυτό, που είπατε, για τη μελέτη... 

Δ.Σ. : ...Έγκριση της μελέτης παροχής υπηρεσιών, αντιπυρική προστασία λόφου Ακρόπολης 

Σερρών και επαρχιακών οδών Σερρών-Χρυσοπηγής και είναι μελέτη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  : Όταν λέει μελέτη... μελέτη εννοεί αυτό, την αντιπυρική προστασία. Είναι η 

εργολαβία, που κάνει, που εκπονεί τον καθαρισμό ή το κλάδεμα ή οτιδήποτε. Έτσι... 

Δ.Σ. : Δηλαδή τα σαράντα ένα χιλιάρικα θα πάνε για το κλάδεμα των φύλλων... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τα σαράντα ένα χιλιάρικα... κατανέμονται. Τα 19.749 στην αντιπυρική 

προστασία, 8.000 η... δεξαμενών, 2.500 για τον αναμεταδότη κτλ.  

Δ.Σ. : Εντάξει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, ομόφωνα ναι, συνάδελφοι;  

Δ.Σ. : Ναι.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 562/2013 

ΘΕΜΑ 23ο : Έγκριση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη οριοθέτησης τμήματος 

1.200 μ. ποταμού Αγίου Ιωάννη» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής της.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εικοστό τρίτο θέμα, έγκριση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη 

οριοθέτησης τμήματος χιλίων διακοσίων μέτρων ποταμού Αγίου Ιωάννη» και καθορισμός 

τρόπου εκτέλεσής της.  

Δ.Σ. : Ναι.  

Δ.Σ. : Ναι, ναι, ναι.  

Δ.Σ. : Ναι.  

Δ.Σ. : Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μπράβο. Με απευθείας ανάθεση μετά από πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, η οποία θα... στην ιστοσελίδα του Δήμου. Έτσι δεν είναι, κ. Αντιδήμαρχε;  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Ναι, έτσι ακριβώς. Αυτή η μελέτη να πω ότι είναι προϋπόθεση για να 

μπορέσει να προχωρήσει το γενικό πολεοδομικό σχέδιο του Δήμου... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. Ομόφωνα ναι;  

Δ.Σ. : Ναι.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 563/2013 

ΘΕΜΑ 24ο : Αποδοχή και ψήφιση πιστώσεων ΣΑΤΑ έτους 2013 για την επισκευή και 

συντήρηση σχολικών κτιρίων. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εικοστό τέταρτο θέμα, αποδοχή και ψήφιση πιστώσεων ΣΑΤΑ έτους 2013 για 

την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.  

Δ.Σ. : Ναι.  

Δ.Σ. : Ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι; Εικοστό πέμπτο θέμα, έγκριση παραλαβής... 

Δ.Σ. : Πρόεδρε, Πρόεδρε. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ.  

Δ.Σ. : Γιατί δεν κατανέμονται όλα τα χρήματα; Αυτά, που κατανεμήθηκαν είναι έργα, που έχουν 

γίνει;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θα γίνουν.  

Δ.Σ. : Από το σύνολο των έργων κατανεμήθηκαν 101.000... εκατόν εβδομήντα εφτά. Τα 

υπόλοιπα γιατί δεν κατανέμονται... αυτά που έχουν κατανεμηθεί κατανέμονται εάν έχουν γίνει 

τα έργα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αυτά είναι... θα γίνουν. Όπως αναγράφονται στον πίνακα... και κάποια έργα, τα 

οποία δεν έχουν ακόμα αναγνωριστεί και... κάποια χρήματα γι' αυτό το ενδεχόμενο, για να 

κάνουμε κάποια άλλα έργα, που θα προκύψουν.  

Δ.Σ. : Και τρόπος εκτέλεσης;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  : Ο τρόπος εκτέλεσης αναλόγως με τον προϋπολογισμό.  

Δ.Σ. : Ο προϋπολογισμοί, εκτός από έναν, είναι όλοι για αναθέσεις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο τρόπος ναι. Άμα είναι με αναθέσεις, θα γίνουν με αναθέσεις... δικαιούται ο... 

Αποδοχή είναι... 

Δ.Σ. : Εγώ δεν... Θέλω να μάθω τον τρόπο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. Ο τρόπος... θα έρθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 564/2013 

ΘΕΜΑ 25ο : Έγκριση μη παραλαβής των μελετών για το έργο «Αποχετευτικά Δίκτυα με τη 

μέθοδο των δικτύων κενού» α) Δημοτικής Κοινότητας Μητρουσίου, β) Δημοτικής 

Κοινότητας Σκουτάρεως και σύνδεσής των με την ΕΕΛ του Δήμου Σερρών. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Είκοσι πέντε θέμα, έγκριση παραλαβής των μελετών για το έργο «Αποχετευτικά 

Δίκτυα με τη μέθοδο των δικτύων κενού» α) Δημοτικής Κοινότητας Μητρουσίου, β) Δημοτικής 

Κοινότητας Σκουτάρεως και σύνδεσής των με την ΕΕΛ του Δήμου Σερρών. Ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : Ναι.  

Δ.Σ. : Ναι.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Κύριε... Μισό λεπτό, μισό λεπτό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Μισό λεπτό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Αναστασιάδης Ηλίας... Θέλετε ερωτήσεις...  

Δ.Σ. : ...ογδόντα τόσες χιλιάδες... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Βεβαίως. Ποιοι θέλουν να ρωτήσουν; Ο κ. Αναστασιάδης, η κα Σαραντίδου, ο 

κ. Μηλίδης και κλείσαμε. Κύριε Μηλίδη. Ερώτηση.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Πολλές φορές συζητήθηκε το θέμα αυτό του αποχετευτικού. Εδώ στην εισήγηση 

της Υπηρεσίας λέει ο... την υπ' αριθμ. τάδε απόφαση του Συμβουλίου... ο φάκελος μελέτης του 

έργου «Αποχέτευση»... Διαμερίσματος... του Δήμου. Προκειμένου... Γιατί πολλές φορές ετέθη 

θέμα κι εδώ κάποιοι συνάδελφοι... ότι η Κάτω Καμήλα δεν ήταν, δεν ήταν ποτέ, δεν υπάρχει 

φάκελος. Εδώ βλέπω εγώ... λέει... Καμήλας... ο κ. Γρηγοριάδης, ο οποίος πραγματικά επέμενε 

ότι δεν υπάρχει τέτοια μελέτη... Η ίδια η εισήγηση το λέει. Και μου κάνει εντύπωση ότι εδώ 

βγαίναμε ψεύτες, ότι δεν το γνωρίζουμε. Μα η ίδια. Τι έγινε αυτή η μελέτη; Γιατί δηλαδή η 

Κάτω Καμήλα είναι απ' έξω; Υπήρξε λόγος συγκεκριμένος;  

Δ.Σ. : ...στην αρχή έγινε μια προμελέτη για να ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα. Δεν είχε 

ξεκαθαριστεί ότι θα ενταχθεί στο... Στη συνέχεια όμως το εντάξανε στο... Σε αυτό το πρόγραμμα 

δεν ήταν επιλέξιμη η Κάτω Καμήλα. Δηλαδή από τη στιγμή... δύο χιλιάδες κατοίκους δεν ήταν 

επιλέξιμη γι' αυτό και εξαιρέθηκε κι έμεινε μόνο το... και το... πάνω από δύο χιλιάδες κατοίκους. 
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Αλλά εδώ θα ήθελα να πω... το συζητούσα το θέμα. Αυτές οι μελέτες δόθηκαν στο Δήμο... 

κάποια στιγμή στο Δήμο. Ο Δήμος τις έδωσε στη ΔΕΥΑΣ και στη συνέχεια η ΔΕΥΑΣ, κάνοντας 

και κάποιες τροποποιήσεις τέλος πάντων, ενέταξε αυτό το έργο... στο πρόγραμμα και δουλεύει. 

Το έργο δουλεύει και τις αξιοποίησε τις μελέτες... ότι αυτή η δαπάνη δεν μπορεί να επιβαρύνει 

το Δήμο. Νομίζω ότι πρέπει να επιβαρύνει τη ΔΕΥΑΣ αυτή η δαπάνη, γιατί ούτως ή άλλως η 

ΔΕΥΑΣ... αξιοποίησε τις μελέτες, είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα και εκτός από αυτό αυτές οι 

μελέτες έχουν πληρωθεί από τους δημότες του Δήμου. Δηλαδή δεν είναι τα ογδόντα χιλιάρικα. 

Εδώ μιλάμε για πολλά χρήματα. Μιλάμε για 400.000, οι οποίες μπορεί να μην δόθηκαν όλες, 

αλλά στο... έχουν δοθεί οι 400.000, στο... γύρω στις 220.000 και πιστεύω... και άλλες 200.000 

ως οφειλή. Οπότε εγώ θέλω να πάρουμε απόφαση εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο να κινηθεί η 

διαδικασία, η μελέτη να μην πληρωθεί από το Δήμο, αλλά από τη ΔΕΥΑΣ.  

Δ.Σ. : Μάλιστα. Ωραία.  

Δ.Σ. : Σωστός.  

Δ.Σ. : Ερωτήσεις τίποτα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. Ερωτήσεις. Ποιος άλλος... 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Άλλη απορία είχα, άλλη μου δημιουργήσατε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μισό λεπτό, κα Σαραντίδου... το λόγο; Ναι.  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Δηλαδή τώρα, ενώ εισηγείσθε να εγκριθεί η παραλαβή των μελετών, μας λέτε 

ότι πρέπει να τις πληρώσει η ΔΕΥΑΣ. Δηλαδή εμείς θα τις παραλάβουμε κατά την εισήγηση... 

Δ.Σ. : ...απ' το μισθό σας.  

Δ.Σ. : Άλλο το ένα όμως, άλλο το άλλο.  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Όχι... Αν παραλάβουμε εμείς ως Δημοτικό Συμβούλιο τις μελέτες. Τι να 

πούμε μετά, εμείς τις παραλάβαμε αλλά πληρώστε τες εσείς, η ΔΕΥΑΣ; Δεν στέκουν αυτά... 

Δ.Σ. : Αυτό είναι θέμα διαδικαστικό. Η ουσία είναι ότι αυτές οι μελέτες δεν μπορούν να 

επιβαρύνουν τον Δήμο.  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Άρα θα έπρεπε να κατεβάσετε εισήγηση σήμερα να μην εγκρίνουμε την 

παραλαβή των μελετών, αλλά να τις παραλάβει η ΔΕΥΑΣ.  

Δ.Σ. : ...τα πληρώσει η ΔΕΥΑΣ.  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : ...αυτά που παραλάβαμε εμείς θα τα πληρώσει;...  

Δ.Σ. : ...του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αρνητική.  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Να συνεχίσω, ναι. Να συνεχίσω λίγο... Να συνεχίσω λίγο την ερώτησή μου. 

Γιατί... σε μία παράγραφο λέει ότι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μη διακόπτετε.  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : ...με την υπ' αριθμ. τάδε... που αφορούν τον πρώην Δήμο... στη ΔΕΥΑΣ 

Σερρών, προκειμένου να αναλάβουν... συνέχεια... με τον... τάδε... η ΔΕΥΑΣ επέστρεψε τις 

μελέτες στο Δήμο με αρνητική απάντηση. Άρα, εμείς τώρα, αν τις παραλάβουμε, δεν μπορούμε 

μετά να τις παραλάβουμε εμείς σαν Δημοτικό Συμβούλιο και τα λεφτά να πληρώσουν άλλοι για 

μελέτες, που δεν παρέλαβαν αυτοί.  

Δ.Σ. : Τις μελέτες, κα Σαραντίδου... ισχύει και αυτοδίκαια... παραλαβή αλλά όχι με τις ίδιες 

προϋποθέσεις... που έχουν δύο μήνες από την τελευταία όχληση του μελετητή, η μελέτη 

θεωρείται ότι έχει παραληφθεί και τώρα, νομίζω, έχουμε περάσει το δίμηνο από την όχληση. 

Άρα, οι μελέτες έχουν αυτοδίκαια παραληφθεί. Κι εγώ δεν θα εστιάσω, εδώ είναι πολύ σοβαρό 

το θέμα... 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : ...εδώ μέσα. Δεν χρειαζόταν το θέμα.  

Δ.Σ. : Κοιτάξτε, μπορεί να έχουμε παραληφθεί αυτοδίκαια όμως υπάρχει και μια διαδικασία, 

που πρέπει να υπάρχει απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο για την παραλαβή, για να μπορεί 

να πάρει ο μελετητής την εγγυητική του για να κάνει και την βεβαίωση καλής εκτέλεσης. 

Εντάξει; Αλλά το θέμα... περίπλοκο. Δεν είναι περίπλοκο το θέμα... Και τώρα εγώ πιστεύω... επί 

της ουσίας. Εμάς τώρα δεν μας καίει το διαδικαστικό ή το γραφειοκρατικό μέρος. Μας καίει... 

πληρώσει τα ογδόντα χιλιάρικα... 
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ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : ...Κι ένα επόμενο σκέλος ερώτησης... απαντήσατε άμεσα, αν στις μελέτες 

αυτές, δεν ξέρω αν υπήρχαν, εσείς θα μας πείτε αν υπήρχε, για τις ιδιωτικές παροχές... Αν 

υπήρχε μέσα στις μελέτες, θα υπήρχε περίπτωση η χρηματοδότηση των ιδιωτικών παροχών να 

είναι από το... μαζί με όλο το έργο, αν προβλεπόταν αρχικά από τις μελέτες; Προβλέπεται στις 

μελέτες οι ιδιωτικές παροχές; 

Δ.Σ. : Όχι.  

Δ.Σ. : Οι ιδιωτικές παροχές δεν... και στο... και στις Σέρρες, τις πλήρωσαν οι ιδιώτες. Δεν είναι 

επιλέξιμη δαπάνη οι ιδιωτικές παροχές από κανένα πρόγραμμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Αναστασιάδης ο Ηλίας.  

Δ.Σ. : Ο Ηλίας, ο Ηλίας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αναστασιάδη; 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Λοιπόν, εγώ διαβάζω την τελευταία παράγραφο και νομίζω ότι θα 

συμφωνήσω με τον κ. Μυστακίδη, όχι στη λογική της διαφωνίας. Με την ίδια απόφαση λένε οι 

Τεχνικές Υπηρεσίες να εξεταστεί η πληρωμή των... μελετών του τελικού ποσού τάδε, καθόσον ο 

καθολικός διάδοχος των τέως Δήμος είναι ο Δήμος Σερρών, εκτός από τα έργα ύδρευσης και 

αποχέτευσης, που αφορούν τη ΔΕΥΑ, που σημαίνει ότι αυτό το ποσό των 80.000-τόσο 

επιβάλλεται να το πληρώσει η ΔΕΥΑ κι εδώ κλείνω. Βέβαια, διαδικαστικά δεν μπορούμε να τις 

παραλάβουμε εμείς και να τις δώσουμε, γιατί αν τις παραλάβουμε εμείς, ως αποδοχή, κάνουμε 

αποδοχή, ουσιαστικά... πληρώσουμε. Νομικά δεν στέκει. Νομικά δεν στέκει. Νομικώς δεν είναι, 

αλλά... τόσα χρόνια Δημόσια Διοίκηση, μερικά πράγμα, ε... να τα μάθουμε. Ένα είναι αυτό και 

αυτή είναι η τοποθέτησή μου. Βέβαια εγώ... και στον κ. Δήμαρχο τώρα και του θέτω ένα αίτημα, 

γιατί εδώ και μέρες  προσπαθώ να πάρω αυτό το χαρτί, το οποίο εστάλη με απόφαση με τον 

αριθμό 5 του 2011 από το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας... όπου... ο φάκελος 

«Αποχέτευση Δ.Δ., Μελέτη, αποχέτευση μελέτη του έργου Δ.Δ. Καμήλας»... 

Δ.Σ. : Κάτω.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Κάτω καμήλας. Λοιπόν, ειλικρινά κόντεψα να σαλτάρω. Από τις 

Τεχνικές Υπηρεσίες, κ. Δήμαρχε, μου στέλνουν στη ΔΕΥΑΣ. Η ΔΕΥΑΣ δεν  ξέρει τίποτα. 

Ξαναγυρίζω στις Τεχνικές Υπηρεσίες. Μια συνεννόηση τηλεφωνική και τελικώς με παρέπεμψαν 

σε χρόνο, τη Δευτέρα, όπου θα έρθουν οι μηχανικοί, οι Προϊστάμενοι της ΔΕΥΑΣ. Γιατί; Γιατί 

το ζητάω; Γιατί κόντεψαν να με βγάλουν τρελό. Δεν υπήρχε μελέτη, υπήρχαν μετρήσεις και 

μόνο μετρήσεις κτλ. Τώρα βέβαια φτάνουμε στο σημείο ότι μελέτη υπήρχε και μάλιστα όχι αυτό 

μόνο, αλλά εδόθη εντολή για δημιουργία πακέτων στον κύριο... από το 2008 για τα υπόλοιπα... 

για τα υπόλοιπα, για τις υπόλοιπες Κοινότητες του τέως Δήμου... Κύριε Δήμαρχε, σας 

παρακαλώ πάρα πολύ, δώστε εντολή στις υπηρεσίες σας να μου δώσουν αυτό το χαρτί, το οποίο 

θεωρώ βασικό. Τώρα, τι έκανε ο Δήμος στη συνέχεια και γιατί έκανε την επιλογή, δεν με 

ενδιαφέρει προς στιγμή. Ξέρω όμως ότι στη ΔΕΥΑΣ... τελειώνω... μελέτη, την οποία επρόκειτο 

να υποβάλει ο Δήμος και η Διαχειριστική Αρχή την έστειλε πίσω. Γιατί; Γιατί ο ΦΠΑ στον μεν 

Δήμο ήταν επιλέξιμη δαπάνη, στη δε ΔΕΥΑΣ ήταν μη επιλέξιμη δαπάνη. Και... την ξανά-

πάσαρε στο Δήμο, ε, στη ΔΕΥΑ. Εγώ αυτό, που θέλω, κ. Δήμαρχε, είναι, σας παρακαλώ, όχι 

όλη τη μελέτη, γιατί είναι μεγάλη, αλλά τουλάχιστον το διαβιβαστικό και τη μελέτη 

σκοπιμότητας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Δήμαρχε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Λοιπόν, τώρα για όνομα του Θεού, αν είναι δυνατόν, ό,τι έγγραφο θέλετε ή 

οποιαδήποτε μελέτη δεν υπάρχει... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Εγώ σαλτάρισα, κ. Δήμαρχε, συγγνώμη.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Εδώ δεν ξέρω τι συνέβη, για ποιο λόγο δεν μπορέσατε να... Ευχαρίστως, αν 

θέλετε ελάτε και μαζί αύριο να τους καλέσω για να δούμε, γιατί δεν μπορούν να  το βρουν.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Μου επιτρέπετε; Μου επιτρέπετε; Μου έλεγαν, ποια μελέτη, αυτή, που 

στείλαμε ή την παλιά; Λέω την παλιά... χάθηκε στους... Τρελάθηκα...  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Όσον αφορά για το αποχετευτικό, που λέτε, της Κάτω Καμήλας, το θέμα μας 

ήταν η διαμάχη, γιατί δεν εντάχθηκε... 

Δ.Σ. : Δεν αναφερόμαστε στον...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Είμαστε εκτός θέματος. Πάνω, Κάτω Καμήλες κλπ, εκτός θέματος. 

Παράκληση, επί του θέματος.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ειπώθηκε ότι μπορούσε να ενταχθεί η Κάτω Καμήλα και δεν εντάχθηκε... 

ειπώθηκε αυτό το πράγμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έχει ειπωθεί, έχει απαντηθεί το θέμα αυτό και νομίζω ότι δεν είναι της 

παρούσης. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ...δεν είναι δυνατόν, όμως, κ. Πρόεδρε... μαζί με τους άλλους να λένε ότι δεν 

εντάχθηκε γι' αυτό το λόγο και να μην υπάρχει απάντηση... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Απαντήστε τουλάχιστον μονολεκτικά για να κλείσει αυτό το θέμα, γιατί 

είμαστε... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Δεν εντάχθηκε, διότι, δεν κατατέθηκε, διότι δεν μπορούσε να κατατεθεί 

πρόταση, λόγω του ότι ήταν κάτω από δύο χιλιάδες. Στην αρχή έγινε το 2007 προένταξη, χωρίς 

να καταθέσουν μελέτες και προτάσεις. Το ΥΠΕΧΩΔΕ τότε έβγαλε έναν κατάλογο και λέει, 

εντάσσονται... χωριά, όσα έχουν πάνω από δύο χιλιάδες πληθυσμό. Η Κάτω Καμήλα δεν ήταν, 

γιατί είχε πληθυσμό κάτω από δύο χιλιάδες... ξέρετε τώρα, πολύ καλά... ο πρώην Δήμος... δεν 

αντέδρασε. Μα δεν μπορούσε να αντιδράσει. Τι να κάνει; Από εκεί και πέρα δεν ήταν δυνατόν 

να κατατεθεί μελέτη για να ενταχθεί η Κάτω Καμήλα στο αποχετευτικό. Έτσι... Δεν χρειάζεται 

να ξανασυζητήσουμε. Τώρα... Ναι, ακριβώς... βρίσκεται η μελέτη αυτή... Αυτό δεν το συζητάμε. 

Δεν υπάρχει περίπτωση να θέλετε κάτι και... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Μου επιτρέπετε, Πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  : Όχι... Ο κ. Γαλάνης ζήτησε το λόγο.  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Εγώ, όπως... το θέμα, γιατί ο μελετητής έχει έρθει... και στο Δήμο να αναζητήσει 

από πού τυχόν θα πληρωθεί. Η αλήθεια είναι ότι οι... φορείς και η... των μελετών ήταν ο 

Δήμος... και ο Δήμος... Φυσικά αυτοί οι δύο Δήμοι δεν είχαν ΔΕΥΑ. Δεν είχαν, δηλαδή, όπως ο 

Δήμος Σερρών Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης.  Οι μελέτες αφορούσαν αυτό το 

αντικείμενο. Με τον Καλλικράτη, εφόσον... υποχρεώσεις πλέον ο Δήμος Σερρών, για θέματα 

ύδρευσης και αποχέτευσης πράγματι κανονικός διάδοχος είναι η ΔΕΥΑ. Δεν μπορεί ο Δήμος 

Σερρών να αποτελεί τη συνέχεια αυτών ως φορέας της έκδοσης αυτών των μελετών. Μόνο η 

ΔΕΥΑ. Επομένως, δεν θα μπορούσα να διαφωνήσω με τον Αντιδήμαρχο, τον κ. Μυστακίδη και 

τους άλλους συναδέλφους, τον κ. Αναστασιάδη... Έχω την αίσθηση ότι δεν μπορούμε και να  

παράγουμε τις μελέτες... και συγχρόνως να πούμε ότι θα πρέπει να πληρώσει η ΔΕΥΑ. Ή θα τις 

παραλάβει τις μελέτες ο Δήμος και θα πληρώσει, αυτή είναι η αίσθηση  και η εντύπωση, που 

έχω, η άποψή μου, ή θα  τις παραλάβει η ΔΕΥΑ και θα τις  πληρώσει αυτή. Όταν μάλιστα τις 

έχει κάνει και χρήση κι έχει κάνει και χρήση των μελετών, ένας λόγος παραπάνω και είναι και 

το αντικείμενό της. Αυτή είναι η γνώμη μου, κ. Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αραμπατζή. 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ : Νομίζω ότι με έχουν καλύψει και... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Στο μικρόφωνο... 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ : Ο κ. Γαλάνης με έχει καλύψει με το θέμα της παραλαβής των μελετών. Μία 

σύντομη τοποθέτηση θα κάνω, όσον αφορά η ΔΕΥΑΣ τι έχει παραλάβει και... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  : ...κύριε Αραμπατζή... 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ : ...ένα ερώτημα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερωτήματα εκτός θέματος δεν...  

Δ.Σ. : ...μελέτη... ή όχι; Δεν πρέπει να ξέρουμε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...είναι θέμα... 

Δ.Σ. : ...είπα, από εκεί δεν πρέπει να τα ξέρουμε εμείς τι έγινε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κατ' ιδίαν, εκτός θέματος...  
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Δ.Σ. : Όχι κατ' ιδίαν.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ τώρα, κ. Γκότση. Τι θα απαντάμε τώρα δηλαδή, σε εκτός θέματος 

ερωτήσεις; Επί του θέματος έχετε να πείτε κάτι;  

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ : Προτείνω να αποσυρθεί το θέμα και να... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μπράβο. Έτσι...  

Δ.Σ. : ...όπως είπε η κα Σαραντίδου, είναι η εισήγηση της Υπηρεσίας. Εμείς αποφασίζουμε. 

Εμείς είμαστε το Δημοτικό Συμβούλιο... 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : ...ζήτησε ο κύριος... αυτό το χαρτί.  

Δ.Σ. : Ναι. Ωραία. Αυτό εισηγείται η Υπηρεσία. Εμείς μπορούμε να πάρουμε διαφορετική 

απόφαση από την εισήγηση της Υπηρεσίας... Δεν... το ζήτημα αρνητικά... 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην κάνετε διακοπές, σας παρακαλώ πολύ.  

Δ.Σ. : ...Σε καμία περίπτωση ο Δήμος δεν θα παραλάβει τις μελέτες... αποφασίζουμε... δεν τις 

παραλαμβάνουμε και να κάνουμε τη διαδικασία... ΔΕΥΑΣ, να έρθει θέμα από τη ΔΕΥΑΣ πλέον 

για την παραλαβή, να... παραλάβει η ΔΕΥΑΣ, το Διοικητικό της Συμβούλιο... μελέτες, ή να 

αποσυρθεί το θέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Η πρόταση για να έχει και νομιμότητα, πρέπει να αποσυρθεί το θέμα, να 

συζητηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΣ. Έτσι; 

Δ.Σ. : ...το θέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ορίστε; 

Δ.Σ. : Υπάρχει μία πρόταση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  : Ναι; 

Δ.Σ. : Υπάρχει η πρόταση του κυρίου... η οποία λέει το εξής... δεν μπορούμε να τις 

παραλάβουμε... ουσιαστικό και νομικό. Αυτό ψηφίζω. Το τι θα κάνει η ΔΕΥΑΣ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία.  

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ορίστε.  

Δ.Σ. : ...να αποσυρθεί...  

Δ.Σ. : ...Μια ώρα μιλάμε χωρίς λόγο. Αυτό... εδώ και ώρα... να τελειώσει... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  : Έτσι. Λοιπόν, μπαίνει σε ψηφοφορία η απόσυρση του θέματος... Ναι, ναι, ναι. 

Ομόφωνα ναι;  

Δ.Σ. : Ομόφωνα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι. Αποσύρεται... Αποσύρεται το θέμα, για να πάει η παραλαβή των 

συγκεκριμένων μελετών και να αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΣ... 

Δ.Σ. : ...η απόφαση είναι να το παραλάβει η ΔΕΥΑΣ. Να τα παραλάβει η ΔΕΥΑΣ. Όχι 

αποσύρεται... 

Δ.Σ. : ...Πρόεδρε...  

Δ.Σ. : ...ξεκαθαρίσει το θέμα.  

Δ.Σ. : Αλλά; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι... η μη παραλαβή των μελετών... 

Δ.Σ. : Να βοηθήσω λίγο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ.  

Δ.Σ. : ...και γι' αυτό δεν μίλησα κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, για τον εξής λόγο, ότι αυτή η 

τοποθέτηση, που έκανα... τοποθέτηση... παρόντος... είχε να κάνει με ένα... μια ερμηνεία, ας 

πούμε, της όλης κατάστασης. Η λογική της απόσυρσης, που ενδεχομένως με βρίσκει σύμφωνο, 

είναι... 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : ...να εξεταστεί πριν έρθει εδώ... Όχι με την εισήγηση...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρία Σαραντίδου, δεν είναι τόσο εύκολα... Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι... Κυρία 

Σαραντίδου... Μη βιάζεστε... Μη βιάζεστε... Όχι να μην πείτε εσείς. Θα σας δώσω το λόγο και 

θα πείτε. Λοιπόν, κάποια θέματα -έτσι;- δεν έρχονται πακέτα, κονσέρβα μες στο Δημοτικό 
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Συμβούλιο. Έτσι; Αυτό θα αποτελούσε και ίσως μια παρεξηγημένη πράξη... Ωραία; Λοιπόν, 

είναι ένα θέμα, το οποίο απασχολεί όλο το Σώμα και τη Συμπολίτευση και την Αντιπολίτευση κι 

εδώ σύσσωμοι παίρνουμε μία απόφαση πιο ώριμη απ' ότι το φέρνει η Υπηρεσία. Έτσι; Υπάρχει 

μία πρόταση της Υπηρεσίας. Λοιπόν, εδώ δεν πρέπει να διαμορφώσουμε αυτήν την πρόταση; 

Βλέπετε ότι συμφωνούμε. Το θέμα αυτό, να μην δηλαδή παραλάβουμε τις μελέτες, να μην 

πληρώσει ο Δήμος και επί της ουσίας να πάνε στο Διοικητικό Συμβούλιο, να πάρουν αποφάσεις 

το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ και τα ξαναφέρνουμε. Έτσι; 

Δ.Σ. : Πρόεδρε; 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Να πω κάτι διαδικαστικό;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ.  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Λοιπόν, μισό λεπτό. Έρχονται πολλά θέματα... Ο κ. Μυστακίδης είχε να 

εισηγηθεί δύο-τρία, άντε πέντε θέματα. Έπρεπε να... Αυτό είναι το θέμα, που εισηγείται ο κ. 

Μυστακίδης. Και να πει, εγώ, εμείς, σαν παράταξη, δεν συμφωνούμε με αυτό... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μα αυτό δεν είπε; 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : ...άρα, δεν θα κατεβάσουμε την εισήγηση της Υπηρεσίας, που εμείς θεωρούμε 

ότι η παράταξή σας συμφωνεί με την εισήγηση της Υπηρεσίας, γιατί δεν έχει καμία εισήγηση 

του κ. Μυστακίδη, που να λέει, αυτή είναι ναι μεν η άποψη της Υπηρεσίας, αλλά της παράταξής 

μας είναι να μην τη δεχτούμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μάλλον δεν την ακούσατε, κα Σαραντίδου... Σαφέστατη... 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Όχι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σαφέστατη... η εισήγηση του Αντιδημάρχου... του κ. Μυστακίδη και είπε... 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Μετά την ερώτηση ο κ. Μυστακίδης...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μα, ποια ερώτηση; Εισήγηση έφερε ο άνθρωπος.  

Δ.Σ. : Κυρία Σαραντίδου... 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : ...την εισήγηση.  

Δ.Σ. : Εγώ είπα ότι ούτως ή άλλως θα την αποδεχτούμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θα ξανά-ανοίξουμε τα πρακτικά.  

Δ.Σ. : ...ούτως ή άλλως, όταν είπε ο κ. Πρόεδρος, ότι ομόφωνα ναι, μίλησε κάποιος, ο κ. 

Αναστασιάδης... 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Όταν λέτε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μη μιλάτε όλοι μαζί... 

Δ.Σ. : Η εισήγησή μου ως... Η εισήγησή μου είναι να πάρουμε απόφαση ότι δεν 

παραλαμβάνουμε αυτές τις μελέτες λόγω αναρμοδιότητας... 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : ...κάπου για να ξέρουμε ότι η άποψη σου είναι αυτή... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εντάξει...  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : ...ρε παιδιά, να...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Σας παρακαλώ...  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Είπα... Παρακαλώ. Είπα προηγούμενα την πρότασή μου. Γιατί; Γιατί 

υπάρχει ένα δεδομένο της Διαχειριστικής Αρχής. Ας μην το ξεπερνάμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι βέβαια.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Έτσι; Γι' αυτό λέω εδώ να αποφασίσουμε. Δεν παραλαμβάνουμε εμείς 

και η υπόθεση πάει στη ΔΕΥΑ και ξεκαθαρίζει...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Αλλά νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι.  

Δ.Σ. : Όχι.  

Δ.Σ. : Όχι δεν συμφωνούμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. Ποιοι διαφωνούν;  

Δ.Σ. : Είπαμε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Να μπει σε ψηφοφορία.  

Δ.Σ. : Ας πούμε...  



 

59 

 

Δ.Σ. : ...μελέτες, οι οποίες... Να μην πληρωθούν. Υπάρχουν κάποιες μελέτες, οι οποίες έχουν 

γίνει από τις προηγούμενες Δημοτικές Αρχές και οι οποίες γι' αυτό έχουν ενταχθεί τα έργα αυτά 

στο... γι' αυτό και γίνονται η δουλειά τώρα γίνεται πραγματικά και δύο έργα... θα... αυτό το 50% 

των καθημερινών προβλημάτων, που αντιμετωπίζουν τα χωριά μας, από αυτές τις μελέτες, που 

έχουν γίνει θα... να ξέρετε το 50% των προβλημάτων. Σήμερα, εδώ γιατί γίνεται το όλο θέμα, 

δεν παραλαμβάνει η Δημοτική Αρχή; Γιατί και ο κ. Γαλάνης και ο κ. Αντιδήμαρχος έχουν 

πειστεί ότι η Δημοτική Αρχή είναι δύσκολο, δεν μπορεί να τις πληρώσει. Άρα, θα πρέπει να το 

ρίξουμε το μπαλάκι στη ΔΕΥΑ... 

Δ.Σ. : Καμία σχέση.  

Δ.Σ. : ...να πληρώσει η ΔΕΥΑ.  

Δ.Σ. : ...το Δήμο να πληρώσει τις μελέτες...  

Δ.Σ. : Πρόεδρε, νομίζω ότι το πρόβλημα δημιουργείται, επειδή οι πρώην Δήμοι δεν είχαν 

ΔΕΥΑ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν... επειδή τα πράγματα άλλαξαν... σε έναν Καλλικράτη και επειδή... 

οργανωμένη... ΔΕΥΑ... 

Δ.Σ. : Πρόεδρε...  

Δ.Σ. : Η πρότασή μου... είναι ότι δεν παραλαμβάνουμε εμείς αυτές τις μελέτες λόγω 

αναρμοδιότητας του Δημοτικού Συμβουλίου... 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε... 

Δ.Σ. : Έτσι... 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έχετε πρόταση, κ. Αναστασιάδη;  

Δ.Σ. : ...παραλάβουμε... 

Δ.Σ. : ...την αρμοδιότητα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφανθεί...  

Δ.Σ. : ...Τι θα κάνουμε τώρα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Το τι θα κάνουμε, θα δούμε τι θα κάνουμε. Πάντως προς το παρόν η απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου είναι αυτή... σε ψηφοφορία, ρε παιδιά... Να καταλήξουμε στο δια 

ταύτα.  

Δ.Σ. : Ψηφοφορία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έτσι; Ψηφοφορία.  

Δ.Σ. : ...Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ.  

Δ.Σ. : Επειδή αυτοί οι Δήμοι... ΔΕΥΑ... Δεν είπαμε... μία πρόταση. Να αποσυρθεί το θέμα, 

διότι... λειτουργήσει... θα δημιουργηθούν... στο Συμβούλιο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Με την πρόταση να πάει στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΣ.  

Δ.Σ. : ...Έχουμε εμείς πρόβλημα στα χωριά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Κανένα πρόβλημα δεν...  

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε... το λόγο, σας παρακαλώ.  

Δ.Σ. : Νομίζω... Νομίζω...  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : ...εισήγηση και πρόταση...  

Δ.Σ. : Έχουμε... γιατί αυτό το ογδόντα-τόσα χιλιάρικα για τα ογδόντα-τόσα χιλιάρικα, που 

αναφέρονται εδώ πέρα, δεν αναφέρονται, κ. Μερετούδη, σε δαπάνες, που ήρθαν από το Δήμο... 

ως εδώ, γιατί αυτά έχουν πληρωθεί.  

Δ.Σ. : Δεν αναφέρθηκα σε κανένα... 

Δ.Σ. : Αλλά εγώ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Ας μην πλατειάσουμε άλλο... Λοιπόν... πρόταση, που έκανε ο κ. Μυστακίδης... 

Ωραία. Πάμε στην ψηφοφορία, λοιπόν. Ναι. Την πρόταση του Αντιδημάρχου. Ναι, όχι ο 

κύριος... 

Δ.Σ. : Να αποσυρθεί.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εσείς λέτε να αποσυρθεί. Ωραία... Παρακαλώ, την πρόταση του Αντιδημάρχου.  

Δ.Σ. : Πρόταση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ποιος λέει να αποσυρθεί; Να σηκώνει το χέρι αυτός, που 

θέλει να αποσυρθεί. Ο κύριος... λέει να αποσυρθεί... Σαφής. Ναι... Έτσι. Είναι η πρόταση... Ναι.  

Δ.Σ. : Να αποσυρθεί.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. Συμφωνείτε με αυτήν την πρόταση. Κύριε Χρυσανθίδη;  

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Την πρόταση του Αντιδημάρχου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Του Αντιδημάρχου... Συμφωνεί ο κ. Γάτσιος, την πρόταση του Αντιδημάρχου. 

Ναι... Ναι, ναι, ναι την πρόταση του Αντιδημάρχου.  

Δ.Σ. : Να αποσυρθεί.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο Γραμματέας... και ο Πρόεδρος την πρόταση του Αντιδημάρχου.  

Δ.Σ. : Είπαν να αποσυρθεί ο κύριος... ο κ. Θεοχάρης, ο κ. Αναστασιάδης Αντώνης... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Αραμπατζής.  

Δ.Σ. : Ο κύριος... και ο κύριος...  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 565/2013 

ΘΕΜΑ 26ο : Έγκριση μείωσης μισθώματος της Ο.Ε. Ορεινό Ρεύμα.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και προχωράμε στο επόμενο θέμα, έγκριση, σας παρακαλώ λίγη ησυχία, 

έγκριση μείωσης μισθώματος της... Εταιρείας Ορεινό Ρεύμα.  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Να σας πω κάτι;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. Δύο λόγια... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Όπως είχαμε λάβει απόφαση στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο για μια άλλη 

Εταιρεία, η οποία ασκεί την ίδια δραστηριότητα... σήμερα ουσιαστικά σας εισηγούμαι με τη 

σύμφωνη γνώμη της Τοπικής Κοινότητας Ορεινής, τη μείωση 20%... και την προηγούμενη 

φορά. Για έναν χρόνο μόνο έχουμε δικαίωμα να το κάνουμε αυτό. Μετά πρέπει να λάβουμε εκ 

νέου απόφαση για την Ο.Ε., Ομώνυμη Εταιρεία Ορεινό Ρεύμα, σύμφωνα με το άρθρο 9, 

παράγραφος 4... του 2012 έχουμε δικαίωμα, επειδή προστέθηκε έκτακτη εισφορά στο 

τιμολόγιο... 30% επί του τζίρου. Για φωτοβολταϊκά. Υπάρχει καθυστέρηση πληρωμής από... 

πάνω από έξι μήνες και υπάρχει και μία εκτίμηση ότι τα μισθώματα είναι πάρα πολύ ακριβά. 

Εγώ θεωρώ... σοβαροί και σας ζητώ να αποφασίσετε... σας ζητώ να αποφασίσετε να μειώσουμε 

το μίσθωμα έως και 20% για μία χρονιά.  

Δ.Σ. : Μια ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  : Παρακαλώ. Ποιος θέλει να υποβάλει ερώτηση; Ο κ. Νιζάμης. Άλλος; Κανείς. 

Και ο Γραμματέας, συγγνώμη. Κύριε Νιζάμη.  

ΝΙΖΑΜΗΣ : Ήθελα να ρωτήσω τον κ. Αντιδήμαρχο εάν το έτος είναι ημερολογιακό ή ισχύει 

από σήμερα... τέτοιον καιρό.  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ένα χρόνο.  

ΝΙΖΑΜΗΣ : Είναι ημερολογιακό... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τριακόσιες εξήντα πέντε μέρες.  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Η διάρκεια της μείωσης δεν μπορεί να υπερβεί το ένα έτος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τριακόσιες εξήντα πέντε μέρες... Από την ημέρα της απόφασης προσθέτουμε 

τριακόσιες εξήντα πέντε μέρες. Ομόφωνα ναι; Συγγνώμη...  

Δ.Σ. : Το 20% είναι... Δεν υπάρχει δηλαδή...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι, λοιπόν.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 566/2013 

ΘΕΜΑ 27ο : Έγκριση παράτασης σύμβασης μίσθωσης ακινήτων για την στέγαση των 

18ου, 22ου, 12ου (1ο και 2ο τμήμα) και 21ου Νηπιαγωγείων του Δήμου Σερρών.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πάμε εικοστό έβδομο. Έγκριση παράτασης σύμβασης μίσθωσης ακινήτων για 

την στέγαση των 18ου, 22ου, 12ου (1ο και 2ο τμήμα) του 12ου και 21ου Νηπιαγωγείων του 

Δήμου Σερρών.  

Δ.Σ. : Ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  : Ομόφωνα.  

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ. Ερωτήσεις; Τοποθετήσεις; 

Δ.Σ. : Τοποθετήσεις.  

Δ.Σ. : Ερώτηση ο κ. Γάτσιος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερωτήσεις; Ο κ. Γάτσιος. Άλλος; Ο κ. Αναστασιάδης Ηλίας. Και κανείς άλλος. 

Κύριε Γάτσιο.  

ΓΑΤΣΙΟΣ : Για πόσα χρόνια γίνεται η παράταση της μίσθωσης;  

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ : Για πέντε έτη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο... Ποιος άλλος ζήτησε; 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Εγώ, εγώ, εγώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Αναστασιάδης Ηλίας. Ερώτηση.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Επειδή το θέμα το γνωρίζω αρκετά καλά, γιατί είχαμε κάνει μία 

προσπάθεια με τον Προϊστάμενο της πρωτοβάθμιας για τη λύση αυτού του θέματος, αλλά και 

για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας, ήθελα να ρωτήσω τον κ. Δήμαρχο εάν έχει κάνει κάποια 

κίνηση ή προτίθεται να κάνει για να μας παραχωρηθούν προς χρήση, όχι κτήση, προς χρήση 

οικήματα, κτίσματα του στρατοπέδου Κολοκοτρώνη, όπου εκεί μπορούμε με άνεση να 

στεγάσουμε έναν μεγάλο αριθμό νηπιαγωγείων. Οι χώροι είναι εξαιρετικοί. Εμείς προσωπικά 

δεν προλάβαμε. Εάν προτίθεστε εσείς να κάνετε κάτι τέτοιο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, παρακαλώ τον κ. Δήμαρχο να μην απαντήσει. Η ερώτηση είναι εκτός 

θέματος. Εκτός θέματος. Λοιπόν.  

Δ.Σ. : Τοποθετήσεις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τοποθετήσεις. Η κα Σαραντίδου, ο κ. Μηλίδης και κλείνουμε. Κύριε Μηλίδη.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε... 

Δ.Σ. : Κύριε Γραμματέα... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : ...πιστεύω ότι το θέμα είναι... πιστεύω ότι... πιστεύω ότι... θέμα... όμως... 

Δ.Σ. : Άνοιξέ το, άνοιξέ το.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ανοίξτε.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : ...λογική ότι πολύ πιθανόν, σιγά-σιγά... λύσεις αξιοποίησης ό,τι έχουμε στο Δήμο 

μας, τον ευρύτερο Δήμο μας, πολύ φοβάμαι ότι τα πέντε χρόνια, που είπε ο κ. Μερετούδης είναι 

πολλά και βάζω έναν προβληματισμό σε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, είναι μέχρι το 2018... 

Μπορεί, κ. Δήμαρχε, να αξιοποιήσουμε ενδεχομένως κάποια κτίρια, που έχουμε και να μη 

χρειάζονται τόσο... χρονικό διάστημα. Θα πρότεινα, δηλαδή, να μειώσουμε το χρονικό 

διάστημα... δύο χρόνια... ενδεικτικά. Πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει λύση... το θέσω σαν 

προβληματισμό...  

Δ.Σ. : ...κύριε Μηλίδη, δεν είναι δεσμευτικό. Τα πέντε χρόνια... τα ακίνητα για πέντε χρόνια. 

Μπορούμε ανά πάσα στιγμή να το σταματήσουμε... από τη στιγμή, που θα ειδοποιήσουμε τον 

ιδιοκτήτη... Ναι. Απλά, για να μην το φέρνουμε συνέχεια, βάζουμε πέντε χρόνια...  

Δ.Σ. : ...διευκρινιστικό, αν μπορούσα να προσθέσω, ότι μπορούμε να φύγουμε εφόσον 

μεταφέρουμε το σχολείο σε δικό μας χώρο. Μπορούμε να φύγουμε άμεσα. Με μία... 

προειδοποίηση, άρα δεν είναι δεσμευτικό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρία Σαραντίδου;  
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ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Είναι οι προτεραιότητες, που βάζει κανείς και νομίζω, κ. Δήμαρχε, θα έπρεπε 

να είναι προτεραιότητά σας και να μην φτάσουμε στο 2013 να συζητάμε για άλλα πέντε χρόνια 

εκμίσθωσης σε κτίρια, που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι 

άλλο να κάνει ένα νηπιαγωγείο από το μηδέν και να έχει όλες τις προϋποθέσεις και να μισθώνεις 

κτίρια, μαγαζιά, ενίοτε χωρίς αυλές. Θα έπρεπε μέχρι τώρα ήδη να κατατεθούν προτάσεις, όχι 

για μουσείο Ξενάκη και για μουσείο δεν ξέρω εγώ τι, αλλά... να τακτοποιηθούν τα παιδιά στα 

νηπιαγωγεία. Έπρεπε ήδη από την πρώτη χρονιά να... τέτοιες προτάσεις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και κ. Αναστασιάδη... 

Δ.Σ. : ...απάντησα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αναστασιάδη Αντώνη.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Κύριε Πρόεδρε, αν είμαστε... υπάρχουν κτίρια, τα οποία είναι... Αυτά, 

που νοικιάζετε είναι ακατάλληλα... Τα παιδάκια... Τόσα κτίρια... Για ποιο λόγο, κύριε...; Γιατί 

δεν...; Είναι... αυτό που κάνετε...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μερετούδη και η κα Μπιτζίδου. 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, ωραία όλα αυτά, 

που είπε η κα Σαραντίδου, αλλά για το θέμα του Ξενάκη τα έχουμε πει, κα Σαραντίδου, είναι 

πρόγραμμα και δεν κάνει να αναφέρεστε πάνω σε αυτό... τέτοια χρήματα θα μπορούσαν να 

πάνε... Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι μες στο μήνα Σεπτέμβριο θα γίνει 

παραλαβή καινούριων νηπιαγωγείων στην περιοχή της... και ακόμη ένα τρίτο στο 

ορφανοτροφείο, το οποίο θα ήταν σε λειτουργία από την αρχή του 2013, λόγω όμως της 

επέμβασης της ΔΕΥΑΣ για τη συντήρηση του κτιρίου, σταμάτησαν οι εργασίες και πιστεύουμε 

ότι μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου θα μπορέσουμε να κάνουμε και τα εγκαίνια και... και θα 

στεγάσουμε δύο νηπιαγωγεία εκεί. Σίγουρα η Δημοτική Αρχή ψάχνει για χώρους. Προσπαθεί να 

βρει... λύσεις. Τα κτήρια αυτά λειτουργούν νηπιαγωγεία πολλά χρόνια, τα οποία... στο Δήμο 

μετά, με τον Καλλικράτη κι εμείς συνεχίζουμε σε αυτά τα κτίρια εκεί, που προϋπάρχουν και 

προσπαθούμε να βρούμε κάποιες λύσεις για την... Έτσι είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας 

ανακοινώσουμε ότι θα λειτουργήσουν τρία καινούρια κτίρια... 

Δ.Σ. : Τέσσερα.  

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ : Τέσσερα. Τα κτίρια είναι τρία. Τα νηπιαγωγεία, που θα στεγαστούν είναι 

πέντε.  

Δ.Σ. : Τέσσερα.  

Δ.Σ. : Πέντε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πέντε.  

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ : Πέντε.  

Δ.Σ. : Πέντε.  

Δ.Σ. : Πέντε.  

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ : Πέντε νηπιαγωγεία θα μετακομίσουν σε καινούρια κτίρια. Αυτό ήθελα να 

σας πω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρία Μπιτζίδου; 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ : Κι εγώ χαίρομαι γι' αυτό, κ. Πρόεδρε, λόγω του ότι, αν βλέπατε τον πίνακα 

μισθωμένων νηπιαγωγείων, όταν παραλάβαμε σαν Δημοτική Αρχή και επί δικής μου 

Αντιδημαρχίας, θα βλέπατε ότι ήταν διπλάσιος ο αριθμός. Ήδη έχει γίνει και λειτουργεί άψογα 

το... νηπιαγωγείο επάνω στην... που μεταφέρθηκε το άθλιο νηπιαγωγείο του Αγίου Ιωάννη και 

αυτό έγινε με την συναίνεση των γονέων. Όπως είπε και ο Αντιδήμαρχος, πέντε νέα νηπιαγωγεία 

κλείνουν και μπαίνουν μέσα σε δημόσια, ιδιόκτητα κτίρια, άρα αυτοί εδώ, αυτοί οι μισθωμένοι 

χώροι είναι ελάχιστοι σε σχέση με αυτό, που είχε προηγηθεί και αυτό, που είχε δρομολογήσει 

όλη η προηγούμενη Αρμόδια Αρχή, που άνοιγε νηπιαγωγείο σε οποιοδήποτε μαγαζί... Και 

στον...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Νομίζω το θέμα ολοκληρώθηκε.  
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ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ : Κι επίσης λειτουργεί ήδη κι έγιναν και τα εγκαίνια και το γνωρίζετε όλοι, 

απέναντι από τους Αγίους Αναργύρους και στεγάστηκαν επίσης δύο ενοικιαζόμενα νηπιαγωγεία, 

ένα επί της... κι ένα επί της κάθετου της Μεγάλου Αλεξάνδρου. Άρα, άλλα δύο, τα οποία έχουν 

φύγει κι έχουν πάει σε ιδιόκτητα κτίρια... Οπότε έχει γίνει μεγάλη πρόοδος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, ομόφωνα ναι, νομίζω το εικοστό έβδομο.  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Όχι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Η κα Σαραντίδου όχι... Και ο κ. Αντώνης Αναστασιάδης παρών. Οι υπόλοιποι 

ναι.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 567/2013 

ΘΕΜΑ 28ο : Δημιουργία κωδικού εσόδου για την καταβολή ποσοστού 3% επί των 

συνολικών ακαθάριστων μηνιαίων εσόδων του υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων στο Ο.Π. 

181 του Δήμου Σερρών.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εικοστό όγδοο θέμα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δημιουργία κωδικού εσόδου 

για την καταβολή ποσού 3% επί των συνολικών ακαθάριστων μηνιαίων εσόδων του υπόγειου 

σταθμού αυτοκινήτων στο Οικοδομικό... 181 του Δήμου Σερρών... Λοιπόν, ομόφωνα ναι, 

νομίζω.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 568/2013 

ΘΕΜΑ 29ο : Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2013: 

α) για την ενίσχυση του Κ.Α. 00.6512.001 που αφορά την καταβολή τόκων δανείου της  

Kommunalkredit International Bank,  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 569/2013 

β) για την ενίσχυση κωδικών που αφορούν διάφορες κρατήσεις,  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 570/2013 

γ) για την ενίσχυση του κωδικού Κ.Α. 10.6492.001 με την ένδειξη: «Δικαστικά έξοδα και 

έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» και την δημιουργία 

του Κ.Α. 10.6263.005 με ένδειξη: «Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή επιβατικού 

αυτοκινήτου με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΙ-9544» και 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 571/2013 

δ) με μεταφορά και κατανομή πιστώσεων σε παροχές υπηρεσίας.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εικοστό ένατο, αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2013:α) για την ενίσχυση του κωδικού 00.6512.001, που αφορά την 

καταβολή τόκων δανείου της  Kommunalkredit International Bank, β) την ενίσχυση κωδικών 

που αφορούν διάφορες κρατήσεις, γ) για την ενίσχυση του κωδικού Κ.Α. 10.6492.001 με την 

ένδειξη: «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών 

πράξεων» και την δημιουργία του Κ.Α. 10.6263.005 με ένδειξη: «Προμήθεια ανταλλακτικών για 
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την επισκευή επιβατικού αυτοκινήτου με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ-9544» και δ) με μεταφορά 

και κατανομή πιστώσεων σε παροχές υπηρεσίας. Ομόφωνα ναι;  

Δ.Σ. : Μια ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ.  

Δ.Σ. : Μια ερώτηση για το πρώτο... του ΚΕΠ, που... τα ποσά αυτά τα δύο οχτακόσια είναι από 

τη μείωση... που κάναμε, εξασφαλίζοντας δηλαδή ότι δεν θα έχει πρόβλημα... φέτος;  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Δεν νομίζω ότι θα συνέβαινε κάτι τέτοιο, να μοιράσουμε τέτοιους κωδικούς χωρίς 

να έχουμε εξασφαλίσει ότι θα γίνει η πληρωμή κανονικά.  

Δ.Σ. : Περισσεύουν χρήματα από εκεί; 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : Μισό λεπτό, μια ερώτηση, κ. Πρόεδρε. Το «δ» λίγο πιο αναλυτικά... Το «δ»... για παροχές 

υπηρεσίας.  

ΓΑΛΑΝΗΣ : ...κρατήσεις έχουν προβλεφθεί... 

Δ.Σ. : Δυο-τρία έτσι για...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λέει, μεταφορά και κατανομή πιστώσεων σε παροχές υπηρεσίας.  

ΓΑΛΑΝΗΣ : ...κρατήσεις, ένα είναι αυτό, που είπαμε...  

Δ.Σ. : Τα δικαστικά έξοδα.  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Τα δικαστικά έξοδα...  

Δ.Σ. : Διάφορες υπηρεσίες...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Ναι.  

Δ.Σ. : Αντιδήμαρχε; 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Λέει... είκοσι δύο χιλιάδες... και υπηρεσίες στην εκπόνηση του σχεδίου 

αναβάθμισης... για την αξιοποίηση... μηχανισμών. Οριστική μελέτη και τεύχη δημοπράτησης 

του έργου: «Αποκατάσταση... ». Αυτές είναι... Ναι αυτές είναι... Αυτές ζητήθηκαν, δηλαδή, να 

καλυφθούν. Λογιστικά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Υπάρχει... έκθεση.  

Δ.Σ. : Πάμε παρακάτω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι;  

Δ.Σ. : Ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρών ο κ. Αναστασιάδης Αντώνης στο εικοστό ένατο.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 572/2013 

ΘΕΜΑ 30ο : Έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος για την υλοποίηση της 

πράξης: «Πρότυπη Πράσινη Αγροκτηνοτροφική Κοινότητα Ελαιώνα Δήμου Σερρών». 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τριακοστό θέμα, έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος για την 

υλοποίηση της πράξης: «Πρότυπη Πράσινη Αγροκτηνοτροφική Κοινότητα Ελαιώνα Δήμου 

Σερρών». Παρακαλώ τον κ. Μυστακίδη να κάνει την... Δεν έχει άλλο. Ο τίτλος είναι αυτός. 

Εσείς θα... κ. Μυστακίδη.  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Θέλω να αποφασίσουμε... Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του 

τεχνικού προγράμματος, διότι... θέλουμε να εντάξουμε το έργο: «Πρότυπη Πράσινη 

Αγροκτηνοτροφική Κοινότητα Ελαιώνα Δήμου Σερρών», διότι, στο οποίο, το γνωρίζετε, 

καταταχτήκαμε σε πολύ καλή θέση, είμαστε στις εφτά προτάσεις, που μπορούν να 

χρηματοδοτηθούν, αλλά για να χρηματοδοτηθούν προϋπόθεση είναι να γίνουν κάποιες, να 

προηγηθούν κάποιες παροχές υπηρεσιών από Συμβούλους και είναι συγκεκριμένα έξι αυτές οι 

παροχές υπηρεσιών κι επίσης κάποια χρήματα, τα οποία από το πρόγραμμα... το οποίο έχουμε 
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συμμετοχή 30%, τα οποία δεν θα... 60.000 ευρώ και αυτά πρέπει να ρυθμιστούν στο τεχνικό 

πρόγραμμα κι επίσης στα πλαίσια του έργου: «Αναβάθμιση υποδομών αυτοκινητοδρομίου» 

υπάρχουν κυκλοφοριακοί αγωγοί του Δήμου Σερρών... προβλήματα, που παρουσιάστηκαν. 

Πρέπει να διασφαλιστεί η ποιότητα της αποκατάστασης και... αυτά, τροποποιούμε το τεχνικό 

πρόγραμμα και θέλω να εγκριθεί ο πίνακας, που αφορά την παροχή υπηρεσιών για τη 

διασφάλιση του έργου... αποκατάσταση... αυτοκινητοδρομίου με προϋπολογισμό 24.300 ευρώ, 

δεύτερον, ολοκλήρωση της εγκατάστασης του σταθμού Μ/ΤΑ, του αυτοκινητοδρομίου Σερρών 

με  προϋπολογισμό 6.076 ευρώ, κατασκευή χώρου... του Δήμου Σερρών  προϋπολογισμού 

4.843,74 ευρώ και το έργο, έργα... στη θέση... Σερρών  προϋπολογισμού 1.700 ευρώ. Επίσης 

θέλω να ενταχθούν όλα τα παραπάνω στο τεχνικό πρόγραμμα του 2013, να ψηφιστούν οι 

πιστώσεις στο οικονομικό έτος 2013 του Δήμου για να καθοριστεί ο τρόπος εκτέλεσης των 

παροχών υπηρεσιών... Για τον τρόπο είπαμε ότι, επειδή είναι μικρά τα ποσά, σε αυτά που είναι 

μικρά τα ποσά γίνεται με απευθείας ανάθεση, στα υπόλοιπα, που ξεπερνούν τα όρια, γίνονται... 

διαγωνισμοί.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερωτήσεις; Ο κ. Γάτσιος και κανείς άλλος. Παρακαλώ.  

ΓΑΤΣΙΟΣ : ...μία παρατήρηση, γιατί το θέμα με την εισήγηση έρχεται σε αντιδιαστολή. Το 

θέμα μας είναι μόνο για την Αγροκτηνοτροφική μονάδα του Ελαιώνα κι έχουμε στην εισήγηση 

και άλλα τέσσερα-πέντε θέματα, τα οποία... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Στον κύκλο δεν προστίθεται τίποτε.  

ΓΑΤΣΙΟΣ : Άρα, λοιπόν... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εισηγήθηκε ο κ. Αντιδήμαρχος.  

ΓΑΤΣΙΟΣ : Ναι, στην απόφαση με τον τίτλο αυτόν, που έχουμε μπροστά μας δηλαδή; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έτσι ακριβώς, όπως βλέπετε.  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Υπάρχει τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος... 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Όχι, όχι... Λέτε, για την υλοποίηση της πράξης, τροποποίηση του τεχνικού 

προγράμματος για την υλοποίηση της πράξης; «Πρότυπη Πράσινη Αγροκτηνοτροφική 

Κοινότητα Δήμου Ελαιώνα». Τέλος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : κλπ, κλπ.  

ΓΑΤΣΙΟΣ : Πού είναι το κλπ;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Στην εισήγηση... Η εισήγηση γράφει, κλπ.  

ΓΑΤΣΙΟΣ : ...Το θέμα μας είναι άλλο της ημερήσιας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. Στην ημερήσια δεν το έχει.  

ΓΑΤΣΙΟΣ : Τέλος πάντων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εάν διαβάσεις την εισήγηση, είναι όλα μέσα. Δεν προστέθηκε... κ. Γάτσιο... κλπ.  

ΓΑΤΣΙΟΣ : Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω πρώτον, για την Αγροκτηνοτροφική Κοινότητα, για 

υποστηρικτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες λέει ότι έχει 250.000. Αυτές είναι μέσα από το 

πρόγραμμα; Γιατί κατανέμονται μόνο αυτές και κατανέμονται σε... των υπηρεσιών, γιατί, αν 

διαβάσετε, όλες οι υπηρεσίες είναι κάτω από 20.000...απευθείας ανάθεση είναι όμοιες. Είναι 

όμοιες... υπηρεσία συμβουλευτική για την... Θα ήθελα μία απάντηση γι' αυτό... άμα πάμε σε 

απευθείας ανάθεση, θα γίνει διαγωνισμός. Και δεύτερον, θα ήθελα να ρωτήσω για το έργο... 

συντήρηση... Θα γίνει τώρα αυτό το έργο; Προτείνεται για να γίνει τώρα; Στο 1.4;... συντήρηση 

στη θέση... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Είναι όλα καινούρια... παροχές αυτές... έχει... το πρόγραμμα. Για τα... 

παρόμοια και... από τους τίτλους... πρόγραμμα.  

Δ.Σ. : Από πρόγραμμα...;  

Δ.Σ. : ...διακόσια πενήντα χιλιάρικα το πρόγραμμα...  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Λοιπόν, έγινε μία σύσκεψη στο... και μας είπανε... μέχρι το τέλος του έτους, 

μέχρι τέλος Δεκεμβρίου... οι μελέτες. Επειδή όμως δεν μπορούμε από τα χρήματα, που 

εγκρίθηκαν, δεν μπορούμε να βγάλουμε λεφτά για να τα δώσουμε για τις μελέτες μας λένε, μας 

είπαν, περάστε από το Δημοτικό Συμβούλιο αυτά τα ποσά. Αυτά τα ποσά, που βλέπετε τώρα και 
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περνάνε, δεν θα τα πληρώσουμε. Απλώς υπάρχουν σαν απόφαση, αλλά θα τα πάρουμε μετά από 

το πρόγραμμα. Έτσι; Πρέπει να γίνει αυτό για να προχωρήσουμε, γιατί δεν τα προβλέψαμε τότε 

και μας είπαν να προχωρήσουμε με αυτόν τον τρόπο για να μπορέσουμε να προλάβουμε. 

Καταλάβατε; 

Δ.Σ. : Και αυτοί οι έξι, κ. Δήμαρχε, ως συνήθως, θα είναι... Έτσι;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Πώς; 

Δ.Σ. : Οι έξι, λέω, εδώ θα είναι... ένας... τι ακριβώς θα κάνουμε. Οι έξι, λέω, παροχές 

υπηρεσίας... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Μα είναι διαφορετικές εγκρίσεις.   

Δ.Σ. : Ποιος θα είναι; Μπορούμε να ξέρουμε;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Οι τρεις, οι τρεις... 

Δ.Σ. : ...καμία..  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Είναι συναφείς όλες κοντά-κοντά είναι.  

Δ.Σ. : Θα είναι, ένας θα είναι αυτός, που θα κάνουμε την ανάθεση εμείς;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Είναι έξι διαφορετικές, η μία διαφορετική από την άλλη. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ...θα το δούμε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Να τις διαβάσουμε; Δεν τις έχετε διαβάσει;  

Δ.Σ. : ...Άλλο λέω. Σε ποιον θα ανατεθούν; Θα είναι ένας.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ποιος θα ξέρει; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν υπάρχει κανένας, για τον οποίο προορίζονται. Δεν υπάρχει κανένας...  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Δεν πρέπει να χάσουμε το πρόγραμμα. Είναι 5.200.000 ευρώ.  

Δ.Σ. : Δεν λέω... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Και πρέπει να γίνουν αυτά...   

Δ.Σ. : Άλλη είναι η ερώτηση.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Δεν κατάλαβα τι εννοεί. Ακόμη και έτσι όπως το εννοεί να είναι, θα πούμε όχι... 

Δ.Σ. : Δεν εννοώ... εσάς, κ. Δήμαρχε, προς θεού. Αλλά από εκεί και πέρα... απαραίτητα τόσα 

χρόνια... σε φωτογραφίες.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Τι να κάνουμε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Υπάρχει άλλος τρόπος; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Δεν υπάρχει. Θα το χάσουμε το πρόγραμμα; 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Εμείς θα ψηφίσουμε σε αυτό το συγκεκριμένο, ναι σε αυτά, με διαγωνισμό να 

γίνουν αυτές οι...  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ...ξέρετε τι σημαίνει; Πάει το έτος. Το χάσαμε το έτος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  : Πάει... Άρα δεν το θέλετε...  

Δ.Σ. : ...Κύριε Πρόεδρε...  

ΓΑΤΣΙΟΣ : ...Για το άλλο εκεί, για το τελευταίο; Έργα...  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ...τρόπο ανάθεσης; 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Όχι. Τι θα γίνει ακριβώς... 

Δ.Σ. : Δεν το έχω ψάξει, κ. Γάτσιο, το θέμα... Δεν ξέρουμε τι είναι.   

Δ.Σ. : ...Ούτε... κάναμε.  

Δ.Σ. : ...κάναμε διαγωνισμό...  

Δ.Σ. : Τέλος πάντων. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, ομόφωνα ναι, συνάδελφοι;  

Δ.Σ. : ...διαγωνισμό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το θέμα μπαίνει σε ψηφοφορία για να... Ναι, ναι, ναι. Κύριε Αραμπατζή; Ναι. 

Σταυρόπουλος. Ναι, ναι. Κύριε Νιζάμη; Ναι. Ο κ. Αναστασιάδης Ηλίας;... Ναι, ναι ο κ. 

Γκότσης, ναι ο κ. Μηλίδης. Η κα Σαραντίδου; Όχι... Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, οπότε λέτε όχι... 

Αν δεν κάνετε λίγη ησυχία, θα... τη Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Κύριε Πρόεδρε...  



 

67 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βαρέθηκα να κάνω παρατηρήσεις... Δεν το καταλάβατε, κ. Αναστασιάδη; 

Βαρέθηκα.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Εγώ ψηφίζω μόνο την... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Την... Όχι τα υπόλοιπα.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Όχι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Χρυσανθίδη; Πρόταση της παράταξης... Ναι, αλλά με διαγωνισμό.... 

Ωραία. Ο κύριος... Όχι είπε η κα Σαραντίδου.  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Εγώ ναι με διαγωνισμό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, με διαγωνισμό ο κ. Μπόικος. Ναι, όπως είναι η εισήγηση, ναι, ναι, ναι. Ο 

Γραμματέας της παράταξής του, με διαγωνισμό. Ναι και ο Πρόεδρος του Δημοτικού 

Συμβουλίου, όπως είναι η εισήγηση.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 573/2013 

ΘΕΜΑ 31ο : Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών εικοσιτετράωρης (24ωρης) υπηρεσίας 

τηλεφωνικής υποστήριξης στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Κοινωνικό 

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Δήμου Σερρών».  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πάμε στο επόμενο. Τριακοστό πρώτο θέμα, έγκριση μελέτης παροχής 

υπηρεσιών εικοσιτετράωρης υπηρεσίας τηλεφωνικής υποστήριξης στο πλαίσιο υλοποίησης της 

πράξης: «Κοινωνικό Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Δήμου Σερρών».  

Δ.Σ. : Ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι; Ερωτήσεις... Βεβαίως.  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Η τηλεφωνική αυτή υποστήριξη σε τι υπηρεσίες θα αφορά; Δηλαδή για τι πράγμα 

θα είναι; 

Δ.Σ. : Ένα είναι αυτό.  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Ή θα παίρνουν εκεί οι δημότες να ρωτάνε...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Γρηγοριάδη, θα απαντήσετε ή ο κύριος... Ποιος θέλει;  

Δ.Σ. : Κύριε Μπόικο, αναφέρεστε στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, στο οποίο έχει 

ενταχθεί ο Δήμος Σερρών. Είναι θέματα, τα οποία έχουν περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Τα έχουμε συζητήσει. Ξεκίνησε η υλοποίηση του προγράμματος και ένα... του προγράμματος... 

να μπορούν να επικοινωνούν, αν κάποιος... 

Δ.Σ. : ...Αυτό ρωτάει.  

Δ.Σ. : ...το πρόγραμμα, κ. Νιζάμη. Αυτοί, που... το πρόγραμμα, κ. Νιζάμη. Είναι... οι άνθρωποι 

με alzheimer, κάποιοι που θα έχουν καρδιακά προβλήματα αυτοί, που θα ενταχθούν στο 

πρόγραμμα.  

Δ.Σ. : Έτσι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία.  

Δ.Σ. : ...οι οποίοι ακόμη δεν έχουν ενταχθεί. Το πρόγραμμα υλοποιείται.  

Δ.Σ. : ...θα παίρνουν τηλέφωνα εκεί βράδυ, ας πούμε και το αποτέλεσμα ποιο θα είναι; Θα 

πηγαίνει κάποιος... εκείνη την ώρα;  

Δ.Σ. : Ναι.  

Δ.Σ. : Ναι.  

Δ.Σ. : Θα έχουμε άμεση υποστήριξη.  

Δ.Σ. : Μάλιστα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κάποιοι ιδρώνουν... και κάποιοι ζεσταίνονται... Να αλλάξετε θέσεις.  

Δ.Σ. : Πρόεδρε... που έχει  alzheimer, απομακρύνεται από μία ακτίνα, ξέρω εγώ, εκατό μέτρων 

από το σπίτι του, χτυπάει το σήμα... 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μη μιλάτε... 

Δ.Σ. : ...έχει φύγει από την ακτίνα και βρίσκεται κάπου αλλού. Θα τον βρει... 

Δ.Σ. : Υπάρχει δομή, υπάρχουν υπάλληλοι... Λοιπόν, κάποιος ζαλίζεται και πέφτει. Ένας 

άνθρωπος, που έχει.. προβλήματα υγείας. Λοιπόν, μπορεί, πατάει το κουμπί κι αμέσως 

ειδοποιούνται... Ειδοποιήσει εσάς, αν είναι πατέρας σας... υπάλληλοι, που θα το 

αντιμετωπίσουν... η Υπηρεσία θα ειδοποιήσει εμένα το συγγενή να...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Μη μιλάτε όλοι... 

Δ.Σ. : Την τοποθέτησή μου, Πρόεδρε, την τοποθέτησή μου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μπράβο. Τοποθετήσεις... Παρακαλώ... Ανοίξτε το μικρόφωνο...  

Δ.Σ. : Έκανα την ερώτηση... γιατί βλέπω εικοσιτετράωρη... εικοσιτετράωρη τηλεφωνική 

υποστήριξη και σκέφτομαι θα υπάρχει κάποιος τηλεφωνητής... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αναστασιάδη, φλυαρείτε συνεχώς.  

Δ.Σ. : Ε όχι, Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Φλυαρείτε συνεχώς σε όλη τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου μαζί με τον 

κ. Νιζάμη... 

Δ.Σ. : Εγώ;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...με τον κ. Στεργίου.  

Δ.Σ. : Είστε άδικος.  

Δ.Σ. : Είστε άδικος, Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...συνεχίστε, κ. Μπόικε.  

Δ.Σ. : ...Να μιλήσει ο άνθρωπος.  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Μπορώ να...; 

Δ.Σ. : Βεβαίως.  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Θεώρησα, λοιπόν, και γι' αυτό έκανα την ερώτηση ότι, όπως μου είπατε, ότι θα 

υπάρξει μια άμεση ανταπόκριση από κάποιον ή από κάποια υπηρεσία, τέλος πάντων, έστω και 

μέσα από τα προγράμματα, όπου θα υπάρχουν άνθρωποι όλο το εικοσιτετράωρο σε περίπτωση, 

που κάποιους, που ζει μόνος του, γέρος ή γριά, με πρόβλημα, να πάνε να τον βοηθήσουν. Τώρα 

όμως ακούω ότι θα πάρουν τηλέφωνο στους συγγενείς τους... 

Δ.Σ. : Όχι. Δεν είναι έτσι.  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Δεν ξέρω, πρέπει να... 

Δ.Σ. : Λοιπόν, οι περισσότεροι... θα είναι μέσα από το «Βοήθεια στο Σπίτι», που θα επιλεγούν, 

άτομα μοναχικά κυρίως. Απευθύνεται σε άτομα μοναχικά, που είναι καρδιακοί, που έχουν 

alzheimer. Έτσι;  

Δ.Σ. : ...υπάρχει ένα γραφείο... επί εικοσιτετραώρου βάσεως, θα πατάει το κουμπί... 

συντεταγμένες, θα πάνε να τον βρίσκουν. Αυτό είναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και το ποσό... 

Δ.Σ. : ...Αυτός, που ειδοποιεί το πρόγραμμα... 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε... 

Δ.Σ. : ...ρε παιδιά. Αυτός, που ειδοποιεί το πρόγραμμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν... 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε... 

Δ.Σ. : ...μια εταιρεία, που θα υλοποιεί το πρόγραμμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...και μπαίνει σε ψηφοφορία... Λοιπόν, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Κύριε 

Αναστασιάδη; Ναι. Κύριε Χρυσανθίδη; 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. Κύριε Μπόικε; 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Δεν πείστηκα. Όχι θα ψηφίσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία, όχι. Ναι. Κύριε Μερετούδη; Ναι, ναι, ναι.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Κύριε Πρόεδρε; Θέλω να πω κάτι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Για ποιο πράγμα;  
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : ...φορές.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ορίστε;  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : ...τέσσερις φορές. Το ακούς; Και... Εδώ γίνεται χαμός και... Για ποιο 

λόγο; Σε παρακαλώ.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 574/2013 

ΘΕΜΑ 32ο : Έγκριση παράτασης προθεσμίας υποβολής της μελέτης «Μεταγραφή της 

κυρωμένης πράξης εφαρμογής Αλημπέκιοι της πόλης των Σερρών στο Εθνικό 

Κτηματολόγιο».  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, πάμε στο τριακοστό δεύτερο θέμα. Είναι έγκριση παράτασης 

προθεσμίας υποβολής της μελέτης «Μεταγραφή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής Αλημπέκιοι 

της πόλης των Σερρών στο Εθνικό Κτηματολόγιο».  Έγκριση παράτασης προθεσμίας.  

Δ.Σ. : Ναι.  

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : Ναι.  

Δ.Σ. : Ναι.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 575/2013 

ΘΕΜΑ 33ο : Έγκριση προϋπολογιστικού πίνακα και τεχνικής περιγραφής του έργου: 

«Επισκευή-συντήρηση της μαρκίζας του Δημοτικού Μεγάρου».  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τριακοστό τρίτο, έγκριση προϋπολογιστικού πίνακα και τεχνικής περιγραφής 

του έργου: «Επισκευή-συντήρηση της μαρκίζας του Δημοτικού Μεγάρου».  

Δ.Σ. : Ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι;  

Δ.Σ. : Ναι.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 576/2013 

ΘΕΜΑ 34ο : Έγκριση: 

α) 1ου Α.Π.Ε. και της πρώτης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: «Οδοστρωσία 

πόλης Σερρών 2012»,  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 577/2013 

β) 2ου Α.Π.Ε. και πρώτου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Πεζοδρόμηση τμήματος οδού 

Μεραρχίας»,  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 578/2013 

γ) 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις οδικών αξόνων Δήμου 

Σερρών» και 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 579/2013 

δ) 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Επισκευή-συντήρηση 1ου Γυμνασίου 

Σερρών».  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τριακοστό τέταρτο θέμα, έγκριση: α) πρώτου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 

της πρώτης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: «Οδοστρωσία της πόλης των Σερρών, έτος 

2012», β) δεύτερου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του πρώτου Πρωτοκόλλου Κανονισμού... 

Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου: «Πεζοδρόμηση τμήματος οδού Μεραρχίας», γ) δεύτερου  

Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις οδικών αξόνων 

Δήμου Σερρών» και δ) πρώτου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και πρώτου Πρωτοκόλλου 

Κανονισμού... Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου: «Επισκευή-συντήρηση 1ου Γυμνασίου 

Σερρών»... Ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : Ναι.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Όχι, κ. Πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι ο κ. Αναστασιάδης Αντώνης... Ναι.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Ψηφίζω ναι για το «δ».  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Για το 1ο Γυμνάσιο.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : ...για το πρώτο. Για το «β» και «γ» όχι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Για το «β» και «γ» όχι. Ωραία.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 580/2013 

ΘΕΜΑ 35ο : Έγκριση παράτασης προθεσμίας των έργων: 

α) Πεζοδρόμηση τμήματος οδού Μεραρχίας,  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 581/2013 

β) Κατασκευή 12θέσιου Δημοτικού Σχολείου Σερρών (6ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών) και 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 582/2013 

γ) Εφαρμογή σχεδίου πόλεως στην περιοχή πράξης εφαρμογής Εργατικών Κατοικιών. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τριακοστό πέμπτο θέμα, έγκριση παράτασης προθεσμίας των έργων: α) 

πεζοδρόμηση τμήματος οδού Μεραρχίας έως και 7/10 του 2013, κατασκευή δωδεκαθέσιου 

Δημοτικού Σχολείου Σερρών (6ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών) και μέχρι 5/8 του 2014 η παράταση 

προθεσμίας του έργου και γ) εφαρμογή σχεδίου πόλεως στην περιοχή πράξης εφαρμογής 

Εργατικών Κατοικιών έως 4/9 του 2013.  

Δ.Σ. : Ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : Ερώτημα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι.  

Δ.Σ. : Ερώτημα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως.  

Δ.Σ. : Λοιπόν, γιατί δίνεται η παράταση καταρχήν... και εάν αυτό θα κοστίσει στο Δήμο; Γιατί 

με τους εργολάβους, κ. Πρόεδρε, ειλικρινά έχω μία ψύχωση... Από το 43%... κατεβάσουν... στο 

10% με αυτές τις παρατάσεις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μυστακίδη... Για την πεζοδρόμηση του τμήματος της οδού Μεραρχίας 

μέχρι 7/10 του 2013.  

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε, ψηφίζουμε;  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι...  

Δ.Σ. : ...για να ολοκληρωθεί το έργο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ησυχία... Λίγη ησυχία σας παρακαλώ.  

Δ.Σ. : ...ο εργολάβος και αν αυτό θα κοστίσει στο Δήμο.  

Δ.Σ. : Επιπλέον εργασίες στα παλιά πεζοδρόμια.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε... 

Δ.Σ. : Ε, μα τώρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ πολύ. 

Δ.Σ. : ...την εισήγηση... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ πολύ... απαντήσεις από τον Αντιδήμαρχο.  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : ...Μεραρχίας, έγιναν εξτρά εργασίες -έτσι;- οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί 

και γίνεται ανακεφαλαιωτικός... επί της ουσίας, δεν έχει.. γραφειοκρατικά, γι' αυτό ζητάει την 

παράταση. Δεν θα κοστίσει στο Δήμο, γιατί οι... είναι απειροελάχιστες. Το ίδιο ισχύει και για το, 

για την εφαρμογή σχεδίου πόλεως στην περιοχή πράξης εφαρμογής Εργατικών Κατοικιών. Είναι 

δέκα πέντε μέρες παράτασης... είναι σχεδόν μηδενική. Για το δωδεκαθέσιο σχολείο η παράταση 

έγινε, διότι, ζητήθηκε, διότι... θεμελίωση ενός τμήματος του σχολείου το υπέδαφος... ναι, ναι, 

θεωρήθηκε ακατάλληλο και... εργαστήρια, έκαναν... Είμαστε σε δικαστική... 

Δ.Σ. : Είμαστε σε δικαστική διαμάχη.  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Δηλαδή η αιτία ήταν το σαθρό υπέδαφος σε ένα τμήμα του σχολείου και 

καθυστέρησε, λόγω της έρευνας, που έγινε... τον τρόπο θεμελίωσης.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Κύριε Πρόεδρε; Αυτή εδώ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Στο μικρόφωνο.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : ...κι είναι... Συνεχώς.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Για το σχολείο λέτε, κ. Αναστασιάδη;  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Βεβαίως. Βεβαίως. Ενώ... το έδαφος, αυτοί... και... μπαζώσανε. Οι 

ίδιοι... 

Δ.Σ. : ...σαράντα χιλιάρικα...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...σε δικαστική διαμάχη... Λοιπόν... Ομόφωνα ναι για τις παρατάσεις;  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Όχι για το ένα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι για το ένα ο κ. Αναστασιάδης Αντώνης.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Όχι σε όλα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι σε όλα ο κ. Αναστασιάδης Ηλίας.  

Δ.Σ. : ...η τρίτη ή η τέταρτη παράταση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο Γραμματέας; 

Δ.Σ. : Είναι ή η τρίτη ή η τέταρτη φορά, που παίρνει παράταση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Οι υπόλοιποι ναι.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 583/2013 

ΘΕΜΑ 36ο : Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων: 

α) Βελτίωση προσβασιμότητας πηγών έδρας Δήμου και κατασκευή έργων αναβάθμισής 

τους  και 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 584/2013 

β) Δημιουργία πάρκου περιβαλλοντικής αγωγής στη θέση Ρέμα Αγίου Γεωργίου Δήμου 

Σερρών.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τριακοστό έκτο θέμα, έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής 

παραλαβής των έργων: α) βελτίωση προσβασιμότητας πηγών έδρας Δήμου και κατασκευή 

έργων αναβάθμισής τους και β) δημιουργία πάρκου περιβαλλοντικής αγωγής στη θέση Ρέμα 

Αγίου Γεωργίου Δήμου Σερρών, που εκτελέστηκε το 2007.  

Δ.Σ. : Όταν ήταν να το παραχωρήσουμε αυτό το πάρκο, είχαμε πει... παραλαβή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Υπάρχουν ερωτήσεις επί του θέματος;  

Δ.Σ. : Ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερώτηση. Άλλος κανείς ερώτηση; Ο κ. Μπόικος, ο κ. Χασαπίδης.  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Ερώτηση; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερώτηση, ναι. Και η κα Σαραντίδου. Κύριε Μπόικε, έχετε το λόγο για ερώτηση.  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Ξέρουμε, γιατί είχαμε ρωτήσει κιόλας... ότι το έργο αυτό ολοκληρώθηκε το 2008 

και ότι παραλείφθηκε, είδα, βλέπω εδώ ημερομηνία... πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής 

παραλαβής, το οποίο παρεμπιπτόντως να σημειώσω ότι δεν δόθηκε με τις εισηγήσεις. Ήρθα 

σήμερα το μεσημέρι και το πήρα απ' την Υπηρεσία.  

Δ.Σ. : Δεν το είχαμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν το είχαμε, κ. Μπόικε, γι' αυτό και δεν το είχατε κι εσείς... Όμως ως σώφρων 

Δημοτικός Σύμβουλος, ήρθατε και το βρήκατε το... 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Ναι. Κακώς όμως, γιατί η ημερομηνία... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν έχει κακώς.  

ΜΠΟΪΚΟΣ : ...η ημερομηνία του πρωτοκόλλου είναι 11/7. Δεν έγινε δηλαδή πριν δυο μέρες. 

Τέλος πάντων. Αυτό είναι το διαδικαστικό. Το ερώτημα είναι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ξέρετε ποιο είναι το δικαιολογητικό; Δεν... Κάποιος υπάλληλος από την 

Περιφέρεια απουσίασε με άδεια και περιμέναμε μια υπογραφή. Θέλατε χωρίς υπογραφή να σας 

το φέρω;  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Δεκτό, δεκτό... Απλώς έκανα μια παρατήρηση επί του διαδικαστικού, γιατί δεν 

ήταν μέσα στις εισηγήσεις. Το ερώτημα το ουσιαστικό, που θέτω, είναι το εξής. Τελείωσε το 

2008 και παραλείφθηκε στις 11/7 του 2013, δηλαδή ύστερα από πέντε χρόνια. Το ερώτημα είναι 

τι ήταν αυτό, που εμπόδιζε, ποιο ήταν το εμπόδιο, υπηρεσιακό, νομικό, άλλο εμπόδιο, που 

καθιστούσε αδύνατη την παραλαβή του έργου επί πενταετίας και πώς ξεπεράστηκε αυτό το 

εμπόδιο; Αυτό είναι το ερώτημα.  

Δ.Σ. : Δεν είναι... εμπόδιο, κ. Μπόικο, στην παραλαβή. Η μη παραλαβή του έργου ακόμη και 

μετά την... υποχρέωση ο ανάδοχος να το συντηρεί το έργο, οφείλεται στο γεγονός ότι ο 

ανάδοχος δεν ζήτησε νωρίτερα την παραλαβή του και την παραλαβή της εγγυητικής επιστολής 

και την παραλαβή της επιστολής καλής εκτέλεσης. Εκτός από αυτό, εγώ είχα πει ότι 

παραλήφθηκε το έργο, διότι αυτοδίκαια, δέκα πέντε μήνες μετά την έκδοση της βεβαίωσης 

περαίωσης το έργο θεωρείται ότι έχει παραληφθεί. Η βεβαίωση περαίωσης δόθηκε 28/11 του 

2008. Άρα, δέκα πέντε μήνες μετά από αυτήν την ημερομηνία το έργο θεωρείται ότι έχει 

παραληφθεί αυτοδίκαια.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, άλλος;  

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε, και τοποθέτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Άλλος ζήτησε να κάνει ερώτηση; Όχι...  

Δ.Σ. : Μας κάλυψε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τοποθετήσεις. Ο κ. Μπόικος, η κα Σαραντίδου. Κύριε Μπόικε.  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Ναι. Πριν από πολύ λίγο απάντησε ο κ. Αντιδήμαρχος ότι δεν υπήρχε πρόβλημα 

νομικό ή άλλο υπηρεσιακό ή άλλο οποιοδήποτε άλλο στην παραλαβή του έργου, αλλά δεν 

ενδιαφέρθηκε ο εργολάβος κτλ. Ωραία. Ας πούμε ότι ο εργολάβος το έκανε, δεν ενδιαφέρθηκε. 

Ο Δήμος, επί πενταετία, που ξοδεύτηκαν τόσα λεφτά... να λειτουργήσει ως περιβαλλοντικό 

πάρκο δεν ενδιαφέρθηκε να πει τον εργολάβο, ρε εργολάβε τι γίνεται, δεν θα μας το δώσεις; 

Αυτό εμείς θέλουμε να το λειτουργήσουμε. Νομίζω δεν είναι σοβαρή απάντηση αυτή. Άντε ο 

εργολάβος το ξέχασε. Είχε πολλά να κάνει. Ο Δήμος; Δύο χρόνια η Δημοτική Αρχή η 
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προηγούμενη του κ. Βλάχου και δυόμισι εσείς, δεν ενδιαφερθήκατε. Και όλη η ιστορία έγινε, 

όταν θελήσατε να το δώσετε... Λοιπόν, αυτά τα πράγματα, παιδιά, δεν είναι καθόλου καθαρά και 

οι δικαιολογίες αυτές είναι παιδαριώδεις.  

Δ.Σ. : Κύριε... νομίζω ότι καταφύγατε σε χαρακτηρισμούς... παιδαριώδεις. Είστε πραγματικά 

έξω από την πραγματικότητα. Εκτός από την οριστική παραλαβή, υπάρχει και η παράδοση για 

χρήση. Αυτή η παράδοση έχει γίνει... καμία άλλη μορφή δράσης... του Δήμου ακόμη και η 

παραχώρηση, που έγινε... Αφού έχει παραδοθεί προς χρήση το έργο. Αλλά δεν μπορώ να 

καταλάβω γιατί τόσο πολύ επιμένετε σε ένα θέμα, το οποίο δεν έχει βάθος, δεν έχει ουσία... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...διάλογος... Κυρία Σαραντίδου... 

Δ.Σ. : ...που είχε ανατεθεί... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο διάλογος δεν οδηγεί πουθενά.  

Δ.Σ. : Δεν είχε παραληφθεί από εκείνους. Εμείς αναλάβαμε, είχαμε προβλήματα κι ένα τεράστιο 

έργο να στήσουμε το Δήμο σύμφωνα με τον Καλλικράτη... Νομίζω... για τη Δημοτική Αρχή... ο 

εργολάβος, που... ένα μείζον θέμα... ασχοληθεί και δεν είναι το μόνο έργο...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρία Σαραντίδου.  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Εδώ τώρα απ' τις τοποθετήσεις αυτές δημιουργούνται διάφορα ερωτήματα. 

Ποιος εργολάβος είναι αυτός, που κάνει σωστά ένα έργο και δεν θέλει αν το παραδώσει αμέσως 

και να το παραλάβει και να πληρωθεί; Άρα... άλλο γινότανε... Εν πάση περιπτώσει. Εκτός από 

αυτό... Εσείς... 

Δ.Σ. : Μήπως ξέρετε τι γινόταν να το μάθουμε κι εμείς; 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Εσείς, εγώ δεν ξέρω, εσείς ξέρετε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...κύριε Αντιδήμαρχε... Κύριε Αντιδήμαρχε, σας παρακαλώ πολύ... Ακούστε την 

τοποθέτηση της κυρίας... 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Λοιπόν, εκτός από αυτό... εκτός από αυτό... εκτός από αυτό, ρητορική 

ερώτηση, πώς είναι δυνατόν να παραχωρείς σε κάποιον κάτι, που δεν το έχεις παραλάβει και δεν 

είναι δικό σου;... Εγώ θέλω να μου πείτε αν αυτή η... της παραχώρησης... για νομιμότητα εκεί, 

που πάνε για νομιμότητα και γνωρίζουν, στην Περιφέρεια, και γνωρίζουν ότι δεν είχε 

παραληφθεί το συγκεκριμένο έργο... εσείς θεωρείτε ότι θα το περάσου ως νόμιμο;  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Επαναλαμβάνω την απάντηση... 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Είναι ρητορικές οι ερωτήσεις, κ. Μυστακίδη, και δεν θέλω να μου 

απαντήσετε. Είναι τοποθέτησή μου. Δεν σας ρωτάω. Είναι ρητορικές οι ερωτήσεις... 

Δ.Σ. : Ποια είναι η τοποθέτηση; 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : ...τοποθέτησή μου, είναι ρητορικές οι ερωτήσεις μου και ο νοών νοείτω. 

Δηλαδή, πώς θα το εξηγήσετε εσείς, που ενώ ένα έργο δεν είχε παραληφθεί, γιατί είχε ελλείψεις, 

γιατί είχε λάθος στις μετρήσεις, γιατί είχε πολλά, που διορθώθηκαν στο πρωτόκολλο... εμείς το 

παραχωρούμε σε... γιατί...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν... 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Άρα, λοιπόν, επειδή... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην... κ. Αντιδήμαρχε. Εκατό φορές σας το είπα. Τοποθετηθείτε, κλείστε το 

θέμα. Επιτέλους, δηλαδή... Όχι, κ. Αναστασιάδη... 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Δηλαδή, αυτό το έργο, αυτό το έργο έγινε με έναν σκοπό. Δόθηκαν κάποια 

χρήματα γι' αυτό το σκοπό. Έγινε ως πάρκο περιβαλλοντικής αγωγής. Αν νομίζετε ότι με την 

παραχώρηση της... γίνεται αυτό ή αν νομίζετε ότι έστω και με την παραλαβή αυτού του έργου 

εκείνο, ας μην παραχωρούνταν στην... εκείνο το έργο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το σκοπό, 

που έγινε. Τι να πω; Απαντήστε στον εαυτό σας αυτές τις ερωτήσεις. Δεν θέλω να τις 

απαντήσετε σε εμένα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σε εσάς το λέω, κ. Αντιδήμαρχε, αν θέλετε να τοποθετηθείτε...  

Δ.Σ. : ...συμμαζευτείτε νομίζω. Δεν είμαστε κατηγορούμενοι και για πράγματα που ούτε καν 

χρονικά συμπίπτουν με τη δική μας τη διοίκηση του Δήμου... Δεν είμαστε κατηγορούμενοι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  : ...Μη διακόπτετε.  
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Δ.Σ. : ...για την παραλαβή, που έγινε αυτοδίκαια, ούτε για το έργο, για το χρόνο που... ούτε αν 

θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί τώρα, εφόσον μεσολάβησε ένα διάστημα απ' το 2008 μέχρι το 

2011, που αναλάβαμε εμείς το Δήμο. Έτσι; Από εκεί και πέρα θα αναλάβω και την απάντηση ότι 

είχε παραληφθεί αυτοδίκαια μετά από δέκα πέντε μήνες, από την έκδοση της βεβαίωσης 

περαίωσης, που έγινε... του 2008 και ότι δεν επηρέαζε αυτή η παραλαβή, σύμφωνα με την 

άποψη του Νομικού, δεν επηρέαζε τη νομιμότητα της παραχώρησης... του συγκεκριμένου 

πάρκου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, νομίζω ότι το θέμα ολοκληρώθηκε και μπαίνει σε ψηφοφορία.  

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε, δευτερολογία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δευτερολογία.  

Δ.Σ. : Για ένα λεπτό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι... Δεν ζητήσατε το λόγο, δεν μπορείτε να πάρετε το λόγο... Λοιπόν, να 

κλείσουμε το θέμα για να πάρουμε παράταση... Λοιπόν, ζητώ από το Σώμα παράταση μιας 

ώρας... Ομόφωνα ναι;  

Δ.Σ. : Ναι.  

Δ.Σ. : Ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Διαφωνεί κανείς; Ωραία. Κύριε Μπόικε, τη δευτερολογία... Σας παρακαλώ πολύ.  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Επειδή θέλω να... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Στο μικρόφωνό σας, κ. Μπόικε.  

ΜΠΟΪΚΟΣ : ...καθυστέρηση πενταετίας σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να δικαιολογηθεί με 

οποιαδήποτε δικαιολογία και θέλω εδώ να επισημάνω το εξής, άλλα έργα τα φέρνετε 

κατεπειγόντως για να μην χαθούν οι προθεσμίες, για μερικά μάλιστα μας παίρνετε και 

τηλεφωνικά να συναινέσουμε ότι ψηφίστηκαν σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, να μην 

χαθεί το έργο και γι' αυτό πέντε χρόνια δεν ενδιαφερόταν κανείς. Πλάκα μας κάνετε τώρα; Ότι 

δεν είχε... Λοιπόν, αυτά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Πρόεδρε... ένα λεπτό θέλω να... Καταρχήν εδώ δεν υπήρχε κίνδυνος να χαθεί το 

έργο είχε γίνει. Το πρόβλημα... 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Δεν λειτουργούσε, Δήμαρχε... επί πενταετίας. Τι λέτε τώρα;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Έρχομαι να απαντήσω εδώ γιατί...  

Δ.Σ. : Το παραλάβαμε... Ναι.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Το λάθος στο έργο αυτό ήταν ότι από την πρώτη στιγμή και λόγω 

προγράμματος δηλαδή δεν προβλεπόταν πώς θα λειτουργήσει. Αυτό είναι το μεγάλο λάθος σε 

αυτό το έργο, γι' αυτό και δεν λειτουργεί. Λοιπόν, εγώ θα σας πω για εμάς τώρα. Ερχόμαστε 

εμείς και... εκατό υπάλληλοι. Ελάτε να δείτε τι γίνεται στις υπηρεσίες. Πόλεμος, για να γίνει 

κάποια δουλειά. Πώς θα το λειτουργήσουμε; Εσείς λέτε, γιατί δεν λειτουργεί. Πρόταση δεν 

κάνετε... εύκολη λύση με τους υπαλλήλους του Δήμου. Ελάτε να δείτε τι υπάλληλοι του Δήμου 

υπάρχουν... και... Άρα, το ότι δεν λειτουργούσε ήταν αυτό το λάθος, που δεν προβλέφθηκε από 

την πρώτη στιγμή ένας φορέας για να το λειτουργήσει. Λοιπόν, γι' αυτό και πολύ καλά κάναμε 

και πήγαμε στη... και το παραχωρήσαμε... σύμφωνα με τις πληροφορίες, που έχω, μάλλον... Ναι. 

Κι εγώ έκανα πρόταση στην... έκανα πρόταση στην UNESCO, λέω ελάτε να το πάρετε εσείς. 

Επειδή είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου... λένε, έχουμε πρόβλημα για το πώς θα το 

λειτουργήσουμε, δεν έχουμε δυνατότητες και τους λέω, θα βοηθήσουμε κι εμείς... Λοιπόν, κάντε 

όμως μία πρόταση, πώς θα λειτουργήσει, όχι μόνο κριτική και καταγγελίες.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Δεν γίνεται, κ. Αναστασιάδη... Το θέμα μπαίνει σε ψηφοφορία. Ναι, ναι... 

Χατζημαργαρίτη, ναι, ναι, ναι, η κα Σαραντίδου ναι, ναι, ο κ. Αναστασιάδης Αντώνης;  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Όχι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι. Ο κ. Χασαπίδης ναι. Ναι η παράταξη του κ. Φωτιάδη. Ο κ. Μπόικος; 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Γι' αυτό το θέμα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι.  
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ΜΠΟΪΚΟΣ : Όχι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν δέχεστε την... Ναι, ναι, γιατί βιάζεστε, κύριοι; Σιγά-σιγά. Άμα θέλετε, 

φύγετε. Όσοι θέλετε, καθίστε. Όσοι θέλετε, φύγετε... Δήμαρχε, σε παρακαλώ.  

Δ.Σ. : Πρόεδρε, σε παρακαλώ. Μη θυμώνεις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ξαφνικά βιάζεστε όλοι.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 585/2013 

ΘΕΜΑ 37ο : Ανάκληση της υπ' αριθμ. 851/2009 Α.Δ.Σ. «Έγκριση παραχώρησης χώρου για 

τη σύσταση οικογενειακού τάφου στην κ. Κασάπη Αικατερίνη του Ηρακλή» και επιστροφή 

χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τριακοστό έβδομο. Χωρίς σχόλια παρακαλώ. Ανάκληση της υπ' αριθμ. 

851/2009 απόφαση Δ.Σ. «Έγκριση παραχώρησης χώρου για τη σύσταση οικογενειακού τάφου 

στην κ. Κασάπη Αικατερίνη του Ηρακλή» και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως 

εισπραχθέντα.  

Δ.Σ. : Ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι;  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 586/2013 

ΘΕΜΑ 38ο : Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα στον κ. Κοτόπουλο 

Μιχαήλ.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τριακοστό όγδοο, επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα στον κ. 

Κοτόπουλο Μιχαήλ. Ομόφωνα ναι;  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 587/2013 

ΘΕΜΑ 39ο : Διαγραφή λόγω παραγραφής από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου 

Σερρών, αξιώσεων που βεβαιώθηκαν κατά τα έτη 1982 έως και το 2007 λόγω 

συμπλήρωσης του χρόνου παραγραφής που προβλέπει το άρθρο 6 του ΑΝ 344/68 και το 

άρθρο 86 του Ν. 2362/95. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τριακοστό ένατο. Πάψτε να λέτε προχώρα. 

Δ.Σ. : Έχει δίκιο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πάψτε σχόλια και γέλια. Αρχίζετε και προκαλείτε... Όσοι θέλετε να φύγετε, 

φύγετε. Τριακοστό ένατο θέμα, διαγραφή λόγω παραγραφής από τους χρηματικούς καταλόγους 

του Δήμου Σερρών, αξιώσεων που βεβαιώθηκαν κατά τα έτη 1982... 

Δ.Σ. : ...μικρόφωνο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...που δεν καλύπτει τα πάντα,  έως και το 2007 λόγω συμπλήρωσης του χρόνου 

παραγραφής που προβλέπει το άρθρο 6 του ΑΝ 344/68 και το άρθρο 86 του Ν. 2362/95. 

Ομόφωνα ναι; Ερωτήσεις;  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, να πω δυο λόγια πρώτα; 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως να πείτε. Πρώτα να κάνει την εισήγησή του... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : ...γιατί το ξέρουν οι συνάδελφοι απ' την Οικονομική Επιτροπή. Με βάση το 

νόμο... της ΔΕΥΑ, λείπει ο κ. Αραμπατζής, που κάθε χρόνο την κάνουμε... τη διαδικασία, 

δηλαδή παίρνει απόφαση για όσες απαιτήσεις ξεπέρασαν την πενταετία ή... την εικοσαετία, 

όπως  λέει ο νόμος... αυτές οι απαιτήσεις να παραγράφονται. Όπως βλέπετε, αν δείτε, δηλαδή, τη 

συνοπτική εισήγηση... ο παλιός ο Δήμος Σερρών, η κα... την έκανε όλη αυτή τη δουλειά και 

δούλεψε αρκετό διάστημα, ο Δήμος Σερρών ο παλιός δεν έχει τέτοιες περιπτώσεις. Είναι οι 

περισσότερες περιπτώσεις εικοσαετούς... όμως ήταν από πάγια ύδρευσης, είτε από τέλη 

ύδρευσης, αποχέτευσης... Σκούταρι... και ο... έχουν τέτοιες περιπτώσεις. Το ποσό, το συνολικό 

ποσό είναι 350.000 ευρώ μηδέν εβδομήντα πέντε κόμμα σαράντα εννιά. Η Οικονομική 

Επιτροπή κατά πλειοψηφία πήρε αυτήν την απόφαση... ο συνάδελφος ο κ. Χρυσανθίδης. Εγώ 

αυτό, που έχω να πω είναι ότι αφορά κατά κύριο λόγο, συντριπτικά το 95%, το 90-95% 

περιπτώσεις, που θα έπρεπε ήδη να έχουν παραγραφεί, δηλαδή κακώς κατά την ενοποίηση των 

Δήμων και των Κοινοτήτων ήρθαν στο Δήμο Σερρών. Όταν... την ενοποίηση, κ. Πρόεδρε, πριν 

αναλάβουμε ως Δημοτική Αρχή και ως Δημοτικό Συμβούλιο αυτό το Δήμο, έπρεπε να είχαν 

παραγραφεί ήδη τα περισσότερα, είναι πενταετίας... παραγραφής και είναι από το χίλια 

εννιακόσια, το είδατε εδώ πέρα, ογδόντα δύο. Όχι... όχι απλά έχουν παραγραφεί... εδώ και 

πολλά χρόνια. Δεν μπορεί ο Δήμος να συνεχίσει να το κουβαλάει. Φαντάζομαι αντιλαμβάνεστε 

ότι... στο Νομικό Σύμβουλο. Εμείς και από υπερβάλλοντα ζήλο... στείλαμε και επιστολές για 

όσα είχαν ΑΦΜ για όσα δεν είχαν ψάξαμε ΑΦΜ. Για όσα είχαν ΑΦΜ στείλαμε και επιστολές... 

Δηλαδή, κάναμε ό,τι μέσα στα όρια του νόμου. Κάναμε τη βεβαίωση στην πορεία για ΑΦΜ. 

Ό,τι μπορούσαμε να το κάνουμε, το κάναμε απ' την πλευρά μας. Δηλαδή, η νόμιμη λειτουργία 

αυτής της Δημοτικής Αρχής... του Δημοτικού Συμβουλίου... Αλλά αυτά όλα είναι, όπως σας 

λέω, από το Σκούταρι, το... Η Ορεινή νομίζω έχει... Όλα αυτά είναι πάρα πολύ παλιά, τα 

περισσότερα.  

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε.  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Οπότε, δεν ξέρω, έπρεπε να παραγραφούν. Αυτή είναι η εισήγησή μου. Το λέει, 

ήταν και η εισήγηση του Νομικού Συμβούλου και της Υπηρεσίας...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερωτήσεις.  

Δ.Σ. : ...θέλω να... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Νιζάμης... 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Μια ερώτηση μονάχα, εάν μπορούσα να έχω τη γνωμοδότηση του Νομικού 

Συμβούλου... Τη γνωμοδότηση. Δεν το θέλω όλο το... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : ...εδώ μέσα. Ελάτε... να την πάρετε.  

Δ.Σ. : Δεν... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Αποκλείεται, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Όχι δεν καταλάβατε. Υπάρχει 

φάκελος στο Δημοτικό Συμβούλιο τεράστιος. Ένα-ένα είναι κατά αλφαβητική σειρά, μία-μία 

οι... ονομαστικά. Είναι πεντακάθαρη η διαδικασία. Όχι, δηλαδή έτσι, θεωρητικά από κάποιους... 

ένα-ένα κατά... σειρά τους κωδικούς έτσι, όπως σας τους λέω. Δηλαδή πάγια ύδρευσης Ορεινής, 

τέλη ύδρευσης... Αναφέρει χρονολογίες, ονοματεπώνυμα... καταλόγους, τα πάντα, όπως 

ακριβώς έπρεπε να γίνει και υπάρχει, εδώ υπάρχει η γνωμοδότηση... αναφέρει διατάξεις του 

νόμου.  

Δ.Σ. : Επίλεξε.  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Με συγχωρείτε. Ελάτε, ελάτε.  

Δ.Σ. : Επειδή τη διάβασα...  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Τι να σας πω;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν... 

Δ.Σ. : Δεν υπάρχει γνωμοδότηση.  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Δεν υπάρχει γνωμοδότηση; Πώς δεν υπάρχει; Μια χαρά γνωμοδότηση...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερώτηση, κ. Γάτσιο, παρακαλώ.  
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ΓΑΤΣΙΟΣ : Ήθελα να ρωτήσω τον κ. Αντιδήμαρχο, αυτά εφόσον... δεν μπορούν να γίνουν...;  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Μάλιστα κάποιος εκ των οφειλετών, που πλέον λόγω του νόμου δεν είναι πλέον 

οφειλέτης, μας έκανε εξώδικη δήλωση και μας λέει πώς εσείς θέλετε να τα διεκδικήσετε τώρα 

αυτά, κύριε, όταν υπάρχει ήδη παραγραφή; Δηλαδή, σας λέω, συνάδελφοι, με το χέρι στην 

καρδιά ότι από υπερβάλλοντα ζήλο προσπάθησα ό,τι μπορώ να διεκδικήσω... και άρχισαν ήδη 

κάποιοι με συναδέλφους δικηγόρους... εξώδικα και να μου λένε, κάτσε, εσύ πώς θες να 

διεκδικήσεις ένα ποσό, όταν έχει περάσει πενταετία... σε κάποιες περιπτώσεις η εικοσαετία; Και 

σας λέω ειλικρινά ότι εγώ έκανα...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, τοποθετήσεις.  

Δ.Σ. : Δυο λέξεις μόνο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι... Ανοίξτε το μικρόφωνο.  

Δ.Σ. : Ναι. Ο Αντιδήμαρχος έχει... δεν λέει το πιο σπουδαίο. Δεν είναι μόνο θέμα εικοσαετίας 

και πενταετίας... δεν το κατάλαβα, λέει λοιπόν ότι διαγραφή του τέλους... ότι... Λέει το άλλο, 

λόγω λάθους χρέους... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Όχι, όχι, γι' αυτούς... 

Δ.Σ. : Άλλο θέμα.  

Δ.Σ. : Α...  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Αυτό είναι το τριάντα εννιά... Το τριάντα εννιά είναι αυτό, που συζητάμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τριάντα εννιά συζητάμε.  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Είναι αυτό, που συζητήσαμε στην Οικονομική Επιτροπή.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Κύριε Πρόεδρε, θα τελειώσουμε καμιά φορά;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όποιος... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Άδικα μιλάμε εδώ μέσα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ πολύ... Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αν δεν έχετε υπομονή, 

φεύγετε.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Τι υπομονή; Υπομονή έχουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν... Δεν είναι... Δεν είναι υποχρεωμένος κανείς να παραμείνει μέχρι το τέλος... 

Σας παρακαλώ... Άλλος. Κανείς. Μπαίνει σε ψηφοφορία το θέμα. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Όχι 

ο κ. Νιζάμης, ο κ. Αναστασιάδης ναι, ναι, ναι ο κ. Μηλίδης, ναι η κα Σαραντίδου, ναι ο κ. 

Αναστασιάδης, όχι ο κ. Χρυσανθίδης.  

ΓΑΤΣΙΟΣ : Εγώ ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι ο κ. Γάτσιος. Ναι, ναι, ναι, ναι. Γραμματέα; Ναι. Ναι και ο Πρόεδρος.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 588/2013 

ΘΕΜΑ 40ο : Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τεσσαρακοστό θέμα, διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους. Εδώ.  

Δ.Σ. : Ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι;  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

 

 

 



 

 78 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 589/2013 

ΘΕΜΑ 41ο : Καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας ιδιοκτησιών στο Ο.Π.215Α.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τεσσαρακοστό πρώτο, καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας ιδιοκτησιών 

στο Οικοδομικό... 215Α.  

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι.   

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 590&591/2013 

ΘΕΜΑ 42ο : Έγκριση έκδοσης άδειας λειτουργίας υπηρεσιών διαδικτύου στον κ. Τροχίδη 

Δημήτριο του Ιωάννη, στον οδό Κομνηνών 48.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τεσσαρακοστό δεύτερο, έγκριση έκδοσης άδειας λειτουργίας υπηρεσιών 

διαδικτύου στον κ. Τροχίδη Δημήτριο του Ιωάννη, στον οδό Κομνηνών 48 και στον κύριο... 

Δ.Σ. : Βλέπω ότι έχετε δύο μέσα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δύο... τελευταία στιγμή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι... 

Δ.Σ. : ...και είπαμε αν θέλει το Σώμα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εφόσον συμφωνεί το Σώμα, είναι και δεύτερο... Θεόφιλος.  

Δ.Σ. : Αυτά είναι... 

Δ.Σ. : Αλλάζει η ιδιοκτησία.  

Δ.Σ. : Ναι, ναι, ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και ο Πρόεδρος όχι. Οι υπόλοιποι ναι;... Ορίστε;... Και ο Πρόεδρος όχι. Ψηφίζω 

πάντα όχι. Από... Δημοτικός Σύμβουλος.  

Δ.Σ. : ...είναι καλοπροαίρετη...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εγώ δεν νιώθω καλά.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 592/2013 

ΘΕΜΑ 43ο : Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου από 18 έως 19 Ιουλίου 

2013.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου από 18 έως 19 

Ιουλίου 2013.  

Δ.Σ. : Ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι... Ο κ. Αναστασιάδης Αντώνης όχι... 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 593/2013 

ΘΕΜΑ 44ο : Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου: 

α) από 11 έως 12 Ιουλίου 2013 και 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 594/2013 

β) από 18 έως 19 Ιουλίου 2013.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, τεσσαρακοστό τέταρτο θέμα, έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός 

έδρας του κ. Δημάρχου: α) από 11 έως 12 Ιουλίου του 2013 και β) από 18 έως 19 Ιουλίου του 

2013... Όλοι ναι εκτός του κ. Αναστασιάδη Αντώνη.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 595/2013 

ΘΕΜΑ 45ο : Έγκριση επέκτασης δικτύου ΦΟΠ στο 1ο χιλ. Σερρών-Χρυσοπηγής.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τεσσαρακοστό πέμπτο θέμα,  έγκριση επέκτασης δικτύου ΦΟΠ στο πρώτο 

χιλιόμετρο Σερρών-Χρυσοπηγής. Ομόφωνα ναι. Λήξη συνεδρίασης.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

      Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε 

το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε. 

 

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.                                                       

  

         

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                     ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ            

 

 

                                                                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ  
 

 

 

                                                                                      ΔΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

 

 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ-ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

 

 

 

ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ 

 

 

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 



 

 80 

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 

 

 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

 

 

 

ΒΑΛΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 

 

 

 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 

 

 

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ 

 

 

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 

 

 

 

ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

 

 

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

 

 

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

 

 

 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗ 

 

 

 



 

81 

 

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 

 

ΙΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

 

 

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 

 

 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

 

 

ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

 

 

 

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 

 

 

 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ-ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 

 

 

 

ΜΠΟΪΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 

 

 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 

 

 

 

ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 

 

 

ΝΙΖΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

 

 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΕΡΜΟΦΥΛΗ 

 

 

 

ΣΟΥΖΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 

 

 



 

 82 

 

 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 

 

 

 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

 

 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

 

 

 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

 

 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 

 

 

 

ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

 

 

 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 


