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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2014  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ  

 

 

Στις Σέρρες και στο ∆ιοικητήριο,  σήµερα την 22 α  του μηνός 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και  

ώρα 19:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Σερρών, ύστερα από 

την αριθµ. 2/16 -01-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου,  που επιδόθηκε σε όλους τους ∆ηµοτικούς 

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 ∆ιοίκησης -  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 ∆ηµοτικών Συµβούλων, παρόντες ήταν 36,  δηλαδή:  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος ∆.Σ.)   

∆ινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος ∆.Σ.)   

Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραµµατέας ∆.Σ.)   

Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα  

Αγοραστός Αγοραστός  

Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία  
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Αναστασιάδης Ηλίας  

Αραµπατζής Θεόδωρος  

Αρναούτογλου Φωτεινή  

Γαλάνης Στέργιος  

Γάτσιος Αθανάσιος  

Γκότσης Ηλίας  

Γρηγοριάδης Παναγιώτης  

∆ηµητρίου Ευστράτιος  

∆ήµου Ιωάννης  

∆ούκας Γεώργιος  

∆ρίγκα Χρυσούλα  

Ηλιοπούλου Σταλακτή  

Θεοχάρης Μιχαήλ  

Ίντος ∆ηµήτριος  

Καλαϊτζίδης Βασίλειος  

Κατιρτζόγλου Βασίλειος  

Νιζάµης ∆ηµήτριος  

Μερετούδης ∆ηµήτριος  

Μηλίδης Θεόδωρος  

Μπόικος Αθανάσιος  

Μυστακίδης Παύλος  

Σαραντίδου Ερµοφύλη  

Σούζας Ζαχαρίας  

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος  

Στεργίου Νικόλαος  

Χασαπίδης Κων/νος  

Χράπας Παντελής  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 22ΑΣ ΙΑΝΟΥΑΙΟΥ 2014  

5 

Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης  

Χρυσανθίδης Βασίλειος  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1. Αναστασιάδης Αντώνιος  

2. Βαλτσάνης ∆ηµήτριος  

3. Μοσχολιός Ζωγράφος  

4. Νεράντζης Βασίλειος  

5. Παπαδοπούλου Φωτεινή.  

 

 Οι Πρόεδροι των Συµβουλίων των Τοπικών και ∆ηµοτικών 

Κοινοτήτων, κλήθηκαν  

σύµφωνα µε τις  διατάξεις  της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 

και παρόντες ήταν οι  κ.κ.  Γασπαρίδης ∆ηµήτριος και Τσίµας Θωµάς.  

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

έναρξη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,  στην οποία ήταν παρώ ν ο 

∆ήµαρχος κ.  Αγγελίδης Πέτρος,  που κλήθηκε σύµφωνα µε τις  

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

 

 Οι ∆ηµ. Σύµβουλοι κ.κ. :  

• Αγοραστός Αγοραστός,  αποχώρησε µετά την ολοκλήρωση του 2ου 

θέµατος της ημερήσιας διάταξης.  

• Κατιρτζόγλου Βασίλειος,  αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης 

του 7ου θέµατος της ημερήσιας διάταξης.  

• ∆ήµου Ιωάννης,  αποχώρησε µετά την ολοκλήρωση του 14ου θέµατος 

της ημερήσιας διάταξης.  
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• Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης,  αποχώρησε µετά την ολοκλήρωση του 

25ο υ  θέµατος της ημερήσιας διάταξης.  

• Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα και Σαραντίδου Ερµοφύλη, 

αποχώρησαν µετά την ολοκλήρωση του 26ου θέµατος της ημερήσιας 

διάταξης  

 

 

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

 

 

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

 

………………….. 

……….. 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

ΘΕΜΑ 1ο:  Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως μέλος στην επιτροπή παραλαβής εργασιών 

και υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Π. . 28/80, για το έτος 2014. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 2ο:    Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για την επιτροπή της παρ. 5 του άρθρου 186 

 του Ν. 3463/2006. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 3ο:     Αντικατάσταση μελών του .Σ. του Ν.Π. με την επωνυμία ¨Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.¨.  
  Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. κ. Χατζημαργαρίτης Μ. 
 

ΘΕΜΑ 4ο:      Συγκρότηση επιτροπών του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ.  
   Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 
 

ΘΕΜΑ 5ο:   Έγκριση  πρόσληψης  προσωπικού  με  σχέση  εργασίας  ιδιωτικού δικαίου  

  για την υλοποίηση της πράξης ¨Προώθηση του μαζικού αθλητισμού στη  
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  διασυνοριακή περιοχή των Δήμων Petrich και Σερρών που χρηματοδοτείται 

  από το πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας 2007-

  2013.  

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση εγγραφής του Δήμου Σερρών ως συνδρομητή ή για την ανανέωση 

  συνδρομής σε εφημερίδες και περιοδικά. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση της υπ' αριθμ. 391/2013 απόφασης του  .Σ. της  .Ε.Υ.Α.Σ. με  τίτλο:  

  ¨Έγκριση  και  ψήφιση  Νέου  Οργανισμού  Εσωτερικής Υπηρεσίας και  

  Κανονισμού Σχέσεων Προσωπικού με την Επιχείρηση σύμφωνα με το άρθρο 

  109 του Ν. 3852/2010¨.  

  Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. κ. Αραμπατζής Θ. 

 

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση της αριθμ. 274/2013 απόφασης του .Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. με θέμα: 

  ¨Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων 2012¨. 

  Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ κ. Αρναούτογλου Φ. 

 

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση της αριθμ. 197/2013 απόφασης του .Σ. του Ο.Π.Α.ΚΠ.Α. περί  

  ¨Εγκρίσεως πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

  ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος -  

  Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2013-2014-¨. 

  Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. κ. Χατζημαργαρίτης Μ. 

 

ΘΕΜΑ 10ο:  Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης: ¨Ψηφιακές υπηρεσίες ανάδειξης 

  του αγροτουρισμού του Δήμου Σερρών¨ στα πλαίσια της πρόσκλησης 59 του 

  Επιχειρησιακού Προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 
 

ΘΕΜΑ 11ο:  Έγκριση δημοπράτησης του υπoέργου 8 ¨Προμήθεια υπολειπόμενου 

εξοπλισμού των ειδικών σχολείων του Δήμου Σερρών¨ μετά την πρώτη 

κατακύρωση της πράξης ¨Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων και 

τμημάτων ένταξης του Δήμου Σερρών¨. 

                        Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης . 

 

ΘΕΜΑ 12ο:    Έγκριση τροποποίησης συμβάσεων της πράξης ¨Προμήθεια εξοπλισμού 

 ειδικών σχολείων και τμημάτων ένταξης του Δήμου Σερρών¨. 

                             Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης . 
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ΘΕΜΑ 13ο:    Έγκριση διενέργειας προμήθειας ανταλλακτικών για την επισκευή οχημάτων 

 του Δήμου.  
                        Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π. 
 

ΘΕΜΑ 14ο:  Έγκριση μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας υλοποίησης σταδίων της 

προμήθειας του εξοπλισμού του έργου EASY TRIP GR-BG E-MOBILITY 

SOLUTIONS στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής 

Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Καλαϊτζίδης Β. 
 

ΘΕΜΑ 15ο: Ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας περιπτέρων.  

 Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 16ο:  Περιορισμός βοσκής στο Δημόσιο Δάσος «Λαιλιάς» διαχειριστικής περιόδου 

2012-2021.  

 Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 17ο: Αποδοχή χρηματοδότησης για την εξόφληση συνολικής δαπάνης για τη 

μεταφορά μαθητών κατά τη σχολική περίοδο 2012-2013. 

 Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης.  

 

ΘΕΜΑ 18ο: Αποδοχή χρηματοδότησης του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ σχετικά με την  ειδική  

έκδοση  βιβλίου  με  τίτλο:  ¨1913  -  2013  Πανόραμα Σερραϊκής Ιστορίας¨ 

του συγγραφέα Βασίλη Τζανακάρη. 

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 19ο: Ψήφιση πιστώσεων για το έτος 2014 για την προμήθεια σάκων απορριμμάτων 

και ειδών ατομικής προστασίας για το τμήμα Πολιτικής Προστασίας. 

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  

 

ΘΕΜΑ 20ο:  Ψήφιση πίστωσης και έκδοση σχετικών ενταλμάτων για την κάλυψη 

λειτουργικών   δαπανών  σχολείων   αποκλειστικά   για  δαπάνες θέρμανσης. 

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης.  

 

ΘΕΜΑ 21ο: Ανατροπή  και  αποδέσμευση  αποφάσεων  ανάληψης υποχρέωσης Δήμου 

Σερρών, οικονομικού έτους 2013.  

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  

 

ΘΕΜΑ 22ο: Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2014:  

 α) για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου (αναμόρφωση 1), 
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 β) για την εξόφληση του 4ου λογαριασμού του έργου ¨Διαμόρφωση κεντρικής 

πλατείας Τ. . Σκουτάρεως¨ (αναμόρφωση 3), 

 γ) για την αποδοχή χρηματοδότησης από τον Ο.Π.Α.Π., για την εξόφληση του 

4ου λογαριασμού του έργου: ¨Εργασίες αποκατάστασης στατικής επάρκειας 

νοτίου πετάλου Δημοτικού Γηπέδου Σερρών¨ (αναμόρφωση 4),  

 δ) για την καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας σε θιγόμενους στο ΟΠ 

215 της πόλης των Σερρών (αναμόρφωση 9),  

 ε) για την εξόφληση της 1ης δόσης τεχνικής υποστήριξης στο πλαίσιο 

υλοποίησης του έργου ¨Sports for all¨ του Δήμου Σερρών (αναμόρφωση 1  

 στ) για την εξόφληση οφειλής της δαπάνης για την μελέτη εφαρμογής (μέρος 

της προμήθειας εξοπλισμού – equipment) στο πλαίσιο του έργου Easy Trip 

(αναμόρφωση 12), 

 ζ) για την εξόφληση οφειλής της προμήθειας κάδων κομποστοποίησης και της 

προμήθειας γαιοσκωλήκων (αναμόρφωση 14),     

 η) για την εξόφληση οφειλής της παροχής υπηρεσιών για την σύνταξη 

τεχνοοικονομικής πραγματογνωμοσύνης έργων ενεργειακής αναβάθμισης 

κτηρίων και υποδομών του Δήμου Σερρών στο πλαίσιο του ΕΠΠΕΡΑ 

(αναμόρφωση 15), 

 θ) για την εξόφληση οφειλής εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων 

(αναμόρφωση 16) και 

 ι) για την εξόφληση οφειλής εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας του 

αντιδημάρχου κ. Γρηγοριάδη Παναγιώτη (αναμόρφωση 17).  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 
 

ΘΕΜΑ 23ο:  Έγκριση δημιουργίας κωδικού εσόδου με την ένδειξη: ¨Βοσκή ΠΟΕ 2014¨. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 
 

ΘΕΜΑ 24ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εξόφληση της υποχρέωσης περί  

  ανάθεσης πραγματογνωμοσύνης στο ΤΕΕ/ΤΚΜ για το έργο ¨Αναβάθμιση  

  υποδομών αυτοκινητοδρομίου και πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής Δήμου  

  Σερρών¨. 

                        Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 
 

ΘΕΜΑ 25ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 10.000,00 € που αφορά έκτακτη οικονομική 

  ενίσχυση σε πολίτες λόγω ένδειας. 

                        Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης . 
 

ΘΕΜΑ 26ο:  Σχετικά με κίνηση λεωφορείων ΚΤΕΛ εντός της πόλης των Σερρών και άλλα 

  συγκοινωνιακά θέματα. 

                        Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Καλαϊτζίδης Β. 

 

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση μελετών παροχής υπηρεσιών με τίτλο: 
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  α) ¨Συντήρηση, οργάνωση και διαχείριση χώρων πρασίνου της .Ε. Καπ.  

  Μητρούση του Δήμου Σερρών, έτους 2014¨, 

  β) ¨Συντήρηση, οργάνωση και διαχείριση χώρων πρασίνου της Λευκώνα και 

  των Τ.Κ. Ορεινής και Άνω Βροντούς του Δήμου Σερρών, έτους 2014¨. 

      Εισηγητής: Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Δούκας Γ. 

  και γ) ¨Με κάδους ογκωδών υλικών στις .Ε. του Δήμου Σερρών¨ . 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π. 

 

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση εκπόνησης μελέτης με τίτλο: ¨Μελέτη παρεμβάσεων εξοικονόμησης 

  ενέργειας¨ στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης ¨Παρεμβάσεις εξοικονόμησης 

  ενέργειας στο υφιστάμενο κτιριακό δυναμικό του Δήμου Σερρών¨. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.  
 

ΘΕΜΑ 29ο:  Έγκριση κατασκευής προστατευτικού τοιχίου σε δημοτικό οικόπεδο από 

  ιδιώτη και αποδοχή της δωρεάς. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 
 

ΘΕΜΑ 30ο:  Εκποίηση δια δημοπρασίας δημοτικών ακινήτων στα αγροκτήματα Σερρών και    

 Ορεινής. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση απ' ευθείας εκποίησης προσκυρωμένων δημοτικών εκτάσεων στους κ.κ.: 

α) Τζίμητρα Ανδρέα και β) Γεωργιάδη Κων/νο και Σαφαρίκα Μαρία. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 
 

ΘΕΜΑ 32ο:  Έγκριση προϋπολογισμού κληροδοτήματος Μητσάκου-Εμφιετζόγλου Κατίνας    

 κας Λυκούργου, έτους 2014. 

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης . 
 

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας υποβολής της μελέτης: ¨Μεταγραφή της 

κυρωμένης πράξης εφαρμογής Αλεμπέκιοϊ της πόλεως Σερρών στο Εθνικό 

Κτηματολόγιο¨. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 
 

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης της 

προμήθειας ανυψωτικών συστημάτων για ΑΜΕΑ και εξοπλισμού πρώτων 

βοηθειών, στο πλαίσιο της πράξης SPORTS FOR ALL του Δήμου Σερρών. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 
 

   ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας εργασιών του έργου: 

 ¨Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις οδικών αξόνων Δήμου Σερρών¨. 

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 
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ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: ¨Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 

 συστημάτων σε σχολικά κτήρια του Δήμου Σερρών¨ και έγκριση παράτασης 

 εκτέλεσης του έργου. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 
 

ΘΕΜΑ  37ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής των έργων: 

  α) προσωρινής του έργου: ¨Εφαρμογή σχεδίου πόλεως στην περιοχή Π.Ε.  

  Εργατικών Κατοικιών¨ και 

  β) προσωρινής του έργου: ¨Αναβάθμιση χώρων μαζικού αθλητισμού¨ και 

  γ) προσωρινής και οριστικής του έργου: ¨Διαμόρφωση αύλειου χώρου  

  βρεφονηπιακού σταθμού Τ. . Σκουτάρεως¨. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 
 

ΘΕΜΑ  38ο: Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 39ο:  Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου κατά το μήνα Δεκέμβριο 

2013. 

            Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 
 

ΘΕΜΑ  40ο: Σύνδεση δικτύου με το δίκτυο χαμηλής τάσης. 

     Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

ΘΕΜΑ 1Ο  Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στους εργαζομένους της ΔΕΥΑΣ κατά 

της ιδιωτικοποίησης του νερού και του κλεισίματος της ΔΕΥΑ 

 

ΘΕΜΑ 2Ο : Σχετικά με την επερώτηση της δημ. Παράταξης Εποχή Δημιουργίας –

Θεόδωρος Μηλίδης για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων. 

 

ΘΕΜΑ 3ο :  Σχετικά με αίτημα του Συλλόγου Φυσικών Προσώπων Ομολογιούχων 

Ελληνικού Δημοσίου για την απόδοση των ομολόγων τους στην τιμή κτήσης. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

2Η    ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι καλησπέρα σας.  Θα ξεκινήσουμε με 

κάποιες ανακοινώσεις.   

 

 Σύμφωνα με το άρθρο 4,  παράγραφος 1 . .  Κανονισμό Λειτουργίας 

του Δημοτικού Συμβουλίου αίτημα του Σωματείου Εργαζομένων στις  

Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Εκμετάλλευσης και 

Διάθεσης Φυσικού Αερίου,  Τηλεθέρμανσης Αιολικής και Ηλεκτρικής 

Ενέργειας Νομού Σερρών.  

 

 Προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών  

 Θέμα: Ψήφισμα κατά της ιδιωτικοποίησης του νερ ού και του 

κλεισίματος των ΔΕΥΑ  

 Οι εργαζόμενοι της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. Σερρών είμαστε αντίθετοι στην 

πώληση των ΔΕΥΑ και των Εταιρειών Ύδρευσης και Αποχέτευσης σε όλη 

την ελληνική επικράτεια θεωρώντας ότι  μια τέτοια εξέλιξη θα είναι ε ις  

βάρος του κοινωνικού συνόλου.   

 Αντιστεκόμαστε στην ιδιωτικοποίηση του νερού που προστατεύεται 

από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 2000/60 και από τον ΟΗΕ, AG10.967, 

διότι  πρέπει  να παραμείνει  υπό δημόσιο έλεγχο και όχι  υπό ιδιωτική 

κατοχή και διαχείριση εξαιτίας του κοινωνικού χαρακτήρα τ ου.   

 Ζητούμε από το Δημοτικό Συμβούλιο να τοποθετηθεί  εκφράζοντας 

την άποψή του για το συγκεκριμένο ζήτημα ιδιωτικοποίηση νερού -  

κλείσιμο Δ.Ε.Υ.Α. επιθυμώντας να αγωνιστεί  στο πλευρό των 

εργαζομένων της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. Σερρών και προς όφελος του κοινωνικού 

συνόλου.   
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 Για το Σωματείο Εργαζομένων  

  ο Πρόεδρος     ο Γενικός Γραμματέας  

 

  Γεώργιος Παπαδόπουλος   Ιωάννης Αγγελάκης.   

 

 Αυτό το ψήφισμα όπως συνηθίζουμε,  κυρίες και κύριοι  

συνάδελφοι,  με μια Διαπαραταξιακή Επιτροπή θα το συντάξουμε και 

να το στείλουμε.  Θα παρακαλούσα από κάθε παράταξη ένα μέλος.  Ο κ.  

Αναστασιάδης Ηλίας από την παράταξη του κ.  Μηλίδη. Κύριε Φωτιάδη 

από εσάς; Η κυρία Δρίγκα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συγνώμη, δεν κατάλαβα για ποιο πράγμα ρωτάς;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αναφέρονται αυτά τα μέλη και περισσότερο οι  ερ γαζόμενοι στην 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ. Σερρών να μην ιδιωτικοποιηθεί  το νερό,  να μην 

ιδιωτικοποιηθούν και πωληθούν σε ιδιωτικές εταιρείες οι  Δ.Ε.Υ.Α.Σ. 

της Ελλάδος.   

 Ένα ψήφισμα θα κάνουμε.  Θα κάνουμε ένα ψήφισμα στο οποίο 

θα συμμετέχουμε διαπαραταξιακά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα συμμετέχετε,  έτσι;  Η κυρία Σαραντίδου; Βεβαίως.  Λοιπόν,  να 

ορίσουμε ώρα και συγνώμη και από την συμπολίτευση; Ο κ.  

Αραμπατζής Θεόδωρος.   

 Λοιπόν,  μια και θίγει  το θέμα Δ.Ε.Υ.Α. στο γραφείο του κ.  

Αραμπατζή συμφωνείστε για την ώρα και παρακαλώ να είμαστε 
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συνεπείς,  διότι  την προηγούμενη φορά φορτώσαμε τον συνάδελφό μας 

τον κ.  Αναστασιάδη Ηλία,  επωμίστηκε αυτός εκείνο το ψήφισμα το 

οποίο είχαμε πει  ότι  θα κάνουμε,  το συντάξαμε,  το αποστείλαμε στα 

αρμόδια όργανα που έπρεπε να το αποστείλουμε και τον ευχαριστώ 

πολύ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε Παρασκευή μεσημέρι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρασκευή μεσημέρι 12:00΄ η ώρα βολεύει;  Παρασκευή μεσημέρι στην 

12:00΄ η ώρα στο γραφείο του κ.  Αραμπατζή. Ωραία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

12:00΄  την Παρασκευή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

12:00΄ το μεσημέρι της Παρασκευής.    

 Πάλι από το Σωματείο των Εργαζομένων στις  Δημοτικές 

Επιχειρήσεις Ύδρευσης,  Αποχέτευσης Εκμετάλλευσης και Διάθεσης 

Φυσικού Αερίου,  Τηλεθέρμανσης Αιολικής και Ηλεκτρικής Ενέργειας 

Νομού Σερρών.  

 

 Προς τον Πρόεδρο κα ι τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου 

Σερρών.  

 Θέμα: Νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας και Κανονισμός 

Εργασίας της  Δ.Ε.Υ.Α.Σ. Σερρών.  

 

 Ενημερώνοντας  και το Σωματείο Εργαζομένων της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. 

Σερρών σε έκτακτο Δ.Σ. στις  15 -10-2013, μετά από την υπ΄  αριθμόν 

πρωτοκόλλου 389/14 -10-2013 αίτηση τριών μελών του Σωματείου,  
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αποφάσισε κατά πλειοψηφία ότι  δέχεται και συμφωνεί με τα άρθρα του 

Κανονισμού Εργασίας του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας όπως 

έχουν.  

 Οι υπογράφοντες γ ια το Σωματείο Εργαζομένων  

  ο Πρόεδρος     ο Γενικός Γραμματέας  

 

  Γεώργιος Παπαδόπουλος   Ιωάννης Αγγελάκης.   

 

 Το συγκεκριμένο θέμα ανακοίνωση, ας πούμε,  θα επισυναφθεί 

στο 7ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά, φυσικά, την έγκριση 

της υπ΄ αριθμόν 391/2013 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Σ. με τίτλο:  

Έγκριση και ψήφιση του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας και 

Κανονισμού Σχέσεων Προσωπικού με την επιχείρηση σύμφωνα με το 

άρθρο 109 του Ν3852/2010 του Καλλικράτη.  

 Αυτό θα επισυναφθεί με εκείνο το θέμα, με το έβδομο θέμα.   

 

 Από τον Σύλλογο Φυσικών Προσώπων Ομολογιούχων Ελληνικού 

Δημοσίου.  

 Θα το διαβάσω. Είναι ένα τρισέλιδο και γρήγορα νομίζω, 

τρισέλιδο κείμενο το οποίο αποστέλλεται προς το Δημοτικό Συμβούλιο.   

 

 Κύριε Δήμαρχε,   

 Ως πολίτες της πόλης των Σερρών και στης ευρύτερης περιφέ ρειας 

αυτής όπου διαβιούμε με τ ις  οικογένειές μας,  θα θέλαμε να σας 

παρουσιάσουμε το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε,  πρόβλημα 

επιβίωσης για περισσότερες από τις  περίπου 200 οικογένειες Σερραίων 
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πολιτών ήτοι 1.000 περίπου συμπολιτών μας,  πρόβλημα που  καθημερινά 

βαίνει  διογκούμενο και μας οδηγεί  στην απελπισία.   

 Άλλωστε το δικό μας πρόβλημα είναι πρόβλημα που σε πανελλήνιο 

επίπεδο αντιμετωπίζουν 15.000 Ελληνικές οικογένειες και σε απόλυτα 

μεγέθη 100.000 άτομα.  

 Έχουν περάσει περίπου δυο χρόνια,  Μάρτι ος του ΄12,  από τότε 

που την αρχική έκπληξή μας την διαδέχθηκε η απελπισία,  όταν 

συνειδητοποιήσαμε ότι  ξαφνικά αναίτια και χωρίς καν να ερωτηθούμε 

με την εφαρμογή του PSI θέσαμε ολοκληρωτικά τα 53,5% των 

αποταμιεύσεών μας και θα πρέπει  να περιμένουμε 30 χρ όνια για να 

πάρουμε το υπόλοιπο 47,5 τοις εκατό.   

 Να πάμε λίγο πίσω, όταν ο ΟΔΔΧ, ο Οργανισμός Διαχείρισης 

Δημόσιου Χρέους καλούσε το αποταμιευτικό κοινό,  τους ιδιώτες 

αποταμιευτές,  δηλαδή εμάς να αποκτήσουμε τα ελληνικά ομόλογα και 

μας οδηγούσε στην καταστροφή.  

 Τόσο ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς όσο και ο Αντιπρόεδρος 

Ευάγγελος Βενιζέλος έχουν δημόσια εκφράσει την συμπαράστασή τους 

στα φυσικά πρόσωπα που έχουν χάσει  τ ις  οικονομίες τους.   

 Έλεγε ο τότε υποψήφιος και νυν Πρωθυπουργός στις  22 -4-2012 

από το Ζάππειο «Ακόμα για τους ομολογιούχους που έχασαν 

αποταμιεύσεις μιας ζωής με το κούρεμα, πρέπει  να αποζημιωθούν.  Δεν 

θα μιλήσουμε τώρα γι΄  αυτό,  αλλά υπάρχει  τρόπος να γίνει ,  κυρίως με 

φορολογικές διευκολύνσεις μελλοντικών ετών. Να το θυμάστε»  

 Προηγουμένως από τον Ιούλιο του ΄11 με συνεχόμενες δηλώσεις 

του ο τότε υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος μας 

διαβεβαίωνε σε όλους τους τόνους ότι  όποιες συζητήσεις περί ομολόγων 

του εθνικού δημοσίου δεν αφορούν τα φυσικά πρόσωπα.  
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 Και συμπλήρωνε με τ ις  δικές  του δηλώσεις,  λίγο μετά την 

ολοκλήρωση του PSI ο νυν αντιπρόεδρος της κυβέρνησης:  

 «Γιατί  με ρωτάτε και με ξανά ρωτάτε γ ια τα ομόλογα των φυσικών 

προσώπων, δηλαδή των συμπολιτών μας που έχουν καταθέσεις σε 

τ ίτλους του ελληνικού δημοσίου τ ις  οικονομίες του ς; Έχω πει  κατ 

επανάληψη, το είπα τελευταία φορά χθες,  προ τελευταία φορά προχθές,  

ότι  οι  Έλληνες και οι  Ελληνίδες πολίτες που έχουν αποταμιεύσεις μέσω 

τίτλων του ελληνικού δημοσίου,  θα . .  απολύτως. Δεν πρέπει  να πούμε 

τον τρόπο αυτό τώρα. Δεν πρέπει  να δι αχωρίσουμε τους ομολογιούχους 

και τα ομόλογα για λόγους που αφορούν την διεθνή οικονομική ευθύνη 

του κράτους και την συμφωνία που έχει  επιτευχθεί  με τον επίσημο και 

τον ιδιωτικό τομέα»  

 Εσείς ε ίχατε μια κουβέντα,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  που 

θέλετε  το  θέμα αυτό.  Εμείς νύκτα και μέρα ψάχνουμε αν βρούμε λύσεις,  

πρακτικές λύσεις,  ώστε να καλυφθούν απολύτως οι  Έλληνες 

αποταμιευτές και να μην δημιουργηθούν δυσεπίλυτα νομικά και 

οικονομικά προβλήματα για την ελληνική δημοκρατία.  Και θα μας 

πιστέψουν οι  έλληνες πολίτες,  οι  11.000 αποταμιευτές μέσω τίτλων του 

ελληνικού δημοσίου γιατί  ξέρουν ότι  μπορούμε να βρούμε αυτή την 

λύση.  

 Λίγη υπομονή χρειάζεται να ολοκληρώσουμε αυτή την πολύ 

δύσκολη διαδικασία,  να φτάσουμε στην ανταλλαγή των ομολόγων, να 

φτάσουμε στην έγκριση της δανειακής σύμβασης,  να μπούμε σε μια άλλη 

δημοσιονομική και χρηματοοικονομική κατάσταση.   

 Τελευταίο κτύπημα η δήλωση Βενιζέλου από την Διεθνή Έκθεση 

Θεσσαλονίκης τον Σεπτέμβριο του ΄13.  
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 «Και όσες εκκρεμότητες έχουμε με μικρο -ομολογιούχους έχουμε 

ηθική υποχρέωση να τις  τακτοποιήσουμε,  δεν το έχουμε ξεχάσει ποτέ 

αυτό ως υποχρέωση. Είναι όμως τελείως λάθος αυτή η συζήτηση να 

ανοίγει  με λάθος τρόπο, λάθος ώρα και να αναπαράγει  αβεβαιότητα για 

την Ευρωζώνη».  

Λάθος τρόπος και λάθος ώρα δυο χρόνια μετά την . .  Τι  να πει  

κανείς;  Η κοροϊδία μας ξεκίνησε και συνεχίστηκε ασύστολα εις  βάρος 

μας,  χωρίς κανέναν ενδοιασμό, με αποτέλεσμα σήμερα να είμαστε 

απελπισμένοι,  προδομένοι και οικονομικά κατεστραμμένοι.   

Σαν Έλληνες πολίτες υφιστάμεθα τα βάρβαρα μέτρα για την 

αντιμετώπιση της κρίσης με απολύσεις,  μειώσεις μισθών, μειώσεις 

συντάξεων, χαράτσια,  ανεργία τόσο δική μας όσο και των παιδιών μας,  

όπως άλλωστε όλοι οι  υπόλοιποι συμπολίτες μας και επιπρόσθετα εμείς 

φοβηθήκαμε και την βάρβαρη δήμευση των αποταμιεύ σεών μας.   

Όλα αυτά έχουν οδηγήσει σε συνολικά 14 έλληνες ομολογιούχους,  

μέχρι στιγμής,   σε  ακραίες αποφάσεις και συγκεκριμένα να βάλουν τέλος 

στην ζωή τους μη αντέχοντας την κατάντια στην οποία τους οδήγησαν.   

Κύριε Δήμαρχε,  ζητάμε την βοήθειά σας ώστε να  αναδειχθεί  το 

πρόβλημά μας και να δοθεί  μία τ ίμια λύση σε αυτό.   Με τις  ενέργειές 

τους κατάφεραν να κλονίσουν την εμπιστοσύνη μας τόσο στο θεσμό της 

αποταμίευσης όσο και στην ίδια μας την χώρα. Δεν ζητάμε ούτε 

επιδοτήσεις ούτε αποζημιώσεις,  ούτε οικονομικ ές ενισχύσεις,  απλά 

ζητάμε να μας επιτρέψουν τα χρήματα που μας έκλεψαν.  

Σας ζητάμε να προσθέσετε και την δική σας φωνή μέσα από το 

Δημοτικό Συμβούλιο,  έτσι  ώστε να μας δεχθεί  ο Πρωθυπουργός για να 

του δώσουμε το δίκαιο αίτημά μας που δεν είναι τ ίποτα άλλ ο παρά η 

απόδοση των ομολόγων μας στην τ ιμή κτήσης.   
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Με την σημαντικότητά αυτή βοήθειά σας θα μπορέσουμε να 

ξεπεράσουμε την τραγική κατάσταση στην οποία έχουμε περιέλθει  

χάνοντας όλες μας τ ις  αποταμιεύσεις.   Ήδη πολλοί συμπολίτες μας 

αδυνατούν να αγοράσουν  φάρμακα για να προστατεύσουν την υγεία 

τους,  να αποπληρώσουν τις  υποχρεώσεις τους και το σημαντικότερο,  

αδυνατούν να καλύψουν τις  καθημερινές ανάγκες διαβίωσής των.  

Άνθρωποι αξιοπρεπείς,  νοικοκυραίοι,  έχουν καταλήξει  να μην 

έχουν ένα κατάλυμα να μείνουν οι  ίδιοι  και οι  οικογένειές τους,  να 

σιτ ίζονται στα συσσίτια  της εκκλησίας και να γνωρίζουν ότι  γ ι΄  αυτούς 

δεν υπάρχει  αύριο.   

Με τις θερμότερες ευχαριστίες μας για τ ις  ενέργειές σας,   

 

Για τον Σύλλογο Φυσικών Προσώπων Ομολογιούχων Ελληνικού 

Δημοσίου  

Η Συντονιστική Επιτροπή Νομού Σερρών  

Φίλιππος Μαμάτας –  Δικέμβιος Πακέογλου –Νικόλαος Τσουκάς.   

 

 Κυρίες και κύριοι  θα προσθέσω και αυτό.  Ότι και το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης και το Δημοτικό Συμβούλιο του 

Δήμου Ναυπλιαίων, αλλά και οι  Σεβασμιό τατος Μητροπολίτης μας 

Σερρών  και Νιγρίτας  κ.  Θεολόγος και ο Σεβασμιότατος 

Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου ο κ.  Μακάριος,  επισυνάπτουν οι  μεν 

των δυο Δημοτικών Συμβουλίων αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων. 

Είναι λιτές και ουσιαστικές.  Οι δε Μητροπολίτες,  οι  Σεβα σμιότατοι 

Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου, Σερρών και Νιγρίτας,   επιστολές προς 

τον πρωθυπουργό να δεχθεί  την παρουσία των ομολογιούχων.  
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 Πολύ σύντομα σας διαβάζω την απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου της Θεσσαλονίκης.   

 Ζητάμε από την κυβέρνηση και τον Πρωθυπο υργό της χώρας την 

αποκατάσταση των αποταμιεύσεων των φυσικών προσώπων 

ομολογιούχων του ελληνικού δημοσίου στην τιμή κτήσης των 

ομολόγων τους.  

 Θέτει το θέμα στην Κ.Ε.Δ.Ε. προκειμένου να υπάρξει κεντρικό  

ψήφισμα αναλόγου περιεχομένου για τους ομολογιούχου ς όλης της 

Ελλάδος.   

 

 Θα ήθελα να δώσω τον λόγο και στον εκπρόσωπο. Εάν θέλετε μια 

δίλεπτη τοποθέτηση για να πείτε και εσείς  δυο λόγια.  Καθίστε δίπλα 

σε ένα μικρόφωνο, δίπλα στην κυρία Σαραντίδου.  

Κος ΜΑΜΑΤΑΣ:  

Επιτρέψτε μου, θεωρώ ότι  η φωνή μου είναι αρκ ετά βροντώδης και άρα 

ακούγομαι από όλους.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καταγράφεται καλύτερα, γι΄ αυτό τον λόγο σας είπα να καθίσετε δίπλα 

στο μικρόφωνο.  

Κος ΜΑΜΑΤΑΣ:  

Κύριε Δήμαρχε,  κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου,  κύριοι  

αρχηγοί της μείζονος και της ελάσσονος αντι πολιτεύσεως καλησπέρα 

σας.  Κυρίες και κύριοι  δημοτικοί σύμβουλοι καλησπέρα σας.   

 Ονομάζομαι Μαμάτας Φίλιππος,  είμαι εκπρόσωπος των μικρο -

ομολογιούχων.  Δεν έχω να προσθέσω πολλά. Δυο, τρία πράγματα 

μονάχα θα ήθελα να προσθέσω.  
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Θα ήθελα να προσθέσω ότι  στην δική μας τραγική ιστορία το τραγικό 

το κάνανε τα γεγονότα, οι  δέκα τέσσερις μικρο -ομολογιούχοι που ήταν 

αυτόχειρες πλέον είναι δέκα πέντε,  γιατί  τα γεγονότα και η ζωή 

τρέχουν.  Θέλω να σας φέρω ένα παράδειγμα μόνο, να 

παρακολουθήσετε και αριθμητικά το τι  συνέβη σε εμάς.   

 Εάν κάποιος λοιπόν είχε,  όπως ο υποφαινόμενος,  50.000 ευρώ 

ένα ομόλογο, που το αγόρασα το ΄10,  από αυτά τα λεφτά το 53,5%, με 

άλλα λόγια 26.500 ευρώ χάθηκαν, εξαερώθηκαν, δεν θα τα 

εισπράξουμε ποτέ με βάση αυτά που αποφάσισε η κυβέρνηση τ ου 

Ελληνικού κράτους.   

 Για τα υπόλοιπα χρήματα που απομένουν,  23.500, 3.750 ευρώ 

πήραμε πέρυσι,  τον Μάρτιο του ΄12,  συγνώμη του ΄13,  3.750 ευρώ θα 

ξανά πάρουμε τον Μάρτιο του ΄14 και τα υπόλοιπα χρήματα που 

απομένουν,  φαντάζομαι ότι  κάθεστε,  από το 2023 μ έχρι το 2043 θα 

παίρνουμε από 700 έως 800 ευρώ τον χρόνο. Καλά ακούσατε,  700 έως 

800 ευρώ τον χρόνο.   

 Νομίζω ότι  όλα αυτά που διαβάστηκαν και ήταν ένα υπόμνημα 

δικό μας,  προσθέτουν την τραγική κατάσταση στην κυριολεξία.  

Άνθρωποι στα συσσίτια,  άνθρωποι πο υ δεν μπορούν να αγοράσουν 

φάρμακα, όλα αυτά είναι γεγονότα και ιστορίες πραγματικές,  άνθρωποι 

που ήρθαν από την Γερμανία με 25ετή εργασία και σήμερα δεν έχουν 

στον ήλιο μοίρα, γιατί  δεν έχουν χρήματα να ζήσουν,  όλα αυτά λοιπόν 

νομίζω ότι  μας κάνουν να ζητήσουμε την βοήθειά σας,  αυτό που 

διάβασε και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.  

Ζητάμε την δική σας φωνή μαζί με την δική μας φωνή στο να 

παρακαλέσουμε δυο πράγματα σε αυτούς που μας υποσχέθηκαν, 
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επιτρέψτε μου, στον ψεύτη και στον κλέφτη, γιατί  έτσι τους  βιώνουμε 

στο πετσί μας.   

 Μας υποσχέθηκαν διάφορα, κλείσαμε τα μάτια μας και ακόμα 

είμαστε μετέωροι.   

 Δυο πράγματα λοιπόν.  Ενώστε την φωνή σας,  ζητήστε,  εάν 

θέλετε,  να μας δεχθεί .  Δυο χρόνια τώρα δεν μας δέχεται κανείς .  Να 

μας δει  και να μας πει  κατά πρό σωπο. Βρε αδελφέ δεν θα σου δώσουμε 

τα λεφτά μας.  Να μας το πουν όμως ευθαρσώς.  

 Και το δεύτερο, αυτή την τίμια λύση που εμείς  λέμε.  Στην τιμή 

κτήσης και δεν τα ζητήματα όλα τα χρήματα μαζί.  Δεν ζητάμε να μας 

τα δώσουν τώρα. Αυτά που μας έχουν εξαφανίσει  είναι 1,3 δις .  Για την 

βοήθεια της πατρίδας μας και σε πέντε και σε επτά και οκτώ και σε 

δέκα χρόνια,  αλλά όχι  το 2043, όταν,  συγχωρέστε με,  κανείς  από εμάς 

δεν θα υπάρχει στην ζωή.  

 Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας ακούσατε και ελπίζουμε στην 

βοήθειά σας.   

 Να είστε καλά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο 

δέχεται να γραφεί ως απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να 

στείλουμε,  όπως και ο Δήμος Θεσσαλονίκης στον πρωθυπουργό και 

προς την Κ.Ε.Δ.Ε.,  στο ανώτερο συνδικαλιστικό μας όρ γανο, να 

κάνουν τα αδύνατα δυνατά για να δικαιωθούν οι  άνθρωποι αυτοί.  Οι 

ομολογιούχοι.    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να τους δεχθούν και να δικαιωθούν.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Βεβαίως.  Να τους δεχθεί  ο Πρωθυπουργός και να δικαιωθεί το δίκαιο 

αίτημά τους.  Να είστε καλά, καλό σας βράδυ και καλή επιτυχία στον 

αγώνα σας.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 63/2014)  

……………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν υπάρχουν κάποιες ανακοινώσεις;   

Κος ΜΠΟΙΚΟΣ:  

Συμφωνούμε γι΄ αυτό που ζητάνε,  απλώς θέλω να καταγραφεί στα 

πρακτικά ότι  εγώ, ο Αθανάσιος Μπόικος,  δημοτικός σύμβουλος,  δεν 

περιμένω τίποτα από τους μαφιόζους που κυβερνάνε,  διότι  αυτοί 

γνωρίζουν μόνο τον νόμο …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  

Κύριε Μπόικε είμαστε ένα Δημοτικό Συμβούλιο,  σας παρακαλώ …  

Κος ΜΠΟΙΚΟΣ:  

Αφήστε με.  Εγώ ζητώ να καταγραφεί.  Τώρα εάν δεν το καταγράψετε 

είναι δική σας ευθύνη. Αυτοί γνωρίζουν μόνο τον νόμο της αρπαγής 

και της αδιαφορίας απέναντι  στον θάνατο των ανθρώπων και της 

κοινωνίας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  …  
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Κος ΜΠΟΙΚΟΣ:  

Δική σας ευθύνη εάν καταγραφεί ή όχι .  Εγώ ζητώ να καταγραφεί.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κοιτάξτε ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιήσει την ορολογία που θέλει  

αλλά νομίζω ότι  ο πολιτικός μας πολιτισμός θα πρέπει να μας έχε ι  πιο,  

είναι τόσο πλούσιο το ελληνικό λεξιλόγιο.  

Κος ΜΠΟΙΚΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μπόικε δεν σας κάνω μάθημα, προς Θεού, δάσκαλος είστε και 

εντάξει .  Δεν χρειάζεται να κάνω σε κανέναν μάθημα. Εδώ πρέπει να 

είμαστε κόσμιοι.  Το ελληνικό λεξιλόγιο είναι πλουσιότατο,  μπορούμε 

να χρησιμοποιήσουμε ορολογίες οι  οποίες αρμόζουν σε ένα Δημοτικό 

Συμβούλιο και όχι  να παρεκτρεπόμαστε.   

 Εάν κάποιος άλλος επικεφαλής παράταξης ή δημοτικός 

σύμβουλος έχει  κάτι  να ανακοινώσει,  να πει  προς το σώμα, προς τον 

Δήμαρχο; Κάποιος άλλος; Ερωτήσεις για άλλα θέματα. ακριβώς.   

Κος ΜΠΟΙΚΟΣ:  

Εγώ έχω κάποιες ερωτήσεις.  Η πρώτη είναι η εξής:  Εάν έχει  υπογραφεί 

μέχρι σήμερα παράταση λειτουργίας της Ε.Σ.Α.Ν.Σ. πέρα τις  31 -12-13 

και εάν όχι ,  ποια είναι η νομιμοποίηση και η εγκυρότητα των όποιων 

πράξεων ή αποφάσεων του Δ.Σ. της Ε.Σ.Α.Ν.Σ. από την 1 -1-14 και ως 

τα σήμερα και στην συνέχεια;  Η πρώτη ερώτηση είναι αυτή.   

 Η δεύτερη είναι.  Δημοσιεύτηκε χθες στον τοπικό τύπο ότι  το 

ιστορικό κτίριο του Ορφέα δεν θα διατίθεται πλέ ον για θεατρικές 

παραστάσεις.  Υπενθυμίζω ότι  πέρυσι τον Ιανουάριο πήραμε απόφαση 

να νοικιάσουμε,  έναντι  συμβολικού μισθώματος βέβαια,  την αίθουσα 
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για να χρησιμοποιηθεί  για θεατρικούς σκοπούς το 2013 στο πλαίσιο 

του εορτασμού των εκατό χρόνων από την απελευ θέρωση της πόλης.   

 Συγκεντρώθηκε επίσης ένα σεβαστό ποσό από χορηγίες 

συμπολιτών μας για ανακαίνιση του κτιρίου και βέβαια η διάθεσή του 

για τον σκοπό που υφίσταται ευθείς  εξ αρχής,  για θεατρικές 

παρατάσεις.   

 Το ερώτημα είναι,  εάν αληθεύουν τα δημοσιεύμα τα περί μη 

διάθεσης πλέον του ιστορικού Ορφέα για θεατρικές παραστάσεις τι  

προτίθεστε να κάνετε ώστε να αλλάξει αυτή η απόφαση όποιοι  και εάν 

την έχουν πάρει;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όσον αφορά το πρώτο ερώτημα, η Ε.Σ.Α.Ν.Σ. δεν υφίσταται πλέον,  

καθολικός διάδοχος είνα ι ο ΦΟ.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας και 

συνεχίζει  την λειτουργία,  η διαχείριση των απορριμμάτων συνεχίζεται 

από τον ΦΟ.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας και ότι  αποφάσεις έχει  

πάρει η Ε.Σ.Α.Ν.Σ. ισχύουν με το Δ.Σ. του ΦΟ.Δ.Σ.Α. Κεντρικής 

Μακεδονίας.   

 Αυτή είναι η απάντηση στο πρώτο ερώτημα.  

 Όσον αφορά το δεύτερο, είχαμε πάρει μια απόφαση για να 

νοικιάσουμε,  για να μισθώσουμε το κτίριο του Ορφέα. Αυτή η 

απόφαση όμως δεν είχε ολοκληρωθεί ακόμα, βρισκόταν στο 

διαδικαστικό στάδιο.   

 Ήρθε η Πρόεδρος του Ορφέα, η κυρ ία Σπυρίδου και μου είπε ότι  

η Εκκλησία πρότεινε να νοικιάσει τον Ορφέα με διπλό ενοίκιο,  2.000 

και,  με ρώτησε εάν υπάρχει πρόβλημα, εάν δεν έχουμε αντίρρηση και 

εμείς .  Εγώ της είπα ότι  δεν έχουμε αντίρρηση, εμείς  το κτίριο,  εάν 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 22ΑΣ ΙΑΝΟΥΑΙΟΥ 2014  

26 

θυμάστε είχα πει  να το νοικ ιάσουμε,  διότι  δεν μπορούσε να το 

συντηρήσει ο  Ορφέας.   

 Φυσικά προβλήματα οικονομικά έχουμε και εμείς  και με το ζόρι 

ανταποκρινόμασταν και εμείς  στην συντήρηση του κτιρίου.  Από την 

στιγμή που η Εκκλησία τους πρότεινε και ο Ορφέας το δέχθηκε αυτό,  

μετά χαράς θα έλεγα, εγώ δεν έφερα καμία αντίρρηση και δεν έχω 

δικαίωμα να φέρω, διότι  ήθελαν να το δώσουν στην Εκκλησία.  Δικό 

τους είναι το κτίριο,  δεν είναι δικό μας.   

 Από εκεί  και πέρα, το τι  κάνει  η Εκκλησία δεν ξέρω. Εάν 

επιτρέπει ,  δεν επιτρέπει  θεατρικές π αραστάσεις,  αυτό δεν το ξέρω.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Να πω κάτι για μισό λεπτό; Κύριε Δήμαρχε,  κύριε Πρόεδρε,  έχω στα 

χέρια μου την εφημερίδα  με αριθμό φύλλου 3426 στις  31 Δεκεμβρίου 

της Κυβερνήσεως για την συγχώνευση αυτή που είπατε και την 

δημιουργία του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.  

 Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω, γιατί  αυτή παρά τις  αιτιάσεις της 

αντιπολίτευσης και τις  δικές μας ιδίως,  βιαστήκατε τόσο πολύ να 

κάνετε τις  διαδικασίες που κάνατε παραμονή του έτους;  Τώρα σήμερα 

κατά πόσο είναι έωλες ή όχι  δεν το γ νωρίζω, πολύ φοβάμαι όμως ότι  

θα δημιουργηθούν προβλήματα μια και το φύλλο της Εφημερίδας της 

Κυβερνήσεως, παρά το ότι  λέει  ότι  θα πάρει παράταση έξι  μήνες η 

Ε.Σ.Α.Ν.Σ. και τα λοιπά, διαψεύδεται με αυτό το φύλλο που ήρθε 

σήμερα στα χέρια μου.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εμείς κάναμε αυτό που έλεγε ο νόμος.  Ο νόμος έλεγε μέχρι 31 

Δεκεμβρίου,  στις  31 Δεκεμβρίου και μετά θα αναλάβει ο Κεντρικός 

ΦΟ.Δ.Σ.Α..  Ο ΦΟ.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας.  Εμάς ότι  χαρτιά μας 
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ζήτησαν τους τα δώσαμε από εκεί  και πέρα η παράταση δεν είναι στο 

χέρι μας.  Η παράταση είναι θέμα υπουργείου το εάν θα δώσει 

παράταση ή όχι .  Δεν είναι δικό μας θέμα.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Δυο μέρες πλην κλείσει  ο χρόνος.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μια στιγμή, ποια βιασύνη; Την απόφαση εμείς  την πήραμε;  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Η Ε.Σ.Α.Ν.Σ..  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ποια απόφαση; Δεν πήρε η Ε.Σ.Α.Ν.Σ. καμία απόφαση.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Για την διαχείριση των σκουπιδιών, κύριε Δήμαρχε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τι σχέση έχει  αυτό;  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Μα τώρα υπάρχει Φ.Ε.Κ. που λέει…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτές όλες οι  αποφάσεις ισχύουν ο καθολικός διάδοχος είναι ο 

ΦΟ.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας.  Δεν αλλάζει  τίποτα.   Συνεχίζεται η 

λειτουργία κανονικά. Δεν αλλάζει  τίποτα.  Δεν κατάλαβα σε ποια 

βιασύνη;  Ποια βιασύνη;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήσατε,  νομίζω, κύριε Δήμαρχε και προχωράμε σε επερωτήσεις.   

  Μια επερώτηση από την δημοτ ική παράταξη του Δήμου Σερρών 

Εποχή Δημιουργίας Θεόδωρος Μηλίδης.   
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 Σύμφωνα με το άρθρο 10,  παράγραφος 10 του Κανονισμού 

Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.  

 Κύριε Δήμαρχε,   

 Σε σχέση με το θέμα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και 

σε συνέχεια της συζήτησης που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό 

Συμβούλιο Σερρών ερωτάστε:  

1. Έχει  προβεί η Ε.Σ.Α.Ν.Σ. σε εκπόνηση μελέτης κόστους –

οφέλους σχετικά με την κατασκευή του εργοστασίου επεξεργασίας 

απορριμμάτων μέσω Σ.Δ.Ι .Τ.;   

2.  Ερευνήθηκαν από την Ε.Σ.Α.Ν.Σ. ο ι  εναλλακτικές λύσεις,  όπως 

αυτές που εφαρμόζονται σε άλλους Δήμους,  παραδείγματος χάρη, Χανιά 

και οι  οποίες δεν περιλαμβάνουν την μέθοδο Σ.Δ.Ι .Τ.;   

3. Ειπώθηκε κατά την συνεδρίαση από τον τεχνικό σύμβουλο ότι  

αποκλείστηκε εξ αρχής το ενδεχόμενο να χρηματο δοτήσουν οι  Δήμοι της 

Περιφερειακής Ένωσης Σερρών το έργο.   

Εάν ισχύει  κάτι  τέτοιο να μας γνωστοποιήσετε την σχετική 

απόφαση της Ε.Σ.Α.Ν.Σ. και τους λόγους που σας οδήγησαν σε αυτή,  

δεδομένου ότι  όπως ο ίδιος ο τεχνικός σύμβουλος δήλωσε ο εργολάβος 

θα επενδύσει  μόνο το ποσό των 15 εκατ.  ευρώ, ποσό που αναμφίβολα θα 

μπορούσε ευχερώς να καλυφθεί από τους Δήμους του Νομού Σερρών.  

 

Θα απαντήσετε;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι,  βεβαίως.  Όσον αφορά το πρώτο σκέλος της ερώτησης,  εάν η 

Ε.Σ.Α.Ν.Σ. έχει  προβεί σε εκπόνηση μελέτης κόστους –οφέλους 

σχετικά με την κατασκευή του εργοστασίου επεξεργασίας 

απορριμμάτων μέσω Σ.Δ.Ι .Τ. ,  ναι  βεβαίως έχει  προβεί,  δεν λέγεται 
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μελέτη κόστους –οφέλους,  λέγεται χρηματοοικονομική μελέτη 

προκειμένου να υπαχθεί στο Σ.Δ.Ι .Τ.  και να υπαχθεί έτσι στο Ε. Σ.Π.Α. 

για να πάρουμε το 60% της χρηματοδότησης,  γιατί  εάν δεν το κάναμε 

αυτό θα ήταν διπλάσιο το Gate Fee .  Τα λεφτά που θα δίναμε για την 

επεξεργασία των απορριμμάτων.  

 Το δεύτερο ερώτημα. Ερευνήθηκαν από την Ε.Σ.Α.Ν.Σ. οι  

εναλλακτικές λύσεις όπως αυτές που εφαρμόζονται από άλλους 

Δήμους,  παραδείγματος χάρη Χανιά και οι  οποίες δεν περιλαμβάνουν 

την μέθοδο Σ.Δ.Ι .Τ.;   

 Στα Χανιά έγινε ακριβώς το ίδιο εργοστάσιο με την ίδια 

τεχνολογική λύση πριν από δέκα όμως χρόνια.  Τότε δινόντουσαν λεφτά 

από την εθνικούς πόρους και από την Ε.Ε. εξ ολοκλήρου. Τώρα δεν 

δίνουν εξ ολοκλήρου χρήματα από εθνικούς πόρους και από την Ε.Ε..  

τώρα το εργαλείο είναι μέσω Σ.Δ.Ι .Τ.  που δίνουν από το Ε.Σ.Π.Α. 

μέχρι 60% χρηματοδότηση.  

 Η τρίτη ερώτηση. Ειπώθηκε κατά την συνεδρίαση από τον  

τεχνικό σύμβουλο ότι  αποκλείστηκε εξ αρχής το ενδεχόμενο να 

χρηματοδοτήσουν οι  Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών το 

έργο.  

 Εάν ισχύει  κάτι  τέτοιο να μας γνωστοποιήσετε σχετική απόφαση 

της Ε.Σ.Α.Ν.Σ. και τους λόγους που σας οδήγησαν σε αυτήν,  

δεδομένου ότι  όπως ο ίδιος ο τεχνικός σύμβουλος δήλωσε ο εργολάβος 

θα επενδύσει μόνο το ποσό των 15 εκατ.  ευρώ, ποσό που αναμφίβολα 

θα μπορούσε ευχερώς να καλυφθεί από τους Δήμους του Νομού 

Σερρών.  

 Λοιπόν,  το Δ.Σ.  της Ε.Σ.Α.Ν.Σ. πήρε απόφαση για να εντάξει  το 

έργο.  Το έργο αυτό από το προηγούμενο Δ.Σ. της Ε.Σ.Α.Ν.Σ. που 
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συμμετείχαν όλοι οι  Δήμαρχοι,  όλοι οι  Δήμοι και η Νομαρχιακή 

Αυτοδιοίκηση, ήταν προς την κατεύθυνση να χρηματοδοτηθεί εξ 

ολοκλήρου που ιδιωτικά κεφάλαια.  Καταλαβαίνετε που θα πήγαινε η 

τιμή μονάδος.   

 Λοιπόν,  ερχόμαστε εμείς ,  αλλάζουμε κατεύθυνση και το πάμε 

μέσω Σ.Δ.Ι .Τ.  για να πάρουμε το 60% και διότι  εάν πήγαινε εξ 

ολοκλήρου από ιδιωτικά κεφάλαια το 56,7 θα ήταν πάνω από 100 και 

εδώ.  

 Λοιπόν,  από την στιγμή που πήραμε αυτή την απόφαση, για να το 

εντάξουμε στο Σ.Δ.Ι .Τ.  προκειμένου να πάρουμε τα χρήματα του 

Ε.Σ.Π.Α.,  ασφαλώς δεν ετίθετο θέμα να πάρουν οι  Δήμοι δάνεια για να 

κάνουν από μόνοι τους το εργοστάσιο και να το διαχειριστούν.  Και 

αυτό για δυο λόγους.  Δεκαπέντε εκατομμύρια ευρώ δάνειο.  Ο Δ ήμος 

Σερρών συμμετέχει ,  ξέρετε αυτά, το ποσό του δανείου που θα έπαιρνε 

ο κάθε Δήμος θα εξαρτιόνταν από το ποσοστό των μετοχών που έχει .  Ο 

Δήμος Σερρών έχει  το 45%. Ο Δήμος Σερρών έπρεπε να πάρει 6 εκατ.  

ευρώ δάνειο.  Και οι  άλλοι Δήμοι κάτι  το αντίστοιχο υ πάρχει.   

 Καταρχήν δεν θα υπήρχε τράπεζα που να μας δώσει αλλά και με 

επιτόκιο 10% θα πήγαινε πιο ακριβή η τιμή μονάδος ανά τόνο.  Πέραν 

του ότι  κατά την άποψή μου αλλά και κατά την άποψη και άλλων 

συναδέλφων που συγκλίναμε στο Σ.Δ.Ι .Τ. ,  πιστεύετε ότι  οι  Δή μοι 

έχουν την τεχνογνωσία για να διαχειριστούν τέτοια εργοστάσια; Οι 

Δήμοι δεν μπορούν να διαχειριστούν περίπτερο, αναψυκτήριο και τα 

δίνουν στους ιδιώτες,  θα μπορέσουν να διαχειριστούν εργοστάσιο 

ολόκληρο; Έχουν την τεχνογνωσία;  

 Εγώ δεν συμφωνώ με αυτή την φιλοσοφία και ειλικρινά απορώ, 

εσείς  ένας φιλελεύθερος να έχει  κομμουνιστική αντίληψη. Να το λέει  
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αυτό η κυρία Σαραντίδου δικαιολογείται απόλυτα, κανένας άλλος δεν 

δικαιολογείται.   

 Αυτή είναι η απάντηση. Μπορεί να μην σας αρέσει,  αυτά πιστεύω 

εγώ προσωπικά και αυτά αποφασίσαμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στην δεύτερη επερώτηση.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν καταγράφονται μετά την απάντηση του δημάρχου.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Εμάς μας ενδιαφέρει τι  θα πληρώσει ο κοσμάκης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

  Δεύτερη επερώτηση.  

 Σύμφωνα με το άρθρο 10,  παράγραφος 10 του Κανονισμού 

Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.  

 Οι κάτοικοι του Οικισμού Αγίου Ιωάννη του Δήμου μας,  με 

αγανάκτηση αναφέρουν ότι  κάθε φορά που σημειώνεται μια βροχόπτωση 

αντιμετωπίζουν έντονα προβλήματα πλημ μύρων, ιδίως επί της οδού 

Σερρών Αγίου Ιωάννη, στο ύψος των ΤΕΦΑ.  

 Το πρόβλημα εμφανίζεται,  διότι  όπως αναφέρουν οι  κάτοικοι της 

περιοχής έχουν μπαζωθεί παλαιά ρέματα,  τα οποία αποχέτευαν τα 

όμβρια ύδατα.   

Με τα δεδομένα αυτά παρακαλώ να απαντηθούν τα εξή ς ερωτήματα:  

1. Ισχύουν τα καταγγελλόμενα περί μπαζώματος των ρεμάτων της 

περιοχής; Εάν ναι,  σε ποιες νόμιμες ενέργειες έχετε  προβεί ή σκοπεύετε 
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να προβείτε  γ ια την αντιμετώπιση του προβλήματος και την απόδοση 

ευθυνών;  

 2. Προτίθεται η δημοτική αρχή να δώ σει λύση στο πρόβλημα και 

με ποιον τρόπο;  

 

 Στην επόμενη συνεδρίαση η απάντηση.  

  Άλλη μια επερώτηση από τον Βασίλειο Κατιρτζόγλου, δημοτικό 

σύμβουλο Σερρών.  

 

 Προς τον Δήμαρχο Σερρών.  

 Ο Δήμος μας διαθέτει  δίκτυο οπτικών ινών που κατασκευάστηκε 

πρόσφατα και χρηματοδοτήθηκε από ευρωπαϊκά προγράμματα.  

 Παρακαλώ να απαντηθούν τα εξής ερωτήματα.  

 1. Το δίκτυο αυτό είναι σήμερα λειτουργικό και ποια είναι η 

χρήση του;  

 2. Εάν δεν χρησιμοποιείται,  γ ιατί  συμβαίνει  αυτό και ποια μέτρα 

προτίθεστε να λάβετε ώστε να χρησιμοποιείται γ ια τον σκοπό για τον 

οποίο κατασκευάστηκε και να αποδίδει  κέρδη στον Δήμο μας;  

 3. Εάν το δίκτυο δεν είναι λειτουργικό,  γ ιατί  έχει  συμβεί αυτό; 

Ποιος ευθύνεται γ ι΄  αυτό; Ποιο είναι το κόστος αποκατάστασης και σε 

ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε  γ ια όλα αυτά;  

 Βασίλειος Κατιρτζόγλου,   

 Δημοτικό σύμβουλος Σερρών.  

 

 Στην επόμενη συνεδρίαση η απάντηση στην επερώτησή σας.   

 Και περνάμε στα θέματα της ημερήσιας.  
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ΘΕΜΑ 1ο:  

Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως μέλος στην επιτροπή  

παραλαβής εργασιών και υπηρεσιών  

σύμφωνα με τις διατάξεις του Π. .  28/80,  για το έτος 2014.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ η επιλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους 

γίνεται με κλήρωση. Υπάρχει όλα τα ονόματα των δημοτικών 

συμβούλων εδώ, θα παρακαλέσω τον νεότερο δημοτικό σύμβουλο σε 

ηλικία να έρθει .  Έχουμε τον κ.  Αγοραστό που είναι ο νεότερος.  

 Κύριε Αγοραστέ.  Λοιπόν,  κύριε Αγοραστέ θα σας απαλλάξω, θα 

βάλω την γραμματέα διότι  το ζητάει η εισήγηση. Κλείστε τα μάτια.  

Ένα αυτό και ένα ακόμη. Το πρώτο αυτό που κρατήσατε είναι το 

τακτικό μέλος και αυτό το αναπληρωματικό.  Διαβάστε τα ένα –ένα.  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Ο κ. Μερετούδης Δημήτριος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Μερετούδης Δημήτριος.  Και αναπληρωματικό;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Και ο κ.  Νιζάμης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και ο κ.  Νιζάμης.  Οι δυο Δημήτρηδες.  Πολύ ωραία.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 5/2014)  

……………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε  στο δεύτερο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 2ο:  

Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για την επιτροπή της  

 παρ. 5 του  άρθρου 186 του Ν.3463/2006.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ έχουμε,  θα πρέπει,  προτείνονται,  κύριε Δήμαρχε,  σε αυτή την 

εισήγηση..  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Για ποιο λέτε;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για το δεύτερο θέμα, ορισμός δημοτικού συμβούλου για την Επιτροπή 

της Παραγράφου 5,  του άρθρου 186 του Ν3463/2006. Δυο μέλη 

δηλαδή. Ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό.  Ως τακτικό μέλος 

προτείνεται ο κ.  Θεοχάρης Μιχαήλ και ως αναπ ληρωματικό ο κ.  

Καλαϊτζίδης Βασίλειος.   

 Υπόψη εδώ να τονίσω, κάθε χρόνο, βέβαια γίνεται αυτό,  ότι  όταν 

η Επιτροπή αυτή αφορά Τοπικές ή Δημοτικές Κοινότητες,  . .φυσικά ένα 

το τακτικό μέλος  αυτό το οποίο ορίζεται και ψηφίζεται από το 
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Δημοτικό Συμβούλιο και μετέχει  πάντα ο Πρόεδρος του Τοπικού ή 

Κοινοτικού Συμβουλίου της Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας.   

 Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 6/2014)  

……………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα οριστεί  ο υπάλληλος όταν θα συγκροτηθεί η Επιτροπή.  

 Πάμε στο τρίτο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 3ο:  

Αντικατάσταση μελών του .Σ. του Ν.Π. με την επωνυμία 

¨Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.¨ .  

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. κ.  Χατζημαργαρίτης Μ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μετά την παραίτηση του κ.  Χασαπίδη Κωνσταντίνου ως μέλους αλλά 

και αντιπροέδρου του νομικού προσώπου με την επωνυμία 
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Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.,  προτείνεται  από τον κ.  Δήμαρχο ως μέλος ο κ.  Σούζας 

Ζαχαρίας .  Το σώμα συμφωνεί;  Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και ως αντιπρόεδρος του νομικού προσώπου.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ο κ. Στεργίου.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προτείνεται ο κ.  Στεργίου Νικόλαος.  Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επίσης ως αναπληρωτής,  ως αναπληρωματικό μέλος στην θέση του κ.  

Σούζα προτείνεται ο κ.  Θεοχάρης Μιχαήλ. Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 7/2014)  
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……………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επίσης υπάρχει και μια παραίτηση ενός μέλος του νομικού προσώπου, 

η κυρία Πάνου Βασιλική για προσωπικούς της λόγους,  διότι  

μεγάλωσαν τα παιδιά της,  τέτοια αναφέρει στην αίτησή της,  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Την θέση της καταλαμβάνει η κυρία Σπανοπούλου Κωνσταντινιά.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έχουμε αντικατάσταση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αντικατάσταση ακριβώς.  Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο τέταρτο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 4ο:  

Συγκρότηση επιτροπών του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη έχετε να πείτε κάτι  ως εισηγητής του θέματος; Είναι οι  

υπάλληλοι του Δήμου οι  οποίοι  σύμφωνα με το άρθρο 28 το υ ΕΚΠΟΤΑ 

σχηματίζουν αυτές τις  επιτροπές.  Ομόφωνα ναι λοιπόν το σώμα.  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Με κλήρωση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με κλήρωση βέβαια.  Υπάλληλοι του Δήμου αποκλειστικά.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 8/2014)  

……………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα πέμπτο.  

 

ΘΕΜΑ 5ο:  

Έγκριση  πρόσληψης  προσωπικού  με  σχέση  εργασίας   

ιδιωτικού  δικαίου  για την υλοποίηση της πράξης ¨Προώθηση του  

 μαζικού αθλητισμού στη  διασυνοριακή περιοχή των Δήμων 

Petrich  

 και Σερρών που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα  

διασυνοριακής συνεργασίας  Ελλάδας -Βουλγαρίας 2007 -2013.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Εδώ νομίζω ότι  είναι μια,  ο εισηγητής ο κ.  Γρηγοριάδης.  Παρακαλώ κ.  

Γρηγοριάδη έχετε τον λόγο.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.  κύριε Δήμαρχε,  αγαπητοί συνάδελφοι,  

αγαπητές συναδέλφισσες,  όπως είναι γνωστό συμμετέχουμε στο 

πρόγραμμα Sports  for  All  εδώ και κάποιο διάστημα. Μας έχει  εγκριθεί  

η πρόσληψη ενός ατόμου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.  Τα 

προσόντα τα οποία να επισημάνω ότι  μέσω Α.Σ.Ε.Π. θα προσληφθεί 

αυτός ο εργαζόμενος θα έχει  ειδικότητες οικονομικού διοικητικού. 

Αυτό που ζητάμε είναι  η προηγούμενη εμπειρία να γνωρίζει  από 

ευρωπαϊκά προγράμματα, γνώση αγγλικών και γνώση ηλεκτρονικών 

υπολογιστών.  

 Τώρα, τα χρήματα που διατίθενται για την αμοιβή αυτού του 

εργαζομένου είναι 12.600 ευρώ, συνεπώς μπορεί να μπορούμε εμείς  να 

τον προσλάβουμε  για ένα χρόνο αλλά τα χρήματα αυτά δεν επαρκούν 

για ένα χρόνο, γι΄ αυτό και στην εισήγηση γράφουμε 8 μήνες.  Για οκτώ  

μήνες επαρκούν.  Ούτως ή άλλως το πρόγραμμα είναι διάρκεια δυο 

ετών, έχει  αρχίσει  ήδη από τον Μάρτιο του ΄13 και τελειώνει τον 

Μάρτιο του ΄15.  Στην ουσία μείνανε 14 μήνες και γίνουν όλες αυτές οι  

διαδικασίες ενδεχομένως να πέσει γύρω στο χρόνο ή κάτω από τον 

χρόνο η απασχόλησή του.  

 Τα χρήματα που θα παίρνει  τα μεικτά είναι 1.500, γι΄ αυτό 

επαναλαμβάνουμε μπορεί να πληρωθεί μόνο για οκτώ μήνε ς.  Εάν 

κριθεί  απαραίτητο πρέπει ο Δήμος να τον πληρώσει από δικά του 

χρήματα για περαιτέρω εργασία στον Δήμο.  

 Αυτά ήθελα να πω. Παρακαλώ να ψηφίσετε την εισήγησή μας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ερωτήσεις;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποιοι θέλουν να ρωτήσουν; Γρα μματέα; Ο κ.  Γκότσης,  ο κ.  

Κατιρτζόγλου, ο κ.  Χρυσανθίδης.  Ωραία.  Κύριε Γκότση από εσάς.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε Αντιδήμαρχε,  με ποια μέθοδο, ας το πω, Α.Σ.Ε.Π.,  θα μπουν από 

εσάς κριτήρια;  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Όχι από εμάς.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Από που; Ποιος τα έχει  βάλει αυτά;  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Εμείς τα βάλαμε.  Η αλληλογραφία γίνεται στα αγγλικά, οπότε,  

συνεπώς είπαμε αγγλικά και υπολογιστές και ζητούμε και 

προϋπηρεσία.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εν μέρει καλύφθηκα. Ήθελα να επιμείνω στο θέμα της προϋπηρεσίας.  

Θεωρώ τελείως υπερβολικό το να υπάρχει προϋπηρεσία ενός έτους.  

Αυτό αποκλείει  το σύνολο των υποψηφίων. Ελάχιστοι έχουν την 

προϋπηρεσία αυτή. Γι΄ αυτό και λέω ότι  θα ήταν φωτογραφικό το να 

βάλετε αυτή την προϋπηρεσία.  Θεωρώ εγώ. Εάν το απαλείψετε δεν θα 

έχω πρόβλημα.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Σας είπα και εγώ ότι  ενδεχομένως,  να απορριφθεί από τον Α.Σ.Ε.Π..  

Το σκεπτικό της υπηρεσίας ήταν το εξής:  επειδή έχουμε χάσει αρκετό 
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καιρό και τρέχει  το πρόγραμμα, το να έρθει  κάποιος ο οποίος θα 

χρειαστεί  δυο με τρεις  μήνες να εκπαιδευτεί  και να μπει στο νόημα; 

Αυτό ήταν το σκεπτικό της υπηρεσίας.  Εάν θέλετε ψηφίζουμε να 

απαλειφθεί.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Χρυσανθίδη.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Εγώ στο θέμα αυτό θα έκανα την ερώτηση μου, όμως ήθελα για να 

δείξουμε στο σώμα ότι  είναι περιττή η εμπειρία και πραγματι κά . .  η 

ερώτησή μου είναι η εξής:  το αντικείμενό του ποιο θα είναι και βάλατε 

την εμπειρία; Τι εργασίες θα κάνει  και ζητάτε εμπειρία την οποία την 

βάζει  η υπηρεσία;  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Η εμπειρία είναι στα ευρωπαϊκά προγράμματα, γιατί  είναι ευρωπαϊκό 

πρόγραμμα.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Πιστεύω ότι  πρέπει να απαλειφθεί και ότι  δεν χρειάζεται.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω ότι  μπαίνει  σε ψήφιση το θέμα. Η πρότασή σας και εσάς κ.  

Αντιδήμαρχε είναι να απαλειφθεί η προϋπηρεσία;  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Εγώ δεν καλύφθηκα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα; Για να μην μπαίνουμε σε.  Ομόφωνα να απαλειφθεί η 

προϋπηρεσία;  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Την απαλείφουμε.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο να φύγει  ο όρος η προϋπηρεσία.  

Συνάδελφοι ποιος δεν θέλει  να απαλειφθεί η προϋπηρεσία να σηκώσει 

το χέρι του για να μην πάμε σε . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να ισχύσει η προϋπηρεσία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποιος θέλει  να ισχύσει η προϋπηρεσία;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σύμφωνα με την εισήγηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως,  τα ονόματα. Ο κ.  Μυστακίδης.  Ο κ.  Γρηγοριάδης,  ο κ.  

Αραμπατζής.  Ο κ.  Σταυρόπουλος,  η κυρία Φωτεινή  Αρναούτογλου. 

Άλλος; Ο κ.  Χασαπίδης.  Αυτοί.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη, δεν σας είδα.   Περιμένω να δω χέρια.  Η κυρία Μπιτζίδου.  Ο 

κ.  Χράπας και η κυρία Αγιαννίδου.   

Κος ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Και ο κ.  Μερετούδης,  γιατί  σε άλλα θέματα έχε ι  μπει  προϋπηρεσία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Και ο κ.  Μερετούδης.  Έχουν καταγραφεί τα ονόματα; Πολύ 

ωραία.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 9/2014)  

……………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωράμε στο επόμενο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 6ο:  

Έγκριση εγγραφής του Δήμου Σερρών ως συνδρομητή  

 ή για την ανανέωση συνδρομής σε εφημερίδες και περιοδικά.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 10/2014)  

……………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έβδομο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 7ο:  

Έγκριση της  υπ' αριθμ. 391/2013 απόφασης του  Δ.Σ. της 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ.  

με  τίτλο:   ¨Έγκριση και  ψήφιση  Νέου  Οργανισμού  

Εσωτερικής  

 Υπηρεσίας και Κανονισμού Σχέσεων Προσωπικού με την 

Επιχείρηση  

σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 3852/2010¨ .  

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Δ.Ε .Υ.Α.Σ. κ.  Αραμπατζής Θ.  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. κ.  Αραμπατζής Θεόδωρος.  

Κύριε Αραμπατζή έχετε τον λόγο.   

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.  κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  

συνάδελφοι,  φέρνουμε σήμερα τον Οργανισμό Εσωτερικής  Υπηρεσίας 

και Κανονισμού Σχέσεων Προσωπικού με την επιχείρηση προς ψήφιση.  

Προς τον σκοπό αυτό,  κύριε Πρόεδρε,  θα ήθελα να αναφερθώ στο 

ιστορικό με λίγα λόγια του θέματος.   

Με την υπ΄ αριθμόν 66/2012 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. 

αποφασίστηκε όπως κινηθεί η διαδικασία για την σύνταξη νέου 

Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας και  Κανονισμού Σχέσεων 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 22ΑΣ ΙΑΝΟΥΑΙΟΥ 2014  

45 

Προσωπικού με την επιχείρηση σύμφωνα με το άρθρο 109 του 

Ν3852/2012.  

Προς τον σκοπό αυτό συστήθηκε Επιτροπή προκειμένου να 

επεξεργαστεί  και να διαμορφώσει τον νέ ο Ο.Ε.Υ. και τον Κανονισμό 

Σχέσεων Προσωπικού για την επιχείρηση.  

Με την υπ΄αριθμόν 6/2013 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. 

υποβλήθηκαν σχέδια νέου Ο.Ε.Υ. και Κανονισμού Σχέσεων 

Προσωπικού με την επιχείρηση και αποφασίστηκε όπως δοθεί αρχικά 

χρόνος για διαβούλευση ενός μηνός και εφόσον απαιτηθεί  θα υπάρξει 

παράταση ώστε να ολοκληρωθούν στο σύνολό τους οι  όποιες 

παρεμβάσεις και τοποθετήσεις και αφού ολοκληρωθούν οι  διαδικασίες 

διαβούλευσης να έρθει  το θέμα προς ψήφιση.  

Σε κοινή συνάντηση μεταξύ δημάρχου και προέδρου της 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ. Σερρών του Σωματείου Εργαζομένων και των μελών της 

Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του ΄13 αποφασίστηκε 

όπως δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στο Σωματείο Εργαζομένων 

προκειμένου να υποβάλλουν προτάσεις επί  του Ο.Ε.Υ. και Κανο νισμού 

Σχέσεων Προσωπικού για την επιχείρηση.  

Δόθηκε εντολή από την προϊσταμένη αρχή να καταγραφούν στο 

σύνολό τους οι  προτάσεις του Σωματείου των Εργαζομένων. Προς τον 

σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκαν πολλές συναντήσεις και τα 

αποτελέσματα αυτών κατατέθηκαν τ ον Οκτώβριο στον Πρόεδρο 

προκειμένου να φέρεις προς έγκριση και ψήφιση τον ΟΕΥ και τον 

Κανονισμό Σχέσεων Προσωπικού με την επιχείρηση, όπως προβλέπεται 

από το άρθρο 109 του Ν3852/2012.  

Στο κείμενο που έχετε στην διάθεσή σας παρουσιάζονται οι  εν 

λόγω προτάσεις,  όπως καταγράφονται κατά την διάρκεια των 
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συζητήσεων του διεξήχθητε με το προεδρείο του Σωματείου των 

Εργαζομένων.  

Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα προβλέπεται μια Γενική Διεύθυνση, 

δυο Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών και Διοίκησης και Οικονομικών, 

Τμήμα Διοίκησης και Οικονομικών, Τμήμα Εκμετάλλευσης και 

Καταναλωτών, Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών, Τμήμα Ύδρευσης και 

Υγιεινής και Πόσιμου Ύδατος,  Τμήμα Αποχέτευσης,  Τμήμα 

Επεξεργασίας Λυμάτων και το σύνολο των οργανικών θέσεων η 

πρόθεσή μας είναι 115 εργαζόμενοι.  

Θα ήθελα να επισημάνω πως έγινε μια πολύ μεγάλη διαβούλευση 

που κράτησε πάρα πολύ χρόνο. Για το λόγο αυτό θεωρούμε ότι  τα 

αποτελέσματα, ικανοποιεί  το σύνολο των εργαζομένων αφού έγινε,  

βέβαια,  με την . .των ίδιων των εργαζομένων που κατέθεσαν τις  

προτάσεις τους.   

Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις επί  του θέματος; Δινάκης Κωνσταντίνος.  Ο κ.  Νιζάμης,  ο κ.  

Αναστασιάδης Ηλίας,  ο κ.  Γκότσης,  ο κ.  Μπόικος.  Παρακαλώ από τον 

κ.  Μπόικο θα ξεκινήσουμε.   

Κος ΜΠΟΙΚΟΣ:  

Η ερώτηση είναι,  εάν το σήμερα υφιστάμενο οργανόγρ αμμα 

περιλαμβάνει,  προβλέπει τμήμα αποκαταστάσεων και εάν υπάρχει 

τώρα γιατί  καταργείται;  Γιατί  δεν βλέπω στο προτεινόμενο 

οργανόγραμμα τμήμα αποκαταστάσεων.  

 Και επίσης,  δεύτερη ερώτηση, γιατί  συγχωνεύεται ή στην ουσία 

καταργείται το τμήμα μελετών που υπ ήρχε και το προσωπικό του 

διαχέεται σε άλλα τμήματα;  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήστε κύριε Πρόεδρε.   

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Τμήμα Αποκαταστάσεων είναι υπεύθυνη η τεχνική υπηρεσία,  δεν έχει  

ξεχωριστό Τμήμα Αποκατάστασης.  . .  δεν έχει  την δυνατότητα να κάνει  

αποκαταστάσεις.  Αυτό που γίνεται και είναι γνωστό, αναθέτει  σε 

εργολαβία με εξωτερικό συνεργάτη.  

 Όσον αφορά το Τμήμα Μελετών, συγχωνεύτηκε με το Τμήμα 

Ύδρευσης και Αποχέτευσης,  διότι  είναι γνωστό, κύριοι  συνάδελφοι,  

ότι  είχε μόλις τρία άτομα και δεν είναι δυνατόν να σταθε ί σαν τμήμα.  

 Υπήρχε ένας προϊστάμενος με δυο υπαλλήλους.  Το κυρίως,  το 

βάρος το κυρίως για όλες τις  μελέτες το φέρει όλη η τεχνική υπηρεσία,  

γι΄ αυτό λοιπόν απορροφήθηκαν όλοι οι  υπάλληλοι και οι  τρεις  

υπάλληλοι προς το Τμήμα Αποχέτευσης και Ύδρευσης.   

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Δινάκης.   

Κος ΔΙΝΑΚΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριοι  συνάδελφοι,  δημοτικοί σύμβουλοι,  έχουμε ένα,  

μια ανακοίνωση από τον Σύλλογο των Εργαζομένων, το οποίο λέει:  

Θέμα: Νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας.  Λέει  μέσα ότι  

ενημερώνουμε το σώμα ότι  το Σωματείο Εργαζομένων της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. 

Σερρών σε έκτακτο Δ.Σ. στις  15 -10-2013, μετά από την υπ΄ αριθμόν 

398/14-10-2013 αίτηση τριών μελών του Σωματείου,  αποφάσισε κατά 

πλειοψηφία ότι  δέχεται και συμφωνεί με τα άρθρα του Κανονισμού 

Εργασίας και του Ο.Ε.Υ. όπως έχουν.   
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 Τι εννοεί  δηλαδή; Συμφωνεί στον παλαιό Κανονισμό ή στον 

καινούργιο;   

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Στον καινούργιο βέβαια.  Στον καινούργιο βέβαια,  με τις  προτάσεις τις  

καινούργιες,  διότι  ήταν παρόντες και στην διαδικασία του Δ.Σ. κατά 

την διάρκεια κα ι της ψήφισης με την νέα πρόταση εάν και …μετά την 

τόσο μεγάλη διαδικασία που έγινε διαβούλευση.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Νιζάμης.  

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Πρώτη ερώτηση. Εάν είναι πρόχειρος ο κ.  Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. 

πόσοι υπάλληλοι υπηρετούν ανά τμήμα; Δεύτερη  ερώτηση. Δεν 

αναφέρεται στον Κανονισμό Προσωπικού εάν ένας υπάλληλος της 

επιχείρησης παρέχει  με αμοιβή ή συμμετέχει  σε νομικό πρόσωπο σε 

άλλη παρόμοια επιχείρηση ή επιχείρηση η οποία παρέχει  ανάλογες με 

την Δ.Ε.Υ.Α.Σ. υπηρεσίες;  Γιατί  δεν προβλέπεται;  Μέσ α στον 

Κανονισμός δεν προβλέπεται και ρωτάω, γιατί  δεν προβλέπεται;  

 Εάν συμβαίνει  κάτι  τέτοιο από πού προβλέπεται;  Από ποια 

νομοθεσία; Ποια διάταξη του Εργατικού Δικαίου ή πολιτική απόφαση 

ή διαταγή του υπουργείου αντίστοιχα;  

 Σε τι  συνίσταται η θέση τεχνική υπηρεσία Γενικού Διευθυντή 

όταν προΐσταται δυο διευθύνσεων και όταν το προσωπικό που αυτή την 

στιγμή εργάζεται,  δεν υπερβαίνει  τα ενενήντα άτομα; Εάν κάνω λάθος 

να με διορθώσετε.   

 Ευχαριστώ.  

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  
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Αυτή την στιγμή το προσωπικό που ασχολείτα ι και διοικητικό και 

τεχνικό είναι στα 91 άτομα. Τώρα, γιατί  δεν προβλέφθηκε αυτό που 

αναφέρει ο κύριος συνάδελφος δεν το γνωρίζω ούτε είχε τεθεί  υπόψη. 

Βέβαια οτιδήποτε παρατηρήσεις διαπιστωθούν ή κάποιες ελλείψεις 

μπορεί να τροποποιηθεί  και μπορεί να τρο ποποιηθεί  και άμεσα. 

Προτού προχωρήσει η διαδικασία να πάει στην Περιφέρεια.   

 Δεν μπορώ να ξέρω αυτή την στιγμή ούτε γνωρίζω πόσα άτομα 

έχει  κάθε τμήμα, απλώς θα ήθελα να πω ότι  η αύξηση των οργανικών 

θέσεων ενημερωτικά, ότι  έχουμε από τις  91 πάμε στις  11 5,  έχουμε 

έναν ΠΕ, έναν ΤΕ, έναν χημικό μηχανικό,  ένα στην θέση που έχει  

χηρέψει στον βιολογικό καθαρισμό και οι  υπόλοιποι είναι 

εργατοτεχνικό προσωπικό.  

 Λεπτομέρειες περισσότερες είναι αδύνατον να έχω αυτή την 

στιγμή, κύριε Πρόεδρε,  δεν μπορώ να πω περι σσότερα. Εμμένουμε 

βέβαια πάντοτε στο οργανόγραμμα που έχει  ψηφιστεί  από το Δ.Σ. κατά 

πλειοψηφία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επόμενος ερωτών νομίζω ο κ.  Αναστασιάδης Ηλίας και μετά ο κ.  

Γκότσης.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Βέβαια έχω καλυφθεί σε πολλά από αυτά τα οποία πρόκειτ αι να 

ρωτήσω. Κύριε Αραμπατζή ερώτημα, αυξάνονται οι  οργανικές θέσεις 

115, εάν δεν κάνω λάθος.  Πιστεύετε ότι  με αυτή την αύξηση 

καλύπτονται οι  ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.,  έτσι ώστε η λειτουργία της να 

είναι απρόσκοπτη; Πρώτο ερώτημα.  

 Το δεύτερο. Σε συνάφεια με αυτό το οποίο έκανε ο κ.  Νιζάμης,  

υπάρχει γενικός Διευθυντής και οι  προϊστάμενοι τμημάτων. Από την 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 22ΑΣ ΙΑΝΟΥΑΙΟΥ 2014  

50 

στιγμή που τους προϊσταμένους ουσιαστικά τους αποστεώνεις,  τους 

τραβάς  το χαλί,  γιατί  δεν λειτουργούν και ως πειθαρχικοί 

προϊστάμενοι,  πιστεύετε ότι  οι  π ροϊστάμενοι τμημάτων θα μπορέσουν 

να λειτουργήσουν έτσι,  ούτως ώστε να ελέγχουν το σύνολο των 

εργαζομένων αλλά και να ελέγχουν και την αποδοτικότητα των 

εργαζομένων λαμβανομένου υπόψη ότι  ουσιαστικά θα είναι ωσεί 

παρόντες;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήστε.   

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Μετά από τόσο μεγάλη διαβούλευση κρίνεται ότι  καλύπτονται οι  

ανάγκες,  οι  υπηρεσιακές ανάγκες με τις  επιπλέον αυξήσεις των 115 

θέσεων αλλά ξέρετε . .  και είναι γνωστό ότι  τουλάχιστον μέχρι το ΄16 

ότι  είναι απαγορευτικό,  δεν μπορεί να γίνει  καμία απολύτ ως 

πρόσληψη.  

 Σε κάποιες άλλες Δ.Ε.Υ.Α. που πιθανόν να αναφερθείτε,  κύριοι  

συνάδελφοι και αναφέρω ενδεικτικά της Αλεξανδρούπολης,  υπάρχουν 

οργανικές θέσεις πάνω από 200 άτομα αλλά θα ήθελα να σας 

ενημερώσω ότι  η Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξανδρουπόλεως έχει ,  ενδεικτικά 

αναφέρω ένα νούμερα και πόλη 72 άτομα είναι στις  θέσεις τους.  

Δηλαδή εργάζονται αυτή την στιγμή.  

 Τώρα, όσον αφορά για τους προϊσταμένους που αναφέρατε,  δεν 

νομίζω ότι  υπάρχει  λόγος και συμφωνήσαμε κατά πλειοψηφία οι  

συνάδελφοι οι  ο προϊστάμενος μπορεί να  επιβάλει ποινές.  Μπορεί να 

επιβάλει μια επίπληξη, να αναφερθεί στον αμέσως επόμενο και όσον 

αφορά και να έρθει  και στο Δ.Σ. εάν θα χρειαστεί  στην πορεία.  
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 Τώρα όσον αφορά για τον Γενικό Διευθυντή, νομίζω ότι  μια 

επιχείρηση που λειτουργεί  με πόσο μεγάλο αν τικείμενο που έχει  η 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ. Σερρών, νομίζω ότι  και η θέση του Γενικού Διευθυντή 

είναι απαραίτητη. Δεν μπορεί να λειτουργήσει.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν λέω γι΄ αυτό.   

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Εάν μου επιτρέπετε να ολοκληρώσω. Δεν νομίζω ότι  χωρίς ή με 

απουσία του Γενικού Διευθυντή μπορεί να λειτουργήσει η επιχείρηση. 

Η μέχρι σήμερα λειτουργία της απέδειξε ότι  είναι απαραίτητη  η 

παρουσία του Γενικού Διευθυντού.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γκότσης.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  επάνω σε αυτό,  δηλαδή παρεμφερής είναι η ερώτηση, 

τα 115 άτομα είναι απαραίτητα; Γιατί  αυτά θα βαρύνουν το τιμολόγιο 

των καταναλωτών. Πρώτον.  Και δεύτερον,  με το καινούργιο 

οργανόγραμμα υπάρχει οικονομία όσον αφορά τους προϊσταμένους και 

τα λοιπά τμημάτων; Γίνεται κάποια οικονομία; Γιατί  σήμερα  συζητάμε 

για όσο μπορούν οι  επιχειρήσεις,  γιατί  είναι μια επιχείρηση, να μπορεί 

να αντεπεξέλθει,  να κάνουν οικονομία.  Οικονομία και χριστή 

διαχείριση. Με το καινούργιο οργανόγραμμα κάναμε κάποια 

οικονομοτεχνική μελέτη; Το πετυχαίνετε αυτό ή όχι;   

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Θα συμφωνήσω μαζί σας,  κ.  Γκότση, ότι  η αύξηση των θέσεων, εάν 

γίνει  αλόγιστη χρήση και πάρουμε περισσότερα, θα μπορούσαμε να 
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βάλουμε ή να ικανοποιηθούν κάποιες φωνές,  να πάρουμε περισσότερα 

άτομα. βέβαια,  όπως καταλαβαίνετε,  εγκυμονεί κινδύνους τό σο για την 

λειτουργία της επιχείρησης αλλά παράλληλα και για την βιωσιμότητά 

της.   

 Εκτιμούμε και σύμφωνα με τις  εισηγήσεις που γίνονται και τις  

. .που  γίνανε,  ότι  καλύπτεται η λειτουργία.  βέβαια ας μην ξεχνούμε ότι  

η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. εδώ και δυόμισι χρόνια διεύ ρυνε σε πολύ μεγάλο βαθμό 

τα διοικητικά της όρια,  έχουν ανεβεί τρομερά οι  απαιτήσεις αλλά 

παράλληλα λύνεται το πρόβλημα με τις  εργολαβίες ή εάν θέλετε με τις  

συνεργασίες με εξωτερικούς συνεργάτες.   

 Συγχωνευτήκαμε λοιπόν το Τμήμα Διοικητικού και Οικονομικο ύ 

και το Τμήμα Καταναλωτών, γίνανε πλέον μια Διεύθυνση και 

αποτελούν πλέον μια Διεύθυνση. Όπως έγινε και με το Τμήμα Μελετών 

που προανέφερα.  

 Δεν μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερες παρεμβάσεις αλλά 

νομίζω ότι  το σχήμα πλέον είναι ευέλικτο και μπορεί να λε ιτουργήσει 

με καλύτερο τρόπο από ότι  λειτουργούσε στο παρελθόν.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και οικονομία δηλαδή γίνεται;  

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Κοιτάξτε,  γίνανε πιο ευέλικτα,  κύριε Γκότση, επειδή μας ενδιαφέρει να 

είμαστε και ευέλικτοι και να μπορούμε να λειτουργήσουμε με τον  

καλύτερο τρόπο. Οικονομία θα γίνει  στην πορεία.  Αυτή την στιγμή 

είναι γνωστό ότι  υπήρχαν και υπάρχουν κενά αλλά δυστυχώς δεν 

μπορούμε . .  το ΄16.  Δεν μπορούν να γίνουν προσλήψεις και είναι 

γνωστό αυτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Και πάμε σε  κύκλο τοποθετήσεων. Ο κ.  Μηλίδ ης,  η κυρία Σαραντίδου,  

ο κ.  Γκότσης.  Ο γραμματέας φυσικά. Ο κ.  Μπόικος.  Άλλος; Κανείς.  

Και ξεκινάμε από εσάς κ.  Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.   κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  

συνάδελφοι,  συζητάμε σήμερα τον Νέο Οργανόγραμμα της Δ.Ε.Υ.Α.Σ . .  

Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας.  Βλέποντας την απόφαση την 

οποία ανέλυσε ο κ.  Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. διαπιστώνει κανείς  ότι  

υπάρχει  καθολικό παράπονο αλλά και αυτή είναι η αλήθεια,  απαξίωσης 

της Επιτροπής ,  η οποία συστήθηκε με τεχνοκρατικά κριτήρια να  

προσεγγίσει  το θέμα.  

 Αυτό, νομίζω, είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν συστήνεται μια 

τέτοια Επιτροπή στο τέλος να απαξιώνεται.   

 Επίσης,  δεν ελήφθη καθόλου σοβαρά υπόψη και αυτό πρέπει να 

σας πω ότι  μου αναφέρθηκε από τους ίδιους τους εργαζομένους,  ότι  

δεν ελήφθη υπόψη η αιτήσεις τους,  οι  ανάγκες που έχουν για τα 

τμήματά τους,  προκειμένου να σχεδιαστεί  και να οριστικοποιηθεί  

αυτός ο Οργανισμός.   

 Ο κ. Θεοδωρίδης,  μέλος του Συμβουλίου,  ανέφερε ότι  τρία μέλη 

δεν συμφωνούν για τις  τελευταίες τροποποιήσεις.  Η κυ ρία Γλότσιου 

που είναι μέλος της Επιτροπής αναφέρει ότι  δυστυχώς η Επιτροπή 

αυτή απαξιώθηκε για τον λόγο για τον οποίο είχε συσταθεί.   

 Για μένα θεωρώ ότι  είναι πολύ σημαντικές παραλείψεις που 

πιστεύω, λυπάμαι που το λέω, πιστεύω όμως ότι  είναι εσκεμμένα.  

 Ακόμη ο εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου, ο κ.  Βάκαλος,  ο 

οποίος νομίζω τώρα τελευταία διορίστηκε και μέλος,  λέει  ότι  αυτές οι  

τροποποιήσεις της τελευταίας στιγμής τον βρίσκουν αντίθετο και 
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βέβαια ρώτησε εάν οι  θέσεις τις  οποίες λέμε να αυξηθούν,  εάν είνα ι 

παραγωγικές.   

 Πήρε μια απάντηση από τον διευθυντή ότι  ναι,  είναι 

παραγωγικές,  έχει  όμως την αμφιβολία του και γι΄ αυτό τον λόγο,  ότι  

είναι τροποποιήσεις τελευταίας στιγμής και δεν απαντήθηκε στο 

ερώτημά του,  ψήφισε παρών.  

 Βλέπουμε λοιπόν ότι  υπάρχουν πολλές και σοβαρές παραλείψεις 

αλλά και ταυτόχρονα καταγγελίες από εργαζομένους μέσα στην 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και το βασικότερο ότι  αυτοί είναι οι  καθ΄ ύλην αρμόδιοι  να 

απαντήσουν ή να δώσουν τις  θέσεις τις  οποίες χρειάζονται.  Αυτό δεν 

έγινε.   

 Βεβαίως αναφέρεται μ ια συμφωνία των εργαζομένων με την 

διοίκηση.  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Ποιων;  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Δεν ξέρω ποιων, κυρία Σαραντίδου,  εσείς  εργάζεστε στην Δ.Ε.Υ.Α.Σ.,  

αυτό λέει  η απόφαση, οφείλω να το σεβαστώ εν μέρει ,  όμως η αρμόδια 

Επιτροπή,  η οποία είχε αυτόν τον ρόλο, δεν ρωτήθηκε,  αντιθέτως 

απαξιώθηκε πλήρως και το λέει  και ο κ.  Τιτής και η κυρία Γλούτσιου.  

Δεν είναι της ώρας να αναφέρουμε τα ονόματα αλλά το λέμε μέσα στην 

απόφαση.  

 Θεωρείται μάλιστα και αυτό είναι το τραγικό,  ότι  πιθανόν πολλές 

σχέσεις να  είναι φωτογραφικές.  Αυτό,  αυτή η καταγγελία . .και οφείλω 

να την πω δημόσια μέσα στο αρμόδιο όργανο, το Δημοτικό Συμβούλιο,  

ότι  είναι φωτογραφικές,  όχι  μόνο στις  προσλήψεις αλλά κυρίως στις  

τοποθετήσεις προϊσταμένων.  
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 Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να καταργηθεί ένας προϊ στάμενος,  ο 

οποίος έχει  μια εμπειρία σε ένα ιδιαίτερο αντικείμενο,  γιατί  η 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ. έχει  πολλαπλά αντικείμενα και κάποια είναι πολύ 

εξειδικευμένα και να τοποθετηθεί κάποιος άλλος καθαρά με 

ρουσφετολογικό τρόπο.  

 Αυτή είναι καταγγελία από αρκετούς μέσα α πό την Δ.Ε.Υ.Α.Σ..  

Θεωρώ λοιπόν ότι  αυτό,  αυτή η τριάδα που ανέφερα, δηλαδή η 

απαξίωση, η πλήρης απαξίωση της Επιτροπής,  αυτές οι  καταγγελίες για 

φωτογραφικές τοποθετήσεις,  νομίζω ότι  δίνουν το δικαίωμα να πω ότι  

…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε κ.  Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε ολοκλήρωσα. Και ότι  υπήρξαν τροποποιήσεις της 

τελευταίας στιγμής.  Δεν νοείται όταν αυτός ο Κανονισμός Εσωτερικής 

Λειτουργίας είναι από τον Ιανουάριο του ΄13 προς διαβούλευση, το 

γράφει άλλωστε το πρακτικό,  δεν νοείται να έρχονται τροποπ οιήσεις 

της τελευταίας στιγμής για τις  οποίες πάρα πολλά μέλη του Δ.Σ. της 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ. είχαν επιφυλάξεις και τις  κατήγγειλαν.   

 Θα επανέλθω στην δευτερολογία μου. Με αυτά τα δεδομένα δεν 

μπορούμε να ψηφίσουμε έναν τέτοιο Κανονισμό Εσωτερικής 

Υπηρεσίας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο λόγος σε σας γραμματέα ως εκπρόσωπος και αγορητής της 

παράταξής σας.   

Κος ΧΟΥΡΟΥΤΖΙΔΗΣ:  
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Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε.  Κύριε Δήμαρχε,  οι  αλλαγές πράγματι 

που προέκυψαν την τελευταία στιγμή το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.,  κατά την 

άποψή μου, ήταν ορισμένα από αυτά ήταν προς την σωστή κατεύθυνση.  

Δημιούργησα όμως ένα πολύ μεγάλο ρήγμα με την Επιτροπή η οποία 

είχε οριστεί  από την ίδια την διοίκηση. Η Επιτροπή εξεπλάγην όταν 

έτσι με τέτοιο τρόπο τους είχαν αδειάσει τελευταία στιγμή αλλά ήταν 

επιθυμία,  γιατί  ήταν επιθυμία των εργαζομένων, ήταν επιθυμία μιας 

μερίδας εργαζομένων, ήταν επιθυμία όχι  της πλειοψηφίας,   εκτιμώ, του 

Δ.Σ. του Σωματείου.   

 Θα συμφωνήσω ότι  προέκυψαν κάποια θέματα. Οι οργανικές 

θέσεις.  Οι οργανικές θέσεις,  θέλω να σας θυμίσω, κύριε Πρόεδρε,  ότι 

πριν από, δεν θυμάμαι πόσο καιρό ακριβώς αλλά ξεπερνάει το 8μηνο ή 

και τον χρόνο, εάν θέλετε,  τότε ψηφίσαμε στο Διοικητικό Συμβούλιο 

κατά πλειοψηφία   να καταργηθούν 26 οργανικές θέσεις.    

Τότε στο Δ.Σ.  είχατε πει     ότι  θα πρέπει  να καταργηθούν  αυ τές 

οι  θέσεις γιατί  είναι εντολή να καταργηθούν.  Διαφορετικά εάν δεν τις  

ψηφίσουμε,   μπορεί να μας  καλέσει ο  εισαγγελέας  και εγώ θυμάστε 

πολύ  καλά ότι  δεν τις  ψήφισα  την κατάργηση των οργανικών θέσεων.  

 Έρχεστε σήμερα με τον καινούργιο οργανόγραμμα  ν α μας πείτε 

ότι   θα αυξήσετε τις  οργανικές θέσεις.  

 Θέλω να  αναφερθώ σε ένα άρθρο  που αναφέρεται στη 

συνταξιοδότηση των εργαζομένων. Στον παλαιό Κανονισμό έλεγε ότι  η 

σύμβαση εργασίας  λύνεται αυτοδικία  και  χωρίς προϋποθέσεις την 

ημέρα των εργαζομένων που θα συμπληρώσει όλες τις  προϋποθέσεις  

για συνταξιοδότηση.  

Στον νέο Κανονισμό αναφέρεται ότι  θα συμπληρώσει όλες τις  

προϋποθέσεις  για πλήρη συνταξιοδότηση.  Δηλαδή εκφράζουν την  
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αγωνία τους,   εάν θέλετε και τον θυμό τους  ορισμένοι εργαζόμενοι,  οι  

οποίοι  θέλουν …γι '  αυτό προτείνω αυτό το ‘πλήρης’ να διαγραφεί.    Η 

λέξη αυτή, ‘πλήρης’ συνταξιοδότηση λόγω γήρατος,  γιατί  οι  

εργαζόμενοι κινδυνεύουν να χάσουν την αποζημίωσή τους.   

   Και θα προτείνει  στο τότε Διοικητικό Συμβούλιο να αναβληθεί το 

θέμα, γιατί  οι  αλλαγές που προέκυψαν την τελευταία στιγμή  δεν τις  

γνώριζαν όλοι οι  εργαζόμενοι.   Και βρήκαμε και την αντίδραση των 

ανθρώπων  της επιτροπής.  Του κ.  Τιτή και της κυρίας. .  και σας είχαμε 

πει  ότι  πράγματι,   να αναβληθεί για μία εβδομάδα για να ενημερωθο ύν, 

γιατί  θεωρώ ότι  είναι,  μπορεί να έχουν γίνει  πραγματικά ένας χρόνος 

και να έχουν γίνει  συζητήσεις,   αλλά οι  αλλαγές που  προέκυψαν  ήταν 

της τελευταίας  στιγμής,   αδειάζοντας την επιτροπή η οποία έκανε 

τόσο μεγάλη δουλειά.     

Εσείς αρνηθήκατε την  πρότασή μου για αναβολή τουλάχιστον 

μιας εβδομάδας,  ενώ έναν ολόκληρο χρόνο συζητούσαμε γι '  αυτό το 

θέμα,  γι '  αυτό  και θεωρώ ότι  η παράταξή μας,   παρόλο ότι  σε μεγάλο 

βαθμό έχει  γίνει ,   έχουν γίνει  αλλαγές  που θεωρώ ότι  είναι σε σωστή 

κατεύθυνση,  οι  αλλαγές όμως που προέκυψαν, κατά την άποψή μου,   

δεν ήταν τόσες που θα μπορούσαν να κρίνουν  το τέλειο 

οργανόγραμμα,  γι '  αυτό κι  εγώ τότε δήλωσα παρών   και σήμερα λέω 

ότι  δεν θα το ψηφίσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Μπόικος.  

Κος ΜΠΟΙΚΟΣ:  

Διαβάζω, κ.  πρόεδρε,  στην εισήγηση ότι   η επιτροπή λέει  συστήθηκε  

μια τεχνοκρατικά κριτήρια.  Εντάξει ,   απλώς απορώ  τι  σημαίνει   

τεχνοκρατικά κριτήρια;  Δηλαδή η  μεγάλη αντίφαση ποια είναι;    
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Έχουμε έναν Δήμο Καλλικρατικό  που αυξήθηκε ως προς τα όρια του,   

αυξήθηκε ως προς  τον πληθυσμό,  έχουμε μια  πρόθεση της διοίκησης 

της  Δ.Ε.Υ.Α.Σ.  το νέο οργανόγραμμα στο άρθρο  2 συγκεκριμένα,  

παράγραφος 5,  διατυπώνεται η πρόθεση της  διοίκησης,   ώστε η 

επιχείρηση να αναλάβει  και άλλες δραστηριότητες σύμφωνα με τις  

δυνατότητες που δίνονται από τον νόμο.   

Οι άλλες αυτές δραστηριότητες  τις  έχει   αναλύσει σε διάφορες 

περιπτώσεις ο  κ.  Γενικός Διευθυντής  είναι:   εμφιάλωση νερού, 

άρδευση, τηλεθέρμανση, φυσικό αέριο,  ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,   

άλλωστε και ο τίτλος της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.  περιλαμβάνει  κάποια από  αυτά.   

  Το ερώτημα και η αντίφαση  η μεγάλη είναι η εξής:  πώς 

πολύπλευρα αυξημένες ανάγκες και απαιτήσεις και λόγω της αύξησης 

των ορίων του Δήμου αλλά  της πρόθεσης της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.  να 

ασχοληθεί και να επεκταθεί σε τόσα άλλα αντικείμενα  εργα σιακά,  

πως όλα αυτά μπορούν να ικανοποιηθούν   με πολύ λιγότερο 

προσωπικό και με κατάργηση τμημάτων   καίριου και αποφασιστικού 

χαρακτήρα,  όπως είπαμε το  τμήμα μελετών.   

Για να πάει δηλαδή σε όλα αυτά η Δ.Ε.Υ.Α.Σ.,  σε εμφιάλωση 

νερού, στην τηλεθέρμανση, στο φυσικό αέριο,   δεν θα πρέπει να κάνει   

κάποιος μελέτες;    

 Ένα τμήμα μελετών  υπήρχε  υποστελεχωμένο,  μας είπε ο κ.   

πρόεδρος προηγουμένως με 3 άτομα και λέει  ότι  ας το καταργήσουμε 

και ας συγχωνεύσουμε αυτά τα  άτομα αλλού.  

Απορία.  Γιατί  να μην το  ενισχύσουν αυτό το τμήμα,  αφού 

μεγάλωσαν οι  ανάγκες  και το καταργούν; Γιατί;   Έτσι θεωρούν  τα 

κριτήρια τα τεχνοκρατικά;  
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 Και εγώ,  όσο και  εάν το μυαλό μου πριν απ δεκαπέντε χρόνια 

ήταν εντελώς αγαθό   τώρα πονήρεψε. Σημειώνω το εξής:  ο κ.  Γενικός 

Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.,  τα που  ασφαλώς και αυτός έβαλε το 

χεράκι του στο  να εξαφανιστεί   το τμήμα Μελετών, διατηρεί στην 

ελεύθερη αγορά μελετητικό γραφείο   και πουλάει μελέτες σε ουκ 

ολίγους Δήμους  και Δ.Ε.Υ.Α. ανά την Ελλάδα ως τώρα. Έχει πουλήσει 

σε  αρκετούς.  Τυχαίο; Δεν νομίζω.  

Καταργείται ένα τμήμα μελετών την ίδια στιγμή που ο Γενικός 

Διευθυντής έχει  μελετητικό γραφείο στην ελεύθερη αγορά. Νόμιμο; 

Νομικότατο.  Ηθικό πολιτικά; Ας το απαντήσει ο καθένας πρώτα στον 

εαυτό του.   

Λοιπόν,  κύριε Πρόεδρε της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. εσείς  στον τοπικό τύπο 

τον Δεκέμβριο  λέγατε ότι  υπάρχει  πρόβλημα  έλλειψης προσωπικού, 

σε προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης και μάλιστα σε συνάντηση της 

Δ.Ε.Υ.Α.  με τον κ.  Μητσοτάκη, τον υπουργό Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης παραδέχθηκαν οι  ανάγκες  των Δ.Ε.Υ.Α. σε προσωπικό  

υψηλής εξειδίκευσης  κ.τ.λ.  κ.τ.λ. .   

 Και γιατί  δεν προβλέπεται,  λοιπόν,  αυτό το προσωπικό υψηλής 

εξειδίκευσης  στο νέο οργανόγραμμα;   Τι  σας εμποδίζει;  Γιατί  

προβλέπεται,  προσέξτε συνάδελφοι,   μία μόνο θέση χειριστή 

μηχανημάτων έργων,  άρθρο 15  στον πίνακα. Δηλαδή εάν αρρωστήσει 

αυτός  πάμε στους ιδιώτες.  Θέλουμε να κάνουμε μια μελέτη; 

Καταργήσαμε το τμήμα των μελετών, πάμε στους ιδιώτες.   Και έχει  

ιδιωτικό  Γραφείο Μελετών ο κ.  Γενικός Διευθυντής.    

 Λοιπόν,  τα πράγματα είναι  πολύ σοβαρά. Κλείνω 

επισημαίνοντας αυτό,  άλλες Δ.Ε.Υ.Α. με μικρότερους σε έκταση   και 

πληθυσμούς Δήμους   προέβλεψαν στα νέα τους οργανογράμματα 
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πολύ μεγαλύτερο αριθμό οργανικών θέσεων. Δύο περιπτώσεις,  το είπε 

προηγουμένως,  προσπάθησε να απαλύνει,  γιατ ί  ήξερε ο κ.  πρόεδρος   

ότι  θα το αναφέρω, Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξανδρούπολης 276 οργανικές.  

Φ.Ε.Κ.,  προσέξτε,  387β 20-12-2012. Σας δίνω τα στοιχεία.  Δ.Ε.Υ.Α. 

Βέροιας 145 οργανικές,  Φ.Ε.Κ. 237β  9 -2-12012 και  παρεμπιπτόντως,  

επειδή έχω γνωστούς σε αυτές τις   δύο πό λεις,  έψαξα και ρώτησα να 

πληροφορηθώ, κανένα από ότι  έμαθα και από ότι  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε κ.  Μπόικε.   

Κος ΜΠΟΙΚΟΣ:  

Ολοκληρώνω. Κανένα στέλεχος  των παραπάνω  Δ.Ε.Υ.Α. δεν διατηρεί 

στην ελεύθερη αγορά μελετητικά γραφεία για αντικείμενα σχετικά με 

αυτά  των δημοτικών επιχειρήσεων.  

 Εσείς με αυτό το οργανόγραμμα  στρώνετε τον δρόμο, χαλί 

στρώνετε για τους ιδιώτες.  Συν αυτό που σας είπα για τον Γενικό 

Διευθυντή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Σαραντίδου.   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Η ελληνική γλώσσα είναι πολύ πλούσια και μπορούν πραγματικά  

ακόμα και τα πιο  άσχημα πράγματα  να περιγραφούν με τα πιο ωραία 

λόγια και να περάσει έτσι.   

  Σήμερα ότι  και να πω δεν θέλω να φανεί ότι   ούτε ότι  γίνεται 

αντιπολίτευση, ούτε ότι   θέλω να αντιπολιτευθώ κάποιον.  Υπάρχει μια 

κραυγή αγωνίας  από  όλους τους εργαζόμενους   στην Δ.Ε.Υ.Α.  και 

αυτή την κραυγή αγωνίας  μου ανατέθηκε να τη μεταφέρω μέσα στο 

δημοτικό συμβούλιο.  
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  Υπάρχει μια κραυγή αγωνίας γιατί  παρόλο  ότι   λέγεται ότι  το 

σωματείο των εργαζομένων  χειροκρότησε και ευχαρίστησε τα μέλη 

του Δ.Σ.,   οφείλω να σας  πω ότι  οι  εργαζόμενοι μέχρι την τελευταία 

στιγμή, εκτός  από τη Δευτέρα εγώ  που τους μοίρασα τους 

κανονισμούς δεν ήταν ενημερωμένοι  για τίποτα και από τη Δευτέρα 

άρχισε μια μεγάλη προσπάθεια των εργαζομένων   να δουν πώς 

μπορούν αυτό που  κατατίθεται σήμερα  να ανατραπεί ,  να αλλάξει,   

γ ιατί  είναι θηλιά,  γιατί  τους οδηγεί ,   όλους τους εργαζόμενους,   σε  

εργασιακό μεσαίωνα  και θα εξηγήσω παρακάτω.  

 Υπάρχει  λοιπόν αυτή η κραυγή και εγώ λέω ότι  όποιος  από το 

Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει   διαβάσει αυτά τα δύο κείμενα,  μην 

αβίαστα ψηφίσει ναι,   δεν είναι ό,τι  καλύτερο,  καταδικάζετε  αυτή τη 

στιγμή και παίζετε με τον πόνο    90 οικογενειών και σας το λέω γιατί  

σπάσανε  τρεις  μέρες στα τηλέφωνα στην υπηρεσία για όλα αυτά που 

περνάνε εδώ μέσα. Θα εξηγήσω πώς.  

  Άρα λοιπόν η ενημέρωση δεν έγινε,   μέχρι την τελευταία στιγμή  

ο Εσωτερικός  Κανονισμός  και ο Κανονισμός Προσωπικού ήταν ένα 

επτασφράγιστο μυστικό.  Ακόμη και στο   του Δ.Σ. του Σωματείου που 

πήγε,  δεν το έδιναν σε άλλους εργαζ όμενους για να το δουν.   Ήταν 

μέσα στα στενά πλαίσια εκεί  και  βλέπετε ότι   δεν ήταν η πλειοψηφία 

του Δ.Σ.  του Σωματείου που το ψήφισε.  Ήταν συγκεκριμένοι 

άνθρωποι,   οι  οποίοι  ελέγχονται οι  οποίοι  δεν ξέρουμε τι  αλισβερίσια 

κάνανε για να περάσουν όλα αυτά .   

 Βλέπετε πάρα πολύ καλά ότι  δεν λήφθηκε υπόψη ούτε καν η 

Επιτροπή που είχε η ίδια η διοίκηση αναθέσει για να το κάνει .  Το 

προσπερνάμε και αυτό και να πούμε ότι  ο Εσωτερικός Κανονισμός και 

νομίζω ότι  είναι εδώ και τα μέλη του Δ.Σ. ήρθε δυο παρά ένα λεπτό  
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στο Δ.Σ. πριν συζητηθεί το θέμα. Και άμα θέλουν μπορούν να με 

διαψεύσουν.  Μέχρι στις  2 παρά ένα λεπτό,  μαγειρευόταν.  

 Έχω δίκαιο κ.  Χουρουζίδη; Μαγειρευόταν.  Οι εργαζόμενοι  

καταθέτουν ένα χαρτί   15 -10-13. Από τις  15 -10 μέχρι στις  19 -12 που 

ήρθαν τελευταία στιγμή αυτά τα δυο έγγραφα εκεί ,  άλλαξαν τα 

απίστευτα πράγματα και άλλαξαν τα απίστευτα γιατί  μάθαμε ότι  

κτύπησαν και τηλέφωνα, έπεσαν και παρεμβολές και διάφορα. Δεν 

θέλω να μπω σε τέτοιες λεπτομέρειες.   

 Τι παρατηρείται τώρα από τα δυο αυτά έγγραφα; Πρ ώτον,  ο 

Εσωτερικός Κανονισμός Υπηρεσίας,  οι  θέσεις  που λέμε,  βλέπετε πάρα 

πολύ καλά σε  αυτό το σχηματισμό   ότι  υπάρχει  ένα κέντρο  

εξωτερικών συμβούλων, συνεργατών,  προγραμματιστών δράσης,   

εσωτερικού ελέγχου, όλα αυτά κ.  Γκότση είναι έξτρα  λεφτά.  

Εξωτερικοί συνεργάτες όλα αυτά.  

  Εδώ λοιπόν πέφτει  μια βαρύτητα  και από κάτω ήταν ακόμα 

μεγαλύτερη η κατάργηση τμημάτων,  καταργούνταν και άλλα τμήματα. 

Τελευταία διαπίστωσαν ότι  άμα καταργήσουμε τμήματα διώχνουμε 

εργαζομένους  αυτομάτως  εμείς  δεν το αποφ ασίσει ο Μηστοτάκης.   

Αλλά σύμπτυξαν όλους τους εργαζόμενους από εδώ κάτω, αυτοί που 

βγάζουν την δουλειά.  Που σημαίνει  ότι  αύριο τι ;  Ρωτήσατε εάν 

καλύπτονται οι  ανάγκες;  Μα σε ποιο σημείο αναφέρεται ότι  επειδή δεν 

μπορούμε να καλύψουμε τις  ανάγκες δίνουμε σε τρίτους;   

 Δηλαδή από την μια υποκριτικά βγάζουμε ψήφισμα για την μη 

ιδιωτικοποίηση και από την άλλη ιδιωτικοποιούμε εμείς  υπηρεσίες και 

δραστηριότητες;   Γιατί  σε ποιο σημείο αναφέρεται,  τα δίνουμε σε 

τρίτους,  τα δίνουμε σε τρίτους.  Χώρια τους εξωτερικο ύς συνεργάτες.   



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 22ΑΣ ΙΑΝΟΥΑΙΟΥ 2014  

63 

  Τμήμα Αποκατάστασης υπάρχει και κάνει  αποκαταστάσεις,  αλλά 

ο Πρόεδρος αβίαστα, το δίνουμε σε εργολάβους.  Αντί  να το 

ενισχύσουμε.  Και να σας πω και κάτι .  Δώσαμε και τις  συντηρήσεις 

ύδρευσης και αποχέτευσης στον εργολάβο. Τα συνεργεία,  αυτά  τα 

υποστελεχωμένα συνεργεία που υπάρχουν αυτή την στιγμή στην 

Δ.Ε.Υ.Α. τρέχουν και στα χωριά,  παρόλο που τα έχει  πάρει ο 

εργολάβος,  γιατί  δήθεν…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε κυρία Σαραντίδου.   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Θα τα πω και στην δευτερολογία μου γιατί  είναι πάρα πο λλά αυτά που 

θέλω να πω και θέλω να ενημερωθεί το σώμα γιατί  πρέπει πραγματικά 

και καλώ και την αντιπολίτευση, εάν περάσει από την συμπολίτευση, 

που εγώ πιστεύω ότι  όποιος δεν το διάβασε δεν μπορεί να πει  ναι σε 

αυτό,  καλώ τουλάχιστον την συμπολίτευση να α κυρώσουμε αυτή την 

απόφαση στην Περιφέρεια.    

Θα πω και για το δεύτερο μέρος του Κανονισμού στην δευτερολογία 

μου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γκότση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εγώ από τις  τοποθετήσεις ορισμένων δεν κατάλαβα, κύριε Πρόεδρε,   

δεν κατάλαβα, θα πρέπει να αυξηθεί ο α ριθμός των οργανικών θέσεων 

αυτών που δουλεύουν ή όσο το δυνατόν να μειωθεί;  Κάποτε σε μια 

δημοτική αρχή παλαιά,  είχε φτάσει 198 άτομα και τότε όλοι το είχαν 

σαν σημαία,  σαν σημαία προεκλογική, ότι  η Δ.Ε.Υ.Α.Σ.,  δούλευαν 

στην Δ.Ε.Υ.Α.Σ. 198 άτομα και γι΄ α υτό τα τιμολόγια πάνω, η 
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Δ.Ε.Υ.Α.Σ. θα πέσει έξω και τα λοιπά. Θα το θυμάται η κυρία 

Σαραντίδου αυτό.  Το θυμάστε.  198 άτομα. Το θυμάστε.   

 Εγώ δεν κατάλαβα τώρα και από εσάς και από τον κ.  Μπόικο,  τι  

θέλετε;  Θέλετε να φτάσουμε στα 200 άτομα; Ή να έχουμε,  ό σο το 

δυνατόν τόσα να εξυπηρετούνται οι  πελάτες;  Να εξυπηρετείται ο 

Δήμος; Γιατί ,  κύριε Πρόεδρε,  προσέξτε,  όλα αυτά που λέμε,  δεν ξέρω 

εάν έχουν προεκλογική χροιά να χαϊδέψουμε,  αλλά θα τα πληρώσει,  

εάν μας ακούει ο Σερραίος δημότης,  εάν μας ακούει όλα αυτ ά θα 

πέσουν στα τιμολόγια.  Όλα αυτά θα τα πληρώσουμε εμείς .  Πολύ σωστά 

πάρτε,  πάρτε,  πάρτε.  Δεν τα δίνουμε από την τσέπη μας όμως, θα τα 

πληρώσει ο Σερραίος δημότης.  

 Εγώ θέλω να πω γιατί  και εγώ συζήτησα με εργαζόμενους,  

θέματα τα οποία καίνε συζητάω και εγώ. Βεβαίως και υπάρχει μια 

αντιπολίτευση 4 -3. Ξέρω ποιοι  ψήφισαν όχι .  Ξέρω που πρόσκεινται,  

γιατί  λένε αυτοί που πρόσκεινται.  Ξέρω και τους άλλους που 

πρόσκεινται.   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Μην βάζετε ταμπέλες στους εργαζόμενους.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν βάζω….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε σας παρακαλώ. Μην διακόπτετε σας παρακαλώ πολύ. 

Κύριε Γκότση συνεχίστε χωρίς να διακόπτουμε.  Σας παρακαλώ κ.  

Γρηγοριάδη. Ηρεμήστε.  Κύριε Γκότση συνεχίστε.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Συνήγορο δεν θέλω, τα βγάζω και μόνος μου πέρα. Λοιπόν,  ακούστηκε 

εδώ μέσα ότι  ξέρουμε ποιοι  είναι αυτοί και τι  ανταλλάγματα πήραν. 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 22ΑΣ ΙΑΝΟΥΑΙΟΥ 2014  

65 

Δεν ακούστηκε; Εγώ ξέρω τους υπόλοιπους,  τους άλλους.  Ρώτησα 

ποιοι  είναι αυτοί οι  τρεις .  Ρώτησα και εγώ. Τάδε,  τάδε,  τάδε.   

 Εγώ τι  θέλω να πω;  Ένα έλλειμμα υπάρχει ότι  κ.  πρόεδρε πρέπει 

να μας φέρετε και τα οικονομικά του Δήμου για να δούμε,  συγνώμη 

της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.,  για να δούμε που βαδίζουμε.  Πρώτον αυτό.  Και 

δεύτερον,  με όλα αυτά που γίνονται να μην πειραχθεί κανένας 

εργαζόμενος.  Αυτό είναι το πιο βασικό,  γιατί  αυτό μου είπαν,  γιατί  

συμφωνούμε.  Επαναλαμβάνω, δεν μπορούμε όλοι.  Τότε τι  θα έχουμε; 

Ένα καθεστώς εκατό τοις  εκατό.  Να μην πειραχθεί κανένας 

εργαζόμενος,  προϊστάμενος επειδή θα δημιουργηθούν θέσεις.  Δηλαδή 

να φύγει ,  να μπει κάποιος άλλος.  Αυτό ζητάνε και γι΄ αυτό πρέπει να 

δεσμευτούμε εδώ και να δεσμευτεί  το Δ.Σ.  και ο Πρόεδρος.   

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και εγώ για τον χρόνο που τηρήσατε.  Ο επόμενος ο κ.  Αντιπρόεδρος.  

Καλυφθήκατε.  Δευτερολογία.   

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Γιατί  μαζευτήκανε πολλά και ερωτήματα και πρέπει να απαντήσω, 

γιατί  ο όγκος είναι μεγάλος κύριε Πρόεδρε.   

 Καταρχήν θα ήθελα να πω κύριοι  συνάδελφοι,  ότι  εκπλήσσομαι 

για αυτά που ακούω όσον αφορά για την Επιτροπή ότι  απαξιώθηκε.  

Καμία απαξίωση σας διαβεβαιώνω. Θα πρέπει και το γνωρίζετε,  επειδή 

είστε και παλαιότεροι από εμάς,  οι  περι σσότεροι είστε και παλαιότεροι 

τουλάχιστον και από εμένα, ότι  η Επιτροπή εισηγείται αλλά το Δ.Σ. 

της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. αποφασίζει .  Αυτοί φέρουν την ευθύνη. Δεν έγινε,  

λοιπόν,  καμία απολύτως ενέργεια όπως αποκαλείτε ότι  έγινε.   
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 Τώρα το εάν μέσα στο Δ.Σ. δεν ήταν ομόφωνη η απόφαση, 

νομίζω ότι  συμβαίνει  σε όλα τα Δ.Σ. σε πολλές αποφάσεις να μην 

υπάρχει ομόφωνη απόφαση. Η κυρία …κύριε Μηλίδη ψήφισε.  Με 

παρατηρήσεις ψήφισε.   

 Τώρα όσον αφορά οι  εργαζόμενοι και κάποια ανταλλάγματα που 

αναφέρετε και τα λοιπά ή κάποιες φ ωτογραφικές τοποθετήσεις και τα 

λοιπά, νομίζω ότι  θα διαφωνήσω μαζί σας,  οι  εργαζόμενοι κατά 

πλειοψηφία συμφωνήσανε και προτείνανε όλα αυτά που αναφέρθηκαν 

και βρίσκονται μέσα στο οργανόγραμμα. Τώρα εάν κάποιοι ,  κάποιοι  

εργαζόμενοι ή μέλη του Δ.Σ. δεν συμφ ωνήσανε,  δεν νομίζω ότι  είναι 

τόσο τρομερό. Είχαν διαφορετικές απόψεις.  Σεβαστές αλλά δεν 

περάσανε.  Η πλειοψηφία.  Την ξέρετε ποια είναι η διαδικασία και την 

ξέρετε όλοι πολύ καλά.  

 Αναφέρεστε για το Τμήμα Μελετών που καταργείται.  Πώς θα το 

ενισχύσουμε; Προσλήψεις δεν μπορούν να γίνουν μέχρι το ΄16.  Έχετε 

την εντύπωση ότι  όλες οι  μελέτες μέχρι σήμερα που υπάρχουν στην 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ.,  οι  οποίες είναι πάνω από 100 εκατ.  είναι σε ετοιμότητα 

αυτές οι  μελέτες δεν γίνανε με εξωτερικούς συνεργάτες,  γίνανε από 

όλη την τεχνική υπηρεσία μπορώ να σας διαβεβαιώσω. Από όλα τα 

τμήματα όλοι συνεισφέρουν,  η τεχνική υπηρεσία έτσι λειτουργεί .  Δεν 

διώξαμε κανέναν ούτε έχουμε πρόθεση να διώξουμε κανέναν.   

 Και θα πω και σεβαστά, μια παρατήρηση του κ.  Χουρουζίδη,  

αλλά κ.  Χουρουζίδη περίμενα να την κάνετε αυτή την παρατήρηση σε 

αυτό το σημείο που επισημάνατε όχι  σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο,  

να την κάνετε στο Δ.Σ. όσον αφορά κάποιο σημείο,  μια λέξη που 

αναφέρατε.  Θα μπορούσα να αλλαχθεί αλλά εσείς  προτιμήσατε να 

ζητήσετε αναβολή και όχι  να κάνετε προτάσεις εκείνη την στιγμή.  
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Κος ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Μπορώ να συνεχίσω κύριε Πρόεδρε; Εσείς είχατε στόχο να 

διαταράξετε την ομαλή λειτουργία,  δεν είχατε στόχο να κάνετε τίποτα 

άλλο. Γιατί  θα μπορούσατε να κάνετε και κάποιες παρατηρήσεις,  εάν 

είχατε την υπομονή να παρακολουθήσετε την διαδικασία αλλά 

προτιμήσατε να προτείνετε και να είστε αρνητικός στην ψήφο σας.  

Δικαίωμά σας βέβαια.   

 Προτείνατε,  κύριοι  συνάδελφοι,  μια μερίδα από εσάς να 

πάρουμε,  να δημιουργήσουμε πολλές οργανικές θέσεις.  Πως θα 

πληρωθούν αυτές;  Το σκεφτήκατε αυτό; Πολύ σωστά το επισήμανε ο κ.  

Γκότσης ότι  …  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε κυρία Σαραντίδου.   

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Δεν υπολογίζουν ποτέ,  οι  κύριοι  συνάδ ελφοι,  ότι  θα πρέπει να 

αγοραστεί  επιπλέον εξοπλισμός,  ότι  θα πρέπει να χρειαστούν επιπλέον 

μηχανήματα για να προχωρήσουμε.  Και βέβαια ένα μικρό μέρος 

αποκαταστάσεις κάνανε οι  εργαζόμενοι της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.,  είναι γνωστό 

αυτό.   Ρίχνουν λίγο τσιμέντο,  δεν μπορο ύν να κάνουν μεγάλες 

αποκαταστάσεις ούτε έχουν την δυνατότητα, διότι  θα μας κοστίσει  

πολύ ακριβότερα και το γνωρίζετε πολύ καλά, καλύτερα και από 

εμένα.  
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 Ο στόχος σας παραμένει  πάντοτε να προστατεύσουμε,  να 

θωρακίσουμε με τον καλύτερο τρόπο την επιχείρηση  και το έχουμε 

δείξει ,  νομίζω στα τελευταία δυόμισι χρόνια και επιπλέον να 

προστατεύσουμε τους εργαζόμενους.    

 Αυτό κάνουμε,  προς αυτή την κατεύθυνση πάμε και δεν υπάρχει 

καμία άλλη εξήγηση σε όλα αυτά που λέτε.   

 Τώρα όσον αφορά άκουσα κ.  Μπόικε ότι  και στο παρελθόν είχατε 

μια επίθεση, δεν γνωρίζω τους λόγους,  εναντίον του Γενικού 

Διευθυντού, ο οποίος είναι ένα αξιόλογο στέλεχος και το γνωρίζετε 

όλοι πόσο ικανός είναι,  είναι από τους παλαιότερους . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να μην διακόπτετε παρακαλώ.  

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Είναι από τους παλαιότερους εργαζόμενους,  δουλεύει,  όχι  μόνο 

συνειδητά και ευσυνείδητα, δεν έχει  ώρα, τουλάχιστον εγώ έχω ζήσει 

στο διάστημα που είμαι σαν Πρόεδρος,  αλλά νομίζω ότι  όλοι το 

γνωρίζετε ότι  ο κ.  Σαφαΐδης  πα ραμένει  ένα αξιόλογο στέλεχος.  

 Και θα πω κάτι άλλο. Δεν γνωρίζω εάν έχει ,  γνωρίζω ότι  δεν έχει  

επιχείρηση στο όνομά του.  Δεν ξέρω εάν έχει  κάποιο συγγενικό του 

πρόσωπο, εάν τα μπερδεύετε ή εάν τα συγχέετε.  Δικαίωμά σας να έχετε 

τις  απόψεις σας,  …  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Παρακαλώ πολύ χωρίς διακοπές κύριοι .  Σας παρακαλώ πολύ. Χωρίς να 

διακόπτετε.  Στην δευτερολογία σας.  Κυρία Σαραντίδου.   

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Και να πω και κάτι  άλλο. Θα έπρεπε να δεχθούμε μια εισήγηση από 

την Επιτροπή, η οποία δεν είχε Διεύθυνση Οικονομικών; Ποια 

ανώνυμη εταιρεία θα μπορούσε να λειτουργήσει χωρίς να έχει  ένα 

τμήμα, μια διεύθυνση …  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. δεν είναι ανώνυμη εταιρεία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Σαραντίδου για πολλοστή φορά θα ακούτε…  

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Να μάθετε να ακούτε όμως.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στην δευτερολογία σας θα τοποθετηθείτε.  Σας παρακαλώ πολύ. Γιατί  

θέλετε να διαταράσσετε αυτή την εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού 

Συμβουλίου; Τόσο ωραία πάνε τα πράγματα; Σας παρακαλώ πολύ θα 

περιμένετε την σειρά σας.  Το καταλαβαίνετε.  Δεν χρειάζεται να 

διακόπτετε συνεχώς.   

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Εγώ νομίζω ότι  με την πρότασή μας έχουμε ένα σωστό οργανόγραμμα, 

οι  υπηρεσίες που παρέχει  η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. θα βελτιωθούν και οι  

εργαζόμενοι με την σύμφωνη γνώμη τους,  νομίζω ότι  θα εί μαστε πάρα 

πολύ καλύτερα από ότι  ήμασταν στο παρελθόν.   

 Επιφυλάσσομαι για την δευτερολογία μου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Δευτερολογία κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι.  Ο κ.  Μηλίδης,  ο κ.  

Μπόικος,  η κυρία Σαραντίδου,  ο κ.  Γκότσης,  ο γραμματέας είμαι 

σίγουρος ότι  θα δευτερολογήσει.  Γράφει ήδη την τοποθέτησή του.   Και 

άλλος κανείς .  Και ξεκινάμε από εσάς κ.  Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

 Κύριε Πρόεδρε,  δεν είχα καμία αντίρρηση να συνηγορήσω σε κάτι  

σωστό, σε κάτι  ορθό, όμως δεν μπορώ να μην επισημάνω το γεγονός 

και το παραδέχονται όλοι εδώ μέσα, ούτε ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. 

το αμφισβήτησε,  ότι  το θέμα ήρθε στο παρά ένα.  Δεν είναι δυνατόν ο 

Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας ενός τόσο μεγάλου Οργανισμού να 

έρχεται στο παρά ένα,  ώστε να μην γνωρίζουν οι  μετέχοντες το θέμα 

επαρκώς και να αποφασίσουν να ψηφίσουν.   

 Και δεν μπορεί να επικαλείται ο κ.  Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.,  ότι  

δεν απαξιώθηκε η Επιτροπή, παρόλα αυτά εισηγήθηκε αλλά εντάξει ,  

είναι εισηγητικό όργανο.  

 Έχω μπροστά μου την όλη εισήγηση, όπου και ο κ.  Τιτής λέει  το 

ίδιο και ο κυρία . .  μπορεί να ψήφισε με παρατηρήσεις,  το είπε στο 

τέλος ότι  δεν βαριέσαι,  κάπως έτσι το ψηφίζω, όμως δεν αναιρεί  το 

γεγονός ότι  λέει  ότι  απαξιώθηκε η Επιτροπή. Το γράφει η ίδια μέσα 

στα πρακτικά.  

 Και τρίτον,  εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου που δεν έχει  

καμία σχέση με τα Δημοτικά Συμβούλια βλέπω ότι  στο τέλος ψήφισε 

παρών, διότι  το θέμα ήρθε με τροποποιήσεις της τελευταίας στιγμής.   

Δεν μπορεί να ψηφίσει κάτι  για το οποίο δεν είναι ενημερωμένος.   

 Αυτά πρέπει να λεχθούν για να αντιληφθεί και το σώμα γιατ ί  

μιλάμε.  Δεν μπορεί δηλαδή ο κ.  Πρόεδρος να επικαλείται ένα όνομα, 

το οποίο …Αναφέρει ότι  απαξιώθηκε.  Η Επιτροπή την οποία παρακαλώ 
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όρισε η ίδια η Δ.Ε.Υ.Α.Σ..  Αυτοί το όρισαν και μετά το απαξίωσαν. 

Έτσι γίνεται στους θεσμούς;  

 Και βέβαια και αυτό που ανέφερα προηγουμένως με μια 

κουβέντα,  υπάρχει σοβαρή καταγγελία,  νομίζω και ο κ.  Γκότσης κάτι  

υπαινίχθη, ότι  κάποιοι  προϊστάμενοι θα πάρουν δρόμο, το λέω κοινώς 

από την θέση τους,  για καθαρά ρουσφετολογικούς λόγους και ότι  οι  

τοποθετήσεις θα γίνουν με φωτογρα φική διάθεση. Με φωτογραφική 

τοποθέτηση.  

 Αυτά για μένα είναι πάρα πολύ σοβαρά και πολύ σημαντικά και 

κλείνω για να μην καταχραστώ τον χρόνο, ότι  αφενός αυτή η απαξίωση 

η οποία συνομολογείται από όλους και η οποία είχε σοβαρό σκοπό και 

όπως λέει  και η κυρ ία …, την οποία αναφέρει ο κ.  Αραμπατζής,  έχασε 

ώρες,  εργατοώρες για αυτή την δουλειά και στο τέλος απαξιώθηκε.  

Ένα γι΄ αυτό τον λόγο.  

 Το δεύτερο ότι  υπάρχει  αυτή η σοβαρή, κατ΄ εμέ,  καταγγελία για 

φωτογραφικές τοποθετήσεις,  με αναγκάζει  να πω ότι  εμείς  ε ίμαστε 

αντίθετη στην ψήφιση ενός τέτοιου Κανονισμού, ενώ θα θέλαμε πολύ 

να ψηφίσουμε θετικά εάν είχαν γίνει  αυτές οι  δράσεις.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο γραμματέας έχει  τον λόγο ως αγορητής της παράταξής του.   

Κος ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε δεν είχα καμία διάθεση, ειλικ ρινά,  να δευτερολογήσω, 

αλλά δεν μπορώ να ακούω πράγματα σε αυτή την αίθουσα που 

προσπαθούν και υποτιμούν την νοημοσύνη των συναδέλφων.   

Δεν μπορώ να ακούω και βέβαια κανείς  εκτιμώ ότι  δεν πρέπει να 

αμφισβητήσει ότι  η Επιτροπή αυτή απαξιώθηκε και απαξιώθη κε 

βάναυσα. Μια Επιτροπή η οποία διορίστηκε από την ίδια την διοίκηση.  
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Άκουσα ότι  εμείς  θωρακίζουμε το μέλλον αυτής της επιχείρησης.  

Πώς γίνεται η θωράκιση; Κατασπαταλώντας τα χρήματα των δημοτών; 

Κάνοντας αλόγιστες δαπάνες;  Έτσι θεωρείτε,  κύριε Πρόεδρε,  την 

θωράκιση της επιχείρησης.   

Εγώ νομίζω ότι  όταν κάποιος θέλει  να θωρακίσει  μια επιχείρηση, 

μπαίνει  σε μια λογική μείωσης δαπανών.  

Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Μπόικος.   

Κος ΜΠΟΙΚΟΣ:  

Ακούσαμε εδώ ότι  εμείς  θέλουμε περισσότερους εργαζόμενους εδώ και 

αυτό θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό και ότι  θα πληρώνουν οι  

δημότες.  Σκεφτείτε το εξής συνάδελφοι και συναδέλφισσες.  Η σκέψη η 

δική μας είναι ότι  αυτό που θέλει  να κάνει  η Δ.Ε.Υ.Α.Σ.,  τα πάει σε 

νέες εργασίες,  να περιλάβει νέα αντικείμενα, η επέκταση του Δήμου 

πρέπει να βρούμε τι  αντιστοιχεί  από άποψη αριθμού και θέσεων, 

βέβαια και ειδικοτήτων, ούτως ώστε το νερό, αυτό το αγαθό να 

παραμείνει  δημόσιο αγαθό και ο έλεγχος να παραμείνει  δημόσιος,  

δημοτικός.  Αυτό πρέπει να ερευνήσουμε.   

 Λοιπόν,  ας σκεφτούν όμως οι  συνάδελφοι που λένε ότι  να πάμε 

σε λίγους.  Εγώ θα σας πω να πάμε σε 80 εργαζόμενους.  Προσέξτε.  Τι 

λέει;  Άρθρο 11 με τίτλο: Εξωτερικοί σύμβουλοι.  Η επιχείρηση μπορεί 

να χρησιμοποιεί  όταν το απασχολούμενο σε αυτή επιστημονικό 

προσωπικό δεν έχει  τις  ειδικές γν ώσεις,  τις  υπηρεσίες και άλλων 

εξωτερικών συμβούλων με ειδικές γνώσεις,  όπως οικονομολόγων, 

τεχνικών, χημικών και τα λοιπά.  
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 Απορία.  Κάνουμε ένα νέο οργανόγραμμα και καίριες και 

σημαντικές ειδικότητες,  όπως τεχνικών και χημικών δεν τις  

προβλέπουμε για να μπορούμε μετά να λέμε ότι  δεν έχουμε από 

αυτούς,  θα πάμε στους έξω; Αυτό δεν θα επιβαρύνει;  Εσείς δηλαδή τι  

σκέφτεστε τώρα, ότι  80 εργαζόμενοι κοστίζουν τόσο, οι  80 εργολάβοι 

που θα πηγαίνουν; Αυτό το ξεχνάτε;   

 Παρακάτω άρθρο 12.  Εσωτερικός έλεγχος.  Τι ση μαίνει  εκεί  η 

φράση Ανεξάρτητη και αντικοινωνική εξωτερική αξιολόγηση; Τι 

σημαίνει;  Θα πηγαίνουν έξω και θα πληρώνουν,  σε συμβούλους απέξω. 

Ξέρετε πόσα τέτοια προβλέπει μέσα; Είναι δυνατόν να γίνεται ένα νέο 

οργανόγραμμα και να λέμε ότι  είναι ωραίο και ότι  δεν προβλέπει 

όσους χρειάζονται τεχνικούς και χημικούς;   

Εδώ δεν μιλάμε για ειδικότητα χειριστή ελικοπτέρου, που βέβαια δεν 

θα τον προβλέψεις και άμα χρειαστεί  σαφώς θα πάρεις έναν ιδιώτη. 

Εδώ μιλάμε για τεχνικούς,  χημικούς,  οικονομολόγους.  Επίτηδες δεν το 

προβλέπουν για να πηγαίνουν έξω.  

Και σας είπα,  κύριε Πρόεδρε,  ψάξτε το λίγο,  υποκρίνεστε όταν 

λέτε ότι  δεν το ξέρετε.  Ο κύριος Γενικός Διευθυντής που είναι 

ικανότατος και άξιος και πολύ εργατικός άλλο είπα εγώ, μην κάνετε 

ότι  δεν καταλάβατε.  Στο άμεσο οικογενειακό του,  συγγενικό του 

περιβάλλον έχει  άνθρωπο που έχει  γραφείο μελετών που παρέχει  

τέτοιες υπηρεσίες.  Και έχει  πουλήσει πολλές μελέτες και σε Δήμους 

και Δ.Ε.Υ.Α. όλης της Ελλάδας.  Που να πάει λοιπόν το μυαλό μας;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε κ.  Μπόικε.  

Κος ΜΠΟΙΚΟΣ:  
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Στους συγγενείς  τους.  Επίσης.  Δεν προλαβαίνω διότι  είναι τόσα πολλά, 

ένα πράγμα μόνο. Η διοίκηση επιχειρεί ,  γιατί  δεν είπα καθόλου, δεν 

πρόλαβα συγνώμη, κύριε Πρόεδρε,  μισό λεπτό,  μόνο και για τον 

Κανονισμό Σχέσεων Προσωπικού Δ.Ε.Υ.Α.,  εκεί  φ τάνουν σε σημείο  

ακόμα να έχουν και . .  απαιτήσεις.  Απαιτούν,  προσέξτε,  στον Πίνακα 

Ανακοινώσεων του Σωματείου  να είναι μόνο, λέει ,  έγγραφα που 

φέρουν σφραγίδες.  Δηλαδή μια παράταξης της αντιπολίτευσης το 

Σωματείο,  που ενδεχομένως να μην έχει  σφραγίδα,  δε ν μπορεί να 

αναρτήσει το έγγραφό της;  

Και να σας πω ότι  αυτό είναι παράνομο, διότι  βάσει του 

Ν1264/82…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είμαστε εκτός θέματος.   

Κος ΜΠΟΙΚΟΣ:  

Ο πίνακας πρέπει να υπάρχει και ότι  το Σωματείο λέει  μέσα ο 

Κανονισμός,  ότι  η διοίκηση μπορεί να συναντά τ α μέλη του 

Συνδικάτου. Αυτό είναι . .  ,  διότι  το άρθρο αυτό του νόμου λέει ,  

προσέξτε τι  λέει ,  η διοίκηση έχει  υποχρέωση να …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μπόικε ευχαριστώ πολύ.  

Κος ΜΠΟΙΚΟΣ:  

Εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων μετά από αίτησή τους 

τουλάχιστον μια  φορά τον μήνα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία Σαραντίδου.  Έχετε τον λόγο κυρία Σαραντίδου.   

Κος ΜΠΟΙΚΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Σαραντίδου έχετε τον λόγο.  Κύριε Μπόικε ευχαριστώ πολύ.  

Κος ΜΠΟΙΚΟΣ:  

Οι περισσότεροι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Σαραντίδου θα χάσετε τον λόγο.   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Όχι,  πως …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα χάσετε τον λόγο.   Όταν σας δίνω τον λόγο σημαίνει  ότι  πρέπει να 

πάρετε τον λόγο για να μιλήσετε.   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Δεν μπορώ να μιλάω πάνω στον συνάδελφο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα μιλάτε διότι  τέρμα ο συνάδελφος,  υ περέβη τον χρόνο. Σας 

παρακαλώ.  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Λοιπόν,  οι  θέσεις  νομίζω ότι  έχουν αναλυθεί,  νομίζω ότι  έχουμε 

καταλάβουμε όλοι το που θέλουν να οδηγήσουν την Δ.Ε.Υ.Α. και το 

ότι  προστατεύονται οι  εργαζόμενοι αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα, γιατί  

από την επόμενη μέρα της εφαρμογής του Κανονισμού ήδη τέσσερις 

εργαζόμενοι από οργανικές θέσεις που έχουν τις  χάνουν και μπαίνουν 

σε προσωποπαγείς θέσεις.  Ήδη από την επόμενη μέρα του Κανονισμού. 

Και εάν είναι αυτή εποχή για να χάνουν οργανικές θέσεις οι  

εργαζόμενοι,  ελάτε να μου το πείτε.  Τα όμορφα λόγια για προστασία 

εργαζομένων τα είδαμε.   
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Και προχωράω στον Κανονισμό Προσωπικού. Ένας Κανονισμός 

Προσωπικού που πραγματικά χάνεται και κάθε τελευταίο δικαίωμα του 

εργαζόμενου. Όποιος διαβάσει αυτόν τον Κανονισμό θα δει  ότ ι  

χωρίζεται σε τρία βασικά σημεία.  Υποχρεώσεις,  ποινές,   απολύσεις.  

Αυτά τα τρία.  Κανένα δικαίωμα ο εργαζόμενος.  Υποχρεώσεις,  ποινές,  

απολύσεις και μάλιστα ξέρετε πως; Με τι  τρόπο; Άλλες φορές όπου 

μας συμφέρει η Εργατική Νομοθεσία και άλλες φορές ενάντια στην 

Εργατική Νομοθεσία.   

Και έχουμε μοιράσει και ένα χαρτί  στις  παρατάξεις  και είναι 

χαρακτηριστικό παράδειγμα, ενώ άλλού που τους συμφέρει,  γιατί  η 

Εργατική Νομοθεσία τα μείωσε,  βάζει  σύμφωνα με την Εργατική 

Νομοθεσία,  στις  πειθαρχικές ποινές η Εργατική Νομοθεσία αφού λέει  

προφορική παρατήρηση, έγγραφη επίπληξη, παρακάτω λέει  ο 

Κανονισμός της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. το πρόστιμο μέχρι αποδοχές δυο μηνών. 

Ξέρετε τι  λέει  η Εργατική Νομοθεσία; Μέχρι ποσό 25% του 

ημερομισθίου.   

Η τέταρτη ποινή,  προσωρινή απόλυση, αργία μέχ ρι τρεις  μήνες.  

Ξέρετε τι  λέει  η Εργατική Νομοθεσία; Μέχρι δέκα μέρες το πολύ.  

Με ποια Εργατική Νομοθεσία τα βαδίσατε και τα κάνατε αυτά; 

Γιατί  οι  εργαζόμενοι όταν σας λέω ότι  ανησυχούν και τους βάζετε 

θηλιά στο λαιμό,  είναι όλοι ανάστατοι,  γιατί  δεν ενημ ερώθηκε κανείς  

και δεν είναι μόνο τα τρία άτομα που αποτελούν Δ.Σ.,  από πίσω 

υπάρχουν τόσοι εργαζόμενοι και ακόμα και σε αυτούς που ανήκουν 

στην πλειοψηφία που διαμαρτύρονται με αυτό.   

Και είναι πάρα πολλά τα οποία δεν βγάζουν άκρη. Εμείς πήγαμε,  

τα μελετήσαμε,  πήγαμε στην Επιθεώρηση Εργασίας,  ανοίξαμε την 

Εργατική Νομοθεσία και αυτό εδώ δεν έχει  καμία σχέση με την 
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Εργατική Νομοθεσία,  που σημαίνει  ότι  πρέπει άμεσα να ακυρωθεί ως 

παράνομο.  

Και να σας πω κάτι;  Από την αρχή γιατί  είναι παράνομο και 

ενάντια στην Εργατική Νομοθεσία; Γιατί  θεωρεί την Δ.Ε.Υ.Α. 

επιχείρηση σαν όλες τις  εμπορικές επιχειρήσεις.  Ο 1069 δεν λέει  αυτό.  

Ούτε λέει ,  ο κ.  Αραμπατζής καλά θα κάνει  να το διαβάσει,  γιατί  

ξεκινάει  από την αρχή και λέει  ότι  δεν είναι ανώνυμη εταιρεία.  Είναι 

ειδικού σκοπού, με κοινωφελή χαρακτήρα και φτάνει  να λέει  ότι  οι  

εργαζόμενοι καλύπτονται από το Δημοτικό και Κοινοτικό Δίκαιο.  

Δηλαδή θεωρούνται δημοτικοί υπάλληλοι που ανήκουν σε επιχείρηση 

του ΟΤΑ και ότι  όλοι οι  κανονισμοί αυτοί περνάνε από το Υπουργείο 

Εργασίας για να εγκριθούν,  γιατί  ανήκουν μέσα στην δικαιοδοσία των 

Δήμων και των ΟΤΑ και δεν είναι εμπορικές επιχειρήσεις.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε κυρία Σαραντίδου.   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Γιατί  στις  εμπορικές επιχειρήσεις πραγματικά ο εργοδότης ή ο γενικός 

Διευθυντής που θεωρεί ότι  η Δ.Ε.Υ.Α. είναι δικιά του και έχει  βάλει 

στο τρυπάκι και το Δ.Σ. ,  τα έκανε όλα στα μέτρα του αλλά είναι θηλιά 

στους εργαζόμενους.   

 Υπάρχουν ανακρίβειες,  υπάρχουν παρανομίες εδώ μέσα και γι΄ 

αυτό οι  εργαζόμενοι ήρθαν και μου είπαν ότι  εάν δ εν πει  όχι  η 

συμπολίτευση, τουλάχιστον η αντιπολίτευση να δεσμευτεί  ότι  αυτά θα 

καταγγελθούν στην Περιφέρεια.  Μην προχωρήσουν οι  90 εργαζόμενοι,  

που 20 χρόνια δουλεύουν σε αυτή την επιχείρηση και γνωρίζει  ο ένας 

τον άλλο σαν κάλπικη δεκάρα, αυτά τα πειθαρχ ικά μέσα, οι  

ανακρίσεις ,  οι  προ -ανακρίσεις ,  δεν είναι ούτε …  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Σαραντίδου ευχαριστώ πολύ.  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Είναι άνθρωποι που δουλεύουν…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ξεπεράσατε και εσείς  τον χρόνο. Ο κ.  Γκότσης έχει  τον λόγο.  Κύριε 

Γκότση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όπως είπε και ο κ.  γραμματέας,  που είναι και μέλος του Δ.Σ.,  ότι  

πολλά βρίσκονται στον σωστό δρόμο. Έτσι είπατε κύριε.  Εγώ θα 

διαφωνήσω με σας και θα συμφωνήσω με τους υπόλοιπους,  για την 

Επιτροπή αυτή την οποία,  δεν ξέρω τώρα, Επιτροπή την οποία όρισε το 

Δ.Σ. και  λέει  ότι  απαξιώθηκε.  Αυτό δεν το ξέρω αλλά αφού το λένε 

όλοι οι  συνάδελφοι,  κάπως έτσι θα είναι.   

 Όσον αφορά για τις  προσλήψεις,  αυτό από ότι  είπαμε θα γίνει  το 

΄16.  Άρα το ΄16 εάν μεν είναι αυτή η δημοτική αρχή και το κάνει ,  

σημαίνει  ότι  ο λαός όλα τα δ έχεται αυτά.  Θα είναι κάποια άλλη 

δημοτική αρχή εάν δεν είναι αυτή η δημοτική αρχή. Άρα λοιπόν 

κάποια άλλη δημοτική αρχή θα κάνει  αυτές τις  προσλήψεις.  Θέλω να 

πω ότι  δεν κτυπάει άμεσα αυτή την δημοτική αρχή.  

 Αυτές οι  δυο ενστάσεις μου ήταν,  ότι  ήρθε στο  παρά πέντε,  εγώ 

θα πιστέψω τον γραμματέα και εδώ τον κ.  Μηλίδη και δεύτερον,  ότι  η 

Επιτροπή απαξιώθηκε.  Δυο τα οποία με κάνουν κάπως διστακτικό όσον 

αφορά την ψήφο να δώσω την θετική.     

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Σ..  Κύριε Αραμπατζή έχετε τον λόγο.   

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  
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Θα είμαι σύντομος κύριε Πρόεδρε.  Δεν θέλω να επαναλάβω τα ίδια 

που ανέφερα στην πρωτολογία μου.  

 Αναδιπλωθήκατε πολύ σύντομα, κ.  Μπόικε,  όταν αναφερθήκατε 

για τον Γενικό Διευθυντή ότι  πλέον δεν είναι ο Γενικός Διευθυντής 

που έχει  το γραφείο του αλλά το έχει , . .  

Κος ΜΠΟΙΚΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Επιτρέψτε μου να λέω…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πολύ.  

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Νομίζω πως σας άκουσα. Σας παρακαλώ πολύ. Εάν έχετε κάτι  με κάτι  

είναι δικαίωμά σας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ συνεχίστε κύριε Αραμπατζή.  

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Έχω υποχρέωση να βάλω κάποια πράγματα στην θέση τους.  Είπατε ότι  

ο κ.  Διευθυντής είχε επιχείρηση. Στην δευτερολογία σας είπατε ότι  

πιθανόν να έχει ,  είστε σίγουρος ότι  έχει  κάποιο συγγενικό του 

πρόσωπο. Αλίμονο εάν οι  συγγενείς  μας ή τα παιδιά μας ή οι  φίλοι μας 

ή οι  γνωστοί μας δεν έχουν δικαίωμα να ανοίξουν γραφεία.   

 Η άποψή σας είναι σεβαστή αλλά δεν συμφωνώ με αυτή. Αλίμονο 

δηλαδή εάν οι  συγγενείς  μας δεν έχουν δικαίωμα να ανοίξουν γραφεία.  

Εάν είναι έτσι.  Εάν ε ίναι έτσι.   

 Όσον αφορά για τον χημικό μηχανικό,  . .  

Κος ΜΠΟΙΚΟΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Ακούστε με σας παρακαλώ.  

Κος ΜΠΟΙΚΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μπόικε σας παρακαλώ.  

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Όσον αφορά για τον χημικό μηχανικό έχει  προβλεφθεί η θέση του.  

Έχει προβλεφθεί.  Άκουσα λοιπόν ότι  απαξιώθηκε ο ρόλος της 

Επιτροπής.  Δεν απαξιώθηκε καθόλου.  

Κος ΜΠΟΙΚΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε διάλογο κ.  Μπόικε,  ας σεβαστούμε λίγο την διαδικασία.   

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ :  

Δεν είναι απαραίτητο να απευθυνθούμε για όλα τα θέματα σε σας.  

Απλώς κάποιες παρατηρήσεις έκανα. Τίποτα περισσότερο. Δεν 

απαξιώθηκε,  κύριε συνάδελφε και απορώ γιατί  δίνετε τόσο μεγάλη 

βαρύτητα ότι  κάποιες απόψεις ή κάποιες θέσεις της Επιτροπής  δεν τις  

ασπάστηκε ή δεν τις  δέχθηκε το Δ.Σ..  Δεν μπορώ να καταλάβω, είναι 

τόσο τρομερό αυτό; Και απαξιώθηκε.  Και πώς ήρθε στο παρά πέντε.  

Ένα χρόνο διαβούλευση κάναμε.  Επιτέλους,  πόσο έπρεπε να κάνουμε; 

Να τελειώσει η θητεία μας και μετά να προχωρήσουμε;  

 Εγώ προσωπικά ζώντας καθημερινά λοιπόν αυτή την επιχείρηση 

δεν άκουσα μια καλή κουβέντα από εσάς,  κύριοι  συνάδελφοι,  το τι  

κάναμε,  το πώς ανταποκριθήκαμε.  Ανταποκριθήκαμε και πιστεύω με 
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τον καλύτερο τρόπο. Και τι  κάνουμε λοιπόν εμείς  που 

κατηγορούμαστε; Διασφαλίζουμε την ομαλή λειτουργία χωρίς να 

επιβαρύνουμε καθόλου τους δημότες.   

Και μείωση του νερού κάναμε και διεύρυνση του οικονομικού 

τιμολογίου κάναμε και μείωση σοβαρή του ελλείμματος κάναμε.  

Ξέρετε πολύ καλά πόσο ήταν το έλλειμμα όταν τα αναλάβαμε,  ήταν 

στα 5,5 εκατ.  και το κατεβάσουμε στο μισό και θα το κατεβάσουμε και 

άλλο. Αυτός είναι ο στόχος μας.  Αυτό συμφέρει και τους δημότες.   

 Εάν θέλετε λοιπόν να κάνουμε οργανόγραμμα με διακόσια άτομα, 

εάν θέλετε να κάνουμε τμήματα επιπλέον,  είναι πολύ εύκολα να 

γίνουν,  αλλά το είπε και ο κ.  συνάδελφος,  ο κ.  Γκότσης,  πώς θα 

πληρωθούν αυτοί;  Εάν είναι να φέρουμε την ΔΕΥΑ, αντί  να 5.5 να την 

αφήσουμε με 8,5 εκατ.  έλλειμμα, είναι πάρα πολύ εύκολο και γιατί  να 

μην κάνουμε και να είμαστε αρεστοί;  

 Αναφερθήκατε για τους εργαζόμενους.  Οι εργαζόμενοι δεν 

κινδυνεύουν.  Εμείς θωρακίζουμε,  λοιπόν,  την επιχείρηση να 

λειτουργήσει με τον καλύτερο τρόπο, προστατεύουμε τα δικαιώματα 

των εργαζομένων και επιπλέον να πω και κάτι  άλλο κλείνοντας; Δεν 

είναι τυχαίο που η Δ.Ε.Υ.Α. των Σερρών ε ίναι μια από τις  καλύτερες 

πανελλαδικά. Είναι η πέμπτη, κύριοι  Δημοτικού Συμβουλίου,  κατά 

σειρά αξιολόγησης η Δ.Ε.Υ.Α. των Σερρών.  

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και εγώ για τον χρόνο που τηρήσατε.  Κύριε Δήμαρχε έχετε τον λόγο 

για να κλείσουμε το θέμα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Δυο λόγια θέλω να πω. Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι 

με κάλυψε πλήρως ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Σ..  Το οργανόγραμμα το 

οποίο ψήφισε το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. είναι προϊόν διαβούλευσης ενός 

χρόνου. Και αυτό δεν το αμφισβητεί  κανένας.  Ένα χρόνο γ ίνανε 

συζητήσεις επί  συζητήσεων με τους εργαζομένους,  με όλους,  για να 

καταλήξουμε κάπου. Υπάρχει και η σύμφωνη κατά πλειοψηφία γνώμη 

του Συλλόγου Εργαζομένων. Ασφαλώς υπάρχουν και διαφορετικές 

απόψεις.  Σεβαστές είναι αυτές.  Το ότι  υπάρχουν διαφορετικές απ όψεις 

αυτό σημαίνει  ότι  δεν πρέπει κάποια στιγμή ένα θεσμικό όργανο να 

λάβει την τελική απόφαση; Αυτό και έγινε.   

 Μετά από ένα χρόνο διαβούλευσης και αφού εξέφρασε την θετική 

γνώμη, κατά πλειοψηφία,  ο Σύλλογος Εργαζομένων Δ.Ε.Υ.Α.Σ.,  το 

Δ.Σ.  της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. κατά πλειοψηφία επίσης και πολύ σωστά πήρε την 

ευθύνη της απόφασης και προτείνω αυτή η απόφαση του Δ.Σ. της 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ. για το οργανόγραμμα να εγκριθεί  από το Δ.Σ..   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα ολοκληρώθηκε κυρίες και κύριοι  και μπαίνει  σε ψηφοφορία.   

 Ναι,  ναι,  να ι .  

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Όχι με την παρατήρηση σε κάθε περίπτωση να μπει μέσα στον 

Κανονισμό Καθηκόντων του Προσωπικού, σύμφωνα με την Εργατική 

Νομοθεσία,  απαγορεύεται η με οποιονδήποτε μορφή παροχή υπηρεσίας 

υπαλλήλου της επιχείρησης προς τρίτα ή ομοειδή πρόσωπα κ αι τα  

λοιπά. Σε κάθε περίπτωση να μπει εάν η πλειοψηφία το αποδεχθεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Ίντος;  Όχι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν χρειάζεται,  θα ας το επαναλάβει κατ΄ ιδίαν.  Όχι ο κ.  

Αναστασιάδης Ηλίας.  Ταυτόσημη άποψη με τον κ.  Νιζάμη  έχει  ο κ.  

Γκότσης.  Όχι ο κ.  Μηλίδης,  όχι  η κυρία Σαραντίδου.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Διότι  από την διαδικασία προέκυψαν πάρα πολλά κενά, λόγω 

προχειρότητας,  παρών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρών η παράταξη του κ.  Φωτιάδη. Όχι ο κ.  Μπόικος,  όχι  ο κ.  Δήμου, 

ναι ο κ.  Δημητρίου,  ναι ο Αντιδήμαρχος,  ναι ο κ.  Στεργίου.  Ναι,  ναι,  

όχι  ο γραμματέας.  Παρών, συγνώμη. Και ναι ο Πρόεδρος.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11/2014)  

……………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο επόμενο θέμα. Όγδοο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 8ο:  

Έγκριση της αριθμ. 274/2013 απόφασης του Δ.Σ. της  

 Κ.Ε.ΔΗ.Σ. με θέμα: ¨Έγκριση απολογισμού εσόδων –  εξόδων 2012¨ .  

Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ κ. Αρναο ύτογλου Φ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγήτρια η Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.,  κυρία Αρναούτογλου Φωτεινή.  

Παρακαλώ κυρία Αρανούτογλου.  

Κα ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ:  

Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  

σύμβουλοι ο απολογισμός αυτός συντάχθηκε έχοντας υπόψη κάποιους 

άξονες.  Δυο κυρίως άξονες.  Αυτοί οι  άξονες αφορούν τις  δράσεις που 

πραγματοποίησε,  τις  δράσεις της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. οι  οποίες αναφέρονται,  

επικεντρώθηκαν κυρίως στην βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών 

της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.,  στα ΚΔΑΠ, στα ΚΔΑΠ -ΜΕΑ και στο Πρόγραμμα 

Βοήθεια στο Σπίτι .  Επίσης επικεντρώθηκαν στην διεξαγωγή 

πολιτιστικών εκδηλώσεων.  

 Θα παρακαλούσα να με συγχωρέσει το σώμα για κάποια,  γιατί  

είμαι νέα Πρόεδρος.   

 Κυρίως οι  επιχορηγήσεις που πήρε η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. αυτό το 

διάστημα, το 2012, προέρχονταν κυρίως από τους  ΚΑΠ και από τον 

Δήμο Σερρών. Αυτές οι  επιχορηγήσεις ήταν πάρα πολύ μικρές και δεν 

επαρκούσαν για πολλά πράγματα παρά μόνο για την μισθοδοσία των 

εργαζομένων και την ασφάλεια αυτών.  

 Επίσης,  η οικονομική διαχείριση πιστεύω ότι  έγινε με 

σοβαρότητα, υπευθυνότητα και όσο πιο οικονομικά μπορούσαν, για να 

μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις   απαιτήσεις της επιχείρησης.  

 Ο απολογιστικός πίνακας που υπάρχει εδώ με αριθμητικά 

νούμερα πιστεύω ότι  τα αναφέρει,  αναφέρει όλα τα έσοδα και τα έξοδα 

της κοινωφελούς επιχείρησης και γι΄ αυτό θα παρακαλούσα το σώμα να  

ψηφίσει τον απολογισμό εσόδων –εξόδων του 2012 και εάν κάποιος 
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έχει  κάποια απορία ως προς τον πίνακα, ως προς τα αριθμητικά 

στοιχεία που περιέχει  ο πίνακας,  θα παρακαλούσα το σώμα να 

απευθύνει  τις  ερωτήσεις στον εξ ωτερικό συνεργάτη, τον οικονομικό 

σύμβουλο, τον κ.  Βέρρο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Βέρρος που βρίσκεται;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έξω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ελάτε σας παρακαλώ. Καθίστε δίπλα σε ένα μικρόφωνο.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εάν υπάρχουν ερωτήσεις.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν υπάρχουν ερωτήσεις οικονομικού περιεχομένου που αφορά το 

λογιστήριο να απαντήσετε.   Κύκλος ερωτήσεων κυρίες και κύριοι  

συνάδελφοι.  Ο κ.  Αναστασιάδης Ηλίας.  Ένας και μοναδικός.  

Παρακαλώ.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν πρέπει βέβαια η ερώτηση να συνοδεύεται αμέσως και από 

τοποθετήσει.  Θα περιμένω να δω ακριβώς τι  γίνεται.  Θα αναφερθώ σε 

δυο οικονομικά μεγέθη πρώτα, χωρίς αυτό να θεωρηθεί τοποθέτηση, 

γιατί  θέλω εξηγήσεις.  

 Στον Πίνακα Εσόδων έχει  ένα ποσό, Υπηρεσία Ύδρευσης.  

Βεβαιωθέντα 78.000, εισπραχθέντα 78.000. Όλοι γνωρίζουμε βέβαια 

ότι  η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. δεν είναι Δ.Ε.Υ.Α.Σ.  

 Δεύτερον.  Σε ότι  έχει  σχέση με τα έξοδα, δυο νούμερα, γιατί  

είναι πολλά αυτά τα οποία θα μπορούσα να αναφέρω  αλλά μένω έτσι 
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σε δυο νούμερα κτυπητά. Αμοιβές συμβούλων επιχειρήσεων 

ανάπτυξης,  πληρωθέντα 14,  τιμολογηθέντα 14.0 00 και τα λοιπά.  

 Ερώτημα. Ποιο είναι το περιεχόμενο των υπηρεσιών που 

προσέφερε αυτός ο κύριος και πήρε 14.000 ως σύμβουλος 

επιχειρήσεων; Και εάν αυτός ο οποίος πήρε τις  14.000 τυχαίνει  να 

είναι και αυτός ο οποίος έχει  την λογιστική υποστήριξη;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήστε.  Θα απαντήσετε εσείς  κυρία πρόεδρε;  

Κα ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ:  

Όχι,  πιστεύω ότι  οι  εξωτερικοί συνεργάτες τα ξέρουν καλύτερα.  

Κα   :  

Ως προς τα έσοδα αναφερθήκατε στον κωδικό 032. Ο 032,…  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κάνετε λάθος είναι,  ναι είναι ο 032, συγνώμη.  

Κα   :  

Ο κωδικός αυτός υπάρχει ανάλυση παρακάτω, υπάρχει διαίρεση, 

032100327.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

. .  το γνωρίζουμε.  Εγώ έμεινα στο νούμερο.  

Κα   :  

Στο νούμερο μείνατε;   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τα 78. Ξέρω πως λειτουργεί  το διπλογραφικό σύστημα και πιστεύω ό τι  

το γνωρίζουν και πολλοί άλλοι.  

Κα   :  

Ωραία.  Τα 78…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Το μικρόφωνό σας κ.  Αναστασιάδη κλείστε το.   

Κα   :  

Τα 78.707 είναι έσοδα από τα ΚΔΑΠ, από τις  Σχολές Γυμναστικής,  

Χορού, όπως αναλύεται.  Ωδείο Μουσικής Σχολής Τμημάτων Μουσικής.  

Γυμναστήρια,  Σχολές ΚΔΑΠ, από το Άρτιο όσοι έκοβαν και 

πληρωνόταν και δινόταν αποδείξεις  είσπραξης.  Σε αυτά εδώ 

αναφέρονται.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Συγνώμη αλλά αυτό είναι Υπηρεσία Ύδρευσης;  

Κα   :  

Όχι.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Να ξέρω.  

Κα   :  

Δεν είναι ύδρευσης,  είναι η υπ οδιαίρεση που αναφέρει έσοδα Ωδείο 

Μουσικής Σχολής Τμημάτων Μουσικής.  Αυτό εδώ είναι.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μάλιστα. Συγνώμη, είναι σοβαρότατα λάθη, έχω παρατηρήσει στο 

σύνολο του διπλογραφικού και πολλές φορές όταν τα διάβαζα 

εξοργίστηκα. Θα τοποθετηθώ βέβαια.  Θα τοποθετηθώ και στην 

συνέχεια.  Είναι πολλά τα σημεία αλλά εγώ θα ήθελα να μου πείτε,  

εντάξει  δώσατε μια εξήγηση, πιστευτή ή όχι ,  πιστεύω ότι  είναι λάθος 

έτσι όπως είναι γραμμένα στο διπλογραφικό, θα δημιουργήσει 

πρόβλημα στο μέλλον.   

 Πάνω στο δεύτερο, στο τμήμα Εξόδων.  

Κα   :  
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Το διπλογραφικό όμως έτσι είναι η ονομασία μέσα, δεν μπορούμε να 

το αλλάξουμε.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τι λέτε κυρία μου; Τι λέτε κυρία μου;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε,  σας παρακαλώ, διάλογο.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Συγνώμη. Συγνώμη πρόεδρε.    

Κα   :  

Λίγο το παρακάτω όμως, θα ήθελα λίγο τον κωδικό να αναφέρετε ξανά 

στα έξοδα.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Στον κωδικό στα έξοδα..  

Κα   :  

Να δω τι  περιλαμβάνει.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Είναι 6116.  

Κα   :  

6116 

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ναι.  Είναι πιο πάνω «Αμοιβές Λογιστών πληρωθέντα 19.712» και 

ευθύς κάτω είναι ο 6115 14.653 «αμοιβές συμβούλων επιχειρήσεων 

ανάπτυξης».   

Κα   :  

Είναι ξέχωρος,  δεν υπάρχει σχέση με τις  αμοιβές λογιστών. 

Συμβούλων Επιχείρησης Ανάπτυξης περιλαμβάνει…  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Δεν είπα εγώ ότι  υπάρχει  σχέση.  

Κα   :  

Όχι,  όχι .  Περιλαμβάνει κάποιες μελέτες.  Έπρεπε να δοθούν στοιχεία 

όσον αφορά την επιδότηση, από την ΕΕΤΑΑ για το Βοήθεια στο Σπίτι  

στοιχεία.  Χρειαζόταν κάποια παραμετροποίηση και από την . .  γ ια να 

δοθούν πιστευτά στοιχεία,  ώστε να έρθουν τα χρήματα.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μάλιστα. Καλά, εντάξει .   

Κα   :  

Είναι σημαντικό αυτό που το λέω, γιατί  τα χρήματα, η επιχείρηση 

στηρίζεται…  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κυρία μου ξέρω τι  σημαίνει  ΕΕΤΑΑ και ξέρω τι  σημαίνει  αίτηση προς 

την ΕΕΤΑΑ . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε σε κύκλο τοποθετήσεων. Τοποθετήσεις.  Ο κ.  Αναστασιάδης ως 

αγορητής της παράταξης του κ.  Μηλίδη, η κυρία Ηλιοπούλου ως 

αγορήτρια της παράταξης του κυρίου,  εκτός και εάν θέλει  και άλλος να 

μιλήσει και ο κ.  Δήμου εφόσον χρειαστεί .  Άλλος; Κανείς.  Κύρ ιε 

Αναστασιάδη Ηλία.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

. .της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. μίλησε για σοβαρότητα, υπευθυνότητα στην 

διαχείριση. Μένω σε αυτές τις  λέξεις .  Εγώ ανέφερα αυτό το νούμερο 

προηγουμένως και άκουσα με έκπληξη ότι  είναι επιπλέον λογιστική 

δαπάνη. Ουσιαστικά αυτό εί ναι,  επιπλέον λογιστική δαπάνη. 

Λαμβάνεται υπόψη ότι  πληρώνουμε λογιστή 20.000 και έχουμε ένα 

οικονομικό team στην Κ.Ε.ΔΗ.Σ.,   το οποίο και αυτό κοστίζει .   
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Πιστεύω ότι  όχι  απλώς δεν είναι χρηστή και υπεύθυνη η διαχείριση 

των χρημάτων, αλλά είναι και αλόγισ τη σπατάλη και αυτό συνεχίστηκε 

και το ΄11 πιο μπροστά έγινε,  συνεχίζεται και στο ΄13,  αλλά 

συνεχίζεται και στο ΄14.  Αυτό νομίζω ότι  θα πρέπει να προβληματίσει  

το σύνολο των παρευρισκομένων εδώ.  

 Επειδή το διπλογραφικό σύστημα το ξέρουμε αλλά όχι  σε 

ιδιαίτερο βάθος,  το έδειξα σε λογιστές οι  οποίοι  είναι σε θέση να 

κρατήσουν βιβλία κατηγορίας Γ και αυτοί μπορούν με άνεση να 

χρησιμοποιήσουν το διπλογραφικό σύστημα, όπως και οι  λογιστές που 

κάνουν εταιρικό.  Αυτό το λέω προς ενημέρωση, γιατί  είχα ακούσει πως 

είναι ο μοναδικός,  ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιήσει διπλογραφικό, 

το διπλογραφικό σύστημα και λίγο εξοργίστηκα.  

 Λοιπόν,  όταν είδαν αυτόν τον ισολογισμό μου είπαν το εξής και 

ταυτίστηκε απόλυτα με την δική μου την άποψη. Καλά, θέλετε να 

κλείσετε την Κ.Ε.ΔΗ.Σ.;  Λέω ότι  όχι  βέβαια.  Μα εάν αυτό πάει στο 

Υπουργείο,  αυτό το οποίο θα ακουστεί  από εκεί  μέχρι εδώ θα είναι τα 

γέλια τους.  Και φυσικά θα υπάρχει πρόβλημα με τα ληξιπρόθεσμα.  

 Ευτυχώς όμως πριν πάει εκεί  ήρθε η υπογραφή του κ.  Μιχελάκη 

για τα ληξιπρόθεσμα και δεν πιστεύω ότι  δεν θα έχουμε αυτό το 

σοβαρό πρόβλημα στο μέλλον.   

 Ένα άλλο που έρχεται να στηρίξει  την άποψή μου. Χρηστή 

διαχείριση. Πολύ ωραία.  Στον κωδικό 6471 έχουν τιμολογηθεί για 

εκδηλώσεις 115.000 και πληρώθηκαν μονάχα 19,  που σημαίνει  πως τ ο 

χρέος που μένει  για την επόμενη χρήση είναι 95.000.  

 Τώρα πώς είναι δυνατόν να υπάρχει σωστή και υπεύθυνη 

διαχείριση των χρημάτων με τόσο μεγάλο άνοιγμα, είναι το ζητούμενο.  
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 Να μην αναφερθώ σε πολλά νούμερα και ειλικρινά τον κόσμο τον 

ζαλίσω. Θα μείνω  στον Πίνακα Εσόδων και Εξόδων. Κύριε Πρόεδρε,  

όταν προσθέτουμε όμοια ποσά το αποτέλεσμα δεν θα πρέπει να είναι 

όμοιο; Τι λέτε;  Απλό το ερώτημα, όσο και εάν φαίνεται ότι  είναι 

βλακώδες.  Απλό το ερώτημα.  

 Σας λέω λοιπόν,  στον Πίνακα Εσόδων βεβαιωθέντα,  83,  

εισπραχθέντα 83,  815.000 μιλάμε,  815,  815,  143,  143,  176,  176 και τα 

λοιπά. Σύνολο στην μια στήλη 1.748, στην δεύτερη στήλη με τα ίδια 

ποσά 2.182. Μια διαφορά δηλαδή της τάξεως των 433.000. Αυτό 

μονάχα εδώ θα μπορούσε να συμβεί.   

 Αυτό το οποίο ακούστηκε είναι ίσως και το πιο τρελό. Ότι 

ξέρετε,  γι΄ αυτό τον ισολογισμό εμείς  χρησιμοποιήσαμε 

εξωλογιστικούς λογαριασμούς και ένα μεταβατικό λογαριασμό. Μα 

είναι δυνατόν; Σε απολογισμό όπου εκεί  καλείσαι να αποτυπώσεις τα 

πράγματα στην ακρίβειά τους,  στην ακρίβει ά τους,  να…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε κ.  Αναστασιάδη.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Συγνώμη. Να χρησιμοποιείς  εξωλογιστικό λογαριασμό και μεταβατικό 

λογαριασμό; Είναι δυνατόν; Πέραν των άλλων δεν που και εισηγητική 

έκθεση. Που ακούστηκε ισολογισμός χωρίς εισηγητική έκ θεση; Και το 

τελευταίο,  αυτός ο οποίος  είναι σύμβουλος επιχειρήσεως, θα 

μπορούσα να πω και λογιστής,  όφειλε να ξέρει .  20 Μαΐου κατατίθεται 

ο απολογισμός και ισολογισμός.  Από εκεί  και πέρα περιθώριο μέχρι 30 

Ιουνίου.  Από εκεί  και πέρα έχουμε πρόστιμα, εάν βέβαια περάσει το 

έτος,  το πρόστιμο είναι διπλό.   
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 Με όλα αυτά πιστεύετε εσείς  ότι  αυτός ο ισολογισμός είναι για 

ψήφιση; Η θα πρέπει να αποσυρθεί και να έρθει  σωστός,  να 

ενημερωθεί το σώμα ή θα πρέπει να καταψηφιστεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επόμενος η κυρία Ηλιοπούλου .   

Κα ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ:  

Είναι λίγο παράξενο το 2014 να μιλάμε για τον απολογισμό του ΄12,  

ενώ θα έπρεπε σε λίγο καιρό να μιλάμε για τον απολογισμό του ΄13.  

Ακούστε μια ανακρίβεια πριν από την κυρία Αρναούτογλου, κάτι  που 

γράφει,  βέβαια και στην εισήγηση. Είμαστε  νομικό πρόσωπο ιδιωτικού 

δικαίου και τα έσοδα δεν είναι από Κεντρικούς Αυτοτελείς  Πόρους.  

αυτό ισχύει  για το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.  Τα έσοδα της 

Κ.Ε.ΔΗ.Σ. είναι από τις  διάφορες σχολές που έχουμε και από 

προγράμματα και από επιχορήγηση του Δήμου  Σερρών. Οπότε θεωρώ 

αυτή η αναφορά κάπου περισσότερο στο Ο.Π.Α.Κ.Π.Α..   

 Εμείς δεν μπορούμε να ψηφίσουμε τον απολογισμό του ΄12,  όταν 

έχουμε καταγγείλει ,  έχουμε μειοψηφήσει και έχουμε διαφοροποιηθεί  

σε πολλά θέματα μέσα στο ΄12.   

 Μειοψηφήσαμε για δαπάνες  που δεν έπρεπε να περάσουν από την 

Κ.Ε.ΔΗ.Σ..  Δεν θέλω να κουράσω και το σώμα και να μιλήσω 

μεμονωμένα, αυτά έχουν ειπωθεί κατά καιρούς τόσο εδώ μέσα όσο και 

στο Διοικητικό της Κ.Ε.ΔΗ.Σ..  Παραδείγματος χάρη, θα αναφέρω ίσως 

το πιο σημαντικό που ήταν η κατάτμηση των έξι  ομοειδών υλικών 

συντήρησης κτιριακών έργων …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Λίγο σεβασμό νομίζω, κύριε Πρόεδρε στην ομιλήτρια.   

Κα ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ:  

Συντήρηση των υλικών. Όπου ήταν οι  κωδικοί 02006661, 6662 και οι  

υπόλοιποι ακολουθούν.  Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας ευχαριστούμε.  Κύριε Δήμου έχετε τον λόγο.   

Κος ΔΗΜΟΥ:  

Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.   Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι θα ξεκινήσω 

από τα 333 χιλιάρικα τα οποία ανέφερε ο κ.  Αναστασιάδης,  ο οποίος 

να τονίσω δε,  όταν συζητούσαμε το θέμα του απολογισμού στο Δ.Σ.,  

ούτε η κυρία Ηλιοπούλου, ούτε ο κ.  Αναστασιάδης μας έκαναν την 

τιμή να συζητήσουν μαζί μας και να θέσουν τις  απορίες τους να τις  

απαντήσουμε.   

 Ο κ. Βέρρος ζητήθηκε να έρθει  και ήρθε,  έτσι ώστε να δώσει 

εξηγήσεις για τα 333 , τα οποία αφορούσαν πραγματικά πληρωμή 

Ι .Κ.Α.,  το ήρθαν από τις  προηγούμενες επιχειρήσεις,  έξω από το 

σύστημα. Όλα τα νόμιμα παραστατικά είναι στην επιχείρηση. Τι λέτε 

διάφορες ιστορίες εδώ μέσα τώρα; Για να κερδίσουν εντυπώσεις;  Τα 

παραστατικά και ο μόνος τρόπος να . .  είναι από τον ορκωτό, ο οποίος 

έχει  μπει  και θα διορθωθεί.  Είναι τυπική  η διαδικασία της διόρθωσης.  

333,  εάν υπήρχε τόσο άνοιγμα, γιατί  δεν πάτε στον Εισαγγελέα, κ.  

Αναστασιάδη;  

 Λέτε εδώ ότι  φαγώθηκαν τα λεφτά, 333 χιλιάρικα. Στο Ι .Κ.Α. 

είναι,  θα τα βρείτε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και από πού προήλθαν;  

Κος ΔΗΜΟΥ:  
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Αλόγιστες σπατάλες,  που;  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Μην διακόπτετε κύριε Μερετούδη σας παρακαλώ.  

Κος ΔΗΜΟΥ:  

Εγώ, εάν μου επιτρέπετε,  μιλήσανε κάποιοι  για σπατάλες πάλι.  Που; 

Ποιες;  και Πόσο; Ακόμα ψάχνω τι ς  παιδικές χαρές στο Σκούταρι που 

πληρώθηκαν, δικαστική απόφαση. Ακόμα. Δεν μας είπε ο κ.  

Αναστασιάδης.  Ήταν Πρόεδρος εκεί  Δημοτικού Συμβουλίου.   

 Και μόνο  η υπογραφή του Υπουργού στα ληξιπρόθεσμα τα οποία 

έχει  τελειώσει η ιστορία,  αποδεικνύει  της υπεύθυν ης διοίκησης που 

υπήρχε στην Κ.Ε.ΔΗ.Σ.  Και μόνο η υπογραφή, τίποτα άλλο δεν θα πω.  

 Να έρθω τώρα και στην κυρία Ηλιοπούλου και τελειώνω, κύριε 

Πρόεδρε.  Κατάτμηση, ακόμα το λέμε και σήμερα όταν όλα αυτά τα 

οποία θεωρούμε κατάτμηση οι  της αντιπολίτευσης,  έ χουν περάσει από 

τον κ.  Επίτροπο. Όλα αυτά περάσανε από τον κ.  Επίτροπο.  

 Ας σταματήσουμε λοιπόν την καραμέλα αυτή και ας μας 

αναζητηθούν αλλού κατατμήσεις,  όχι  15.000 ευρώ, αλλά 45.000 ευρώ.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Σας ευχαριστώ. Να τοποθετηθεί λιγάκι η Πρόεδρος και εάν χρειαστεί  

κάτι  κύριε …  

Κα ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ:  

Εγώ στην εισήγηση που έχω, να αναφέρω στην κυρία Ηλιοπούλου εδώ 

γράφει ότι  οι  οικονομικές δυνατότητες της κοινωφελούς επιχείρησης 

είναι μικρές και επίσης,  επιχορηγείται λέει  από τους κεντρικούς 

αυτοτελείς  πόρους.  Έτσι λέει  και αυτό είπα.  Δεν είπα κάτι  

διαφορετικό.  Η εισήγηση λέει  αυτό.  Τώρα εάν αλλάζει  κάτι  σε αυτό,  
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πιστεύω οι οικονομικοί αναλυτές θα μπορέσουν να μας το πουν,  οι  

συνεργάτες μας.   

 Γνωρίζω βέβαια ότι  η μισθοδοσία προέρχεται από την ΕΕ ΤΑΑ 

αλλά επειδή η εισήγηση έγραφε από τους κεντρικούς αυτοτελείς  

πόρους,  γι΄ αυτό έτσι ακριβώς εισηγήθηκα. Εάν υπάρχει κάτι  άλλο 

αυτό να μας το πει  ο εξωτερικός μας συνεργάτης.  Θα παρακαλούσα.  

 Όσο για τα νούμερα τα οποία έχετε εσείς  απορίες,  εγώ δεν είμαι  

ούτε οικονομολόγος ούτε λογιστής.  Είναι ευθύνη των λογιστών που 

έχει  η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. και οι  απαντήσεις πρέπει να δοθούν από εκεί .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστούμε κυρία πρόεδρε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ:  

Στον απολογισμό αυτόν υπέγραψε ο πρώην Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ..  

Από την ημέρα που έχω αναλάβει μέχρι και αυτή την στιγμή προσπαθώ 

να ενημερωθώ. Το αντικείμενο είναι πάρα πολύ μεγάλο, γι΄ αυτό και 

στην εισήγησή μου ζήτησα ένα συγνώμη για κάποια μικρή ατέλεια που 

θα έχω ως προς την εισήγηση.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστούμε κυρία Αρναούτογλου. Κύριε Αναστασιάδη και στο σώμα 

γενικότερα, εάν δεν καλυφθήκατε να δώσουμε τον λόγο στον κ.  Βέρρο. 

Εάν καλυφθήκατε όμως, εάν δεν καλυφθήκατε να τον δώσουμε.   

Κος  ΒΕΡΡΟΣ:  

Αναφέρθηκε και με χαρακτηρισμούς ότι  εά ν είχε αποστολή ο 

απολογισμός στο Υπουργείο ακόμα θα γελούσαν. Προ απαιτούμενο για 

να υπογραφούν τα ληξιπρόθεσμα ήταν . .του απολογισμού στο 
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Υπουργείο Εσωτερικών και τρέχαμε τις  τελευταίες μέρες να το 

πράξουμε.  Αυτό ρωτήστε στο Δ.Σ. αναλυτικά, το εάν καθυστ έρησε ο 

απολογισμός είναι επίσης λόγω του γεγονότος που επίσης . .  των δυο 

ορκωτών λογιστών, του πρώην της . .και του νυν τους κοινωφελούς 

επιχειρήσεως, διότι  εκκρεμεί η πληρωμή στον πρώην ορκωτό και βάσει 

του Κανονισμού που έχουμε δεν . .  νέος ορκωτός,  εάν δ εν πληρωθεί η 

προηγούμενος,  οπότε δεν έχουμε έγκριση ισολογισμών των τριών ετών 

λόγω της καθυστέρησης αυτής.    

 Το θέμα αυτό επιλύθηκε τον τελευταίο μήνα . .  από τον κ.  

Τζαβέλλα, οπότε είχε δεσμευτεί  ο κύριος. .  που είναι ο ορκωτός της 

επιχείρησης και έτσι καλεστήκαμε να προβούμε στην έκδοση του 

απολογισμού, για να αποσταλεί στο Υπουργείο Εσωτερικών για να 

υπογραφεί η κατάσταση των ληξιπροθέσμων. Άρα δεν γελούσανε και 

υπογράψανε.   

Και άλλο η λογιστική Γ κατηγορίας . .  Δικαίου και άλλο η 

διπλογραφική λογιστική δημοσίων φορέων. Άλλο το ένα και άλλο το 

άλλο και αυτός ο συνδυασμός είναι άλλη επίσης τεχνογνωσία.   Οι 

δαπάνες που είχατε πει  . .  επιχειρήσεων, άλλο πρόσωπο ο λογιστής και 

άλλο ο σύμβουλος επιχειρήσεων.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστούμε κ.  Βέρρο. Δευτερολογία.  Ο κ .  Αναστασιάδης,  η κυρία 

Ηλιοπούλου και ο κύριος.   

 Κύριε Αναστασιάδη έχετε τον λόγο.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ βέβαια επιμένω σε αυτό το οποίο είπα προηγουμένως και δεν το 

παίρνω πίσω γιατί  σε έναν απολογισμό, καταρχήν,  επαναλαμβάνω, 

επαναλαμβάνω, πρέπει να υπάρχει εισηγητική έκθεση, κάτι  το οποίο 
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δεν υπήρχε.  Δεν υπήρχε.  Πέραν αυτού θα πρέπει εδώ εγώ ψάχνοντας 

δεν βρήκα και κάτι  άλλο και θα μου επιτρέπετε,  κυρία πρόεδρε να πω.  

Γνωρίζετε και εσείς ,  γνωρίζω και εγώ και οι  εργαζόμενοι και 

ανησυχούν,  οι  192.000 που θα έπρεπε να είναι αποθεματικό λόγω του 

ότι  ήρθαν από την ΕΕΤΑΑ και από την Περιφέρεια δυο φορές,  σε ποιο 

σημείο βρίσκονται και εάν αποτυπώνονται;  Εκεί θέλω να δω. Τι 

υπόλοιπο,  τι  αποθεματικό,  έτσι ώστε να μην έχουμε ιστορίες,  θα 

μπορούσα να πω, αύριο,  μεθαύριο;  Γιατί;  Γιατί  ήδη το υπουργείο αυτά 

τα 192 χιλιάρικα τα ζητάει.  Και εάν τα ζητήσει,  που θα τα ζητήσει 

μετά επιτάσεως, αντιλαμβάνεστε ότι  θα έχουμε πρόβλημα στην 

λειτουργία  της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.,  γιατί  θα υπάρχουν οικονομικά έτη τα οποία 

θα έχουν αρνητικό πρόσημο. Και ένα αρνητικό πρόσημο δημιουργεί  

πρόβλημα στην λειτουργία της.  Αυτή είναι η ανησυχία μου. Γι΄ αυτό 

μερικές φορές με βλέπετε όχι  με εμπάθεια αλλά με ιδιαίτερη 

αυστηρότητα. Και αυτή την αυστηρότητα εκφράζω αυτή την στιγμή, 

κύριε Βέρρο και τίποτα πέραν αυτού.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστούμε κ.  Αναστασιάδη. Τον λόγο έχει  ο κ.  Δήμου. Η κυρία 

Ηλιοπούλου, συγνώμη.  

Κα ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ:  

Ο κ. Δήμου ανέφερε ότι  δεν παρευρεθήκαμε στο συμβούλιο στις  27 

Δεκεμβρίου ενώ κληθήκαμε παραμονές Χριστουγέννων ότι  έχουμε,  

προέκυψε κάτι  έκτακτο λόγω ληξιπρόθεσμων να πάμε 27 Δεκεμβρίου 

στο Διοικητικό.   

 Συγνώμη, κ.  Δήμου αλλά μέρες εορτών ήταν,  τελευταία στιγμή 

ενημερωθήκαμε,  χωρίς να υπάρχει κάτι  ούτε εσκεμμένο ούτε να 

θέλουμε να αποφύγουμε κάτι .   
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 Όσον αφορά τα υλικά, με ποιον τρόπο άραγε πήγαν τα τιμολόγια 

στον Επίτροπο; Πήγε η αρχική μελέτη; Και πέραν τα υλικά από τον 

Επίτροπο; Τα υλικά πέρασαν όλα μαζί με μια αρχική μελέτη αρχικά 

από την Κ.Ε.ΔΗ.Σ..  Μπορεί να μην ήταν των 15.000, να ήταν 13.000 

αλλά μιλάμε συγκεντρωτικά ότι  ήταν έξι  μελέτες με ομοειδή υλικά, τα 

οποία πέρασαν από την Κ.Ε.ΔΗ.Σ.,  κάποια πληρώθηκαν, κάποια άλλα 

ακόμη εκκρεμούν.   

 Όσον αφορά την δυσλειτουργία της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.,  επίσης έτσι 

αποδεικνύεται από την ανάκληση πολλών αποφάσεων που είχαν γίνει  

εκείνη την χρονική περίοδο.  Χωρίς φυσικά να απευθύνομαι στον 

Πρόεδρο μόνο τον κ.  Δήμου, θεωρώ ότι  η ευθύνη βαρύνει συνολικά το 

Διοικητικό της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. και φυσικά όσοι συναποφάσιζαν εκεί  μέσα.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Και εμείς  ευχαριστούμε κυρία Ηλιοπούλου. Ο κ.  Δήμου  τον λόγο.   

Κος ΔΗΜΟΥ:  

Κύριε Πρόεδρε ευχαριστώ. Δεν ζήτησα την απολογία σας,  κυρία 

Ηλιοπούλου και όσον αφορά για τα υλικά, ξαναλέω. Είπαμε ότι  πήγαμε 

πλαστογραφημένα έγγραφα στον Επίτροπο; Ξεγελάσαμε τον Επίτροπο; 

Ο Επίτροπος δεν ήξερε τι  του γίνεται;  Πείτ ε μας τι  ακριβώς εννοείτε;  

Δεν μπορώ να καταλάβω. Έγινε μια διαδικασία νομιμότατη. Το ξέρετε 

ότι  μας καταγγείλατε στον Εισαγγελέα και τα λοιπά και δεν υπάρχει 

τίποτα.  Το ξέρουμε αυτό.   

 Από εκεί  και πέρα, για τις  192.000, που είπε ο κ.  Αναστασιάδης,  

ναι,  ε ίναι χρήματα που ήρθαν στην επιχείρηση το ΄12,  όχι  μόνο στην 

δική μας την επιχείρηση, αλλά ήρθαν σε πολλές επιχειρήσεις,  σε όλες 

τις  επιχειρήσεις της κοινωφελείς στην Ελλάδα, που σημαίνει  ότι  το 
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πρόβλημα δεν το έχουμε μόνο εμείς  Κ.Ε.ΔΗ.Σ.,  ως Δήμος Σερρών,  

αλλά το έχει  όλη η Ελλάδα.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν είναι καταγεγραμμένο ως αποθεματικό στο τέλος του . .  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριε Αναστασιάδη μην διακόπτετε όμως.  

Κος ΔΗΜΟΥ:  

Έχουν γίνει  κινήσεις και έχουμε έρθει  σε συνεννόηση και με το 

Υπουργείο και με την Περ ιφέρεια και με την ΕΕΤΑΑ πως θα 

αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα συνολικά. άρα λοιπόν το «ζόρι»,  σε 

εισαγωγικά,  δεν το έχουμε εμείς  και ούτε προέκυψε αυτό από λάθος 

δικό μας.  Προέκυψε από λάθος του υπουργείου.  Το υπουργείο θα 

λάβει,  υποθέτω και τις  ευθύνες του  να διορθώσει το λάθος.   

 Από εκεί  και πέρα, εμείς  στο σωστό χρόνο προσπαθήσαμε να 

περιφρουρήσουμε την επιχείρηση κάνοντας περικοπές,  πολλές 

περικοπές μάλιστα, όλων των εκδηλώσεων από το δεύτερο εξάμηνο του 

΄13 και δώθε.   

 Θεωρώ ότι  πρέπει να υπάρχει μια τ έτοια συνέχισης πολιτικής 

υποθέτω θα δούμε και τα σχέδια του Δ.Σ.,  για ποιο λόγο; Διότι  η 

επιχείρηση αυτή έχει  αρκετούς εργαζόμενους και δεν πρέπει να την 

βάλουμε σε περιπέτειες.   

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Και εμείς  ευχαριστούμε κ.  Δήμου. νομίζω το θέμα είν αι λήξαν.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μου δίνετε τον λόγο για ένα λεπτό;  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  
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Βεβαίως.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ευχαριστώ. Θα ήθελα να αναφερθώ πάνω στο θέμα των 192.000 απλώς 

για ενημέρωση του σώματος.  Με κάλυψε βέβαια απόλυτα ο κ.  Δήμου, ο  

οποίος ήταν γνώστης του αντικειμένο υ και γνώστες ήταν όλοι όσοι 

είναι μέσα στο Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. Ο στόχος έχει  τεθεί  μέσα στο Δ.Σ, 

όταν έγινε η παρατήρηση από τον κ.  Αναστασιάδη στο πρώτο 

διοικητικό,  ο στόχος τώρα όλων των υπαλλήλων και φυσικά και της 

προέδρου είναι να μπορέσουμε να εξοικο νομήσουμε κάθε φορά όσο 

γίνεται περισσότερα χρήματα να μένουν στην άκρη, για οποιαδήποτε 

στιγμή βρεθούμε σε δύσκολη θέση, ώστε να αποπληρώσουμε το ποσό.  

 Βέβαια δεν θα μπορέσουμε όλο το ποσό, αλλά όσο πιστεύω θα 

μπορέσουμε να γίνει .  Για ενημέρωση υπάρχουν  κάποιες άλλες 

διαδικασίες,  γίνονται από τον κ.  Δανιηλίδη,  ο οποίος είναι ο Πρόεδρος 

της Επιτροπής της Κ.Ε.Δ.Ε.,  γίνονται διεργασίες για να μπορέσει αυτό 

το ποσό να μειωθεί όσο γίνεται περισσότερο μέχρι και 70% λιγότερο 

να αποπληρώσουν οι  Κοινωφελείς επιχε ιρήσεις όλης της Ελλάδας.   

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Και εμείς  ευχαριστούμε.  Το θέμα ολοκληρώθηκε και μπαίνει  σε 

ψηφοφορία.  Κύριε Γαλάνη; Κύριε Μυστακίδη; Κύριε Αραμπατζή; Ναι,  

ναι.  Ο κ.  Νιζάμης όχι .   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν τίθεται θέμα ναι ή όχι ,  είναι διαπιστωτ ική πράξη νομίζω. Τα έχω 

πει  εκατό φορές.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  όχι .  Ναι,  ναι .  Όλοι οι  υπόλοιποι ναι .   
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Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 12/2014)  

……………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Πάμε στο ένατο θέμα κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι.   

 

ΘΕΜΑ 9ο:  

Έγκριση της αριθμ. 197/2013 απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.ΚΠ.Α.  

περί ¨Εγκρίσεως πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας  

 ιδιωτικού δικαίου  ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση του 

Ευρωπαϊκού Προγράμματος -  Εναρμόνιση Οικογενειακής και 

Επαγγελματικής  

Ζωής 2013 -2014-¨ .  

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. κ.  Χατζημαργαρίτης Μ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής του θέματος ο Πρόεδρος του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. ο κ.  

Χατζημαργαρίτης.  Έχετε τον λόγο κ.  Χατζημαργαρίτη.   

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  στις  9 

Δεκεμβρίου του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. αποφάσισε να εγκρίνει  την 
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απασχόληση 25 ατόμων αρχικά, η οποία αίτηση είχε έρθε ι  από το 

Υπουργείο Εσωτερικών και αφορά την κάλυψη των αναγκών που έχουν 

οι  παιδικοί σταθμοί του Δήμου Σερρών μετά την μεγάλη αύξηση του 

αριθμού των νηπίων και της απανωτές παραιτήσεις βρεφονηπιοκόμων 

και προσωπικού.  

 Η διάρκεια της πρόσληψης θα είναι για  το χρονικό διάστημα ενός 

έτους με την δυνατότητα  ανανέωσης και δεν θα όλα τα 25 άτομα τα 

οποία μας . .  το Υπουργείο Εσωτερικού, θα είναι οκτώ τα άτομα, ένα 

βρεφονηπιοκόμων, πέντε μαγείρων και δυο καθαριστριών. Αυτή με 

ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. και δεν κάνο υμε χρήση όλων των θέσεων, 

γιατί  έχουμε καλυφθεί από τα πεντάμηνα.  

 Να συμπληρώσω πως η πρόσληψη θα γίνει ,  γ ια να προλάβω 

κάποιες ερωτήσεις,  με διακήρυξη του Α.Σ.Ε.Π.,  θα γίνει  με διαδικασία 

του Α.Σ.Ε.Π.,  όπως έγινε και τις  προηγούμενες δέκα προσλήψεις πο υ 

κάναμε την περασμένη χρονιά,   θα τελειώσει αυτή η διεργασία μέχρι 

το τέλος του πενταμήνου και η μισθοδοσία των ανωτέρω υπαλλήλων θα 

καλυφθεί από το Ε.Σ.Π.Α..  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ερωτήσεις;  Τοποθετήσεις;  Ψηφοφορία.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Συγνώμη, το περάσατε λ ίγο γρήγορα, κύριε Πρόεδρε.  Απλώς το 

διευκρίνισε,  να το ρωτήσω κάτι,  κύριε Πρόεδρε βλέπω ότι  για λόγους 

οικονομίας το κάνετε,  αλλά αυτή η δυνατότητα των 25 από πού θα 

πληρωνόντουσαν αυτοί;  Αυτό που δίνει  το Υπουργείο;    

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  
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Μας δίνει  την δυνατότητα να προσλάβουμε 25 άτομα, γιατί  25 

χρειαζόμασταν.  Η διαδικασία της μισθοδοσίας τους καλύπτεται 

ολοκληρωτικά από το Ε.Σ.Π.Α..  Από το πρόγραμμα. Απλά δεν 

χρειαζόμαστε 25 άτομα, χρειαζόμαστε αυτά τα οκτώ.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Δεν θα ήταν λογικό εφόσον θα αμ είβονταν,  εφόσον θα γινόταν η 

αμοιβή μέσω του Ε.Σ.Π.Α. δεν θα ήταν λογικό λόγω και της 

τρομακτικής ανεργίας να εκμεταλλευτούμε αυτή την δυνατότητα; Είναι 

μια,  θεωρείστε ότι  είναι μια απλή, απλοϊκή ερώτηση αλλά νομίζω ότι  

όταν το διάβασα μου γεννήθηκε,  γι΄ αυτό σας ερωτώ.  

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Δεν υπάρχει ανάγκη, κ.  Μηλίδη, πραγματικά δεν υπάρχει ανάγκη. Εάν 

υπήρχε θα είχαμε προβεί.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 13/2014)  

……………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και πάμε στο επόμενο θέμα, δέκατο.   
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ΘΕΜΑ 10ο:  

Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης: ¨Ψηφιακές υπηρεσίες  

 ανάδειξης του  αγροτουρισμού του Δήμου Σερρών¨  στα πλαίσια της  

πρόσκλησης 59 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ψηφιακή 

Σύγκλιση.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος ο κ.  Γρηγοριάδης.  Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 14/2014)  

……………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ενδέκατο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 11ο:  

Έγκριση δημοπράτησης του υπoέργου 8 ¨Προμήθεια υπολειπόμενου   

εξοπλισμού των ειδικών σχολείων του Δήμου Σερρών¨  μετά την 

πρώτη  
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 κατακύρωση της πράξης ¨Προμήθεια  εξοπλισμού ειδικών 

σχολείων  

και τμημάτων ένταξης του Δήμου Σερρών¨ .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μερετούδης.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 15/2014)  

……………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δωδέκατο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 12ο:  

Έγκριση τροποποίησης συμβάσεων της πράξης ¨Προμήθεια  

εξοπλισμού  

ειδικών σχολείωνκαι τμημάτων ένταξης του Δήμου Σερρών¨ .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μερετούδης.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 16/2014)  

……………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δέκατο τρίτο.   

 

ΘΕΜΑ 13ο:  

Έγκριση διενέργειας προμήθειας ανταλλακτικών  

 για την επισκευή  οχημάτων του Δήμου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Χράπας Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής ο κ.  Χράπας Παντελής ο Αντιδήμαρχος.  Μια σύντομη 

εισήγηση.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Από την προηγούμενο Μάιο δεν έχουμε ανάδοχο στα ανταλλακτικά. 

Παίρνουμε ανταλλακτικά,  μέχρι 15.000 ευρώ είναι το ανώτ ατο όριο 

της απευθείας ανάθεσης.  Αυτά που πήραμε από τον Μάιο μέχρι σήμερα 
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με αυτά τα 15 θα πληρώσουμε.  Τι πιο απλό και πιο αλήθεια; Εάν έχει  

κάποιος κάποια ερώτηση;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Χρυσανθίδη σας είδα να σηκώνετε το χέρι.  Έχετε τον λόγο.  

Άλλος κανείς  ερώτηση;  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Είναι γνωστό, κ.  Χράπα,  ότι  ο διαγωνισμός είναι σε εξέλιξη και δεν 

έχουμε και ανάδοχο, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί  έτσι εκνευρίζεστε 

και με τον τρόπο αυτό λέτε εάν έχει  κάποιος κάποια ερώτηση. Και 

βεβαίως έχουμε να κάνουμε ερώτηση, γι΄ αυτό είναι οι  δημοτικοί 

σύμβουλοι και γι΄ αυτό είμαστε εδώ. Να ρωτάμε και να 

πληροφορούμαστε.  Διότι  δεν έχουμε χαρτί  στα χέρια μας και δεν . .  στο 

θέμα, βλέπουμε 15.000 προμήθεια ανταλλακτικών. Εάν ξέρω καλά τα 

ελληνικά.  

 Άρα λοιπόν,  θα πρέπει να υπάρχ ει από πίσω και μια κατάσταση 

να μας πει  τι  υλικά είναι αυτά τα οποία θέλουμε να προμηθευτούμε και 

βεβαίως θα το ψηφίσουμε,  δεν υπάρχει καμία αντίρρηση. Αλλά δεν 

μπορείτε να λέτε εισήγηση 15.000. Τι θα πάρουμε κ.  Χράπα;  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Τελειώσατε προφανώς και  δεν καταλάβατε αυτό που είπα.  Από τον 

Μάιο μέχρι σήμερα, όπως είναι γνωστό σε όλους σας,  έχει  μπλοκάρει ο 

διαγωνισμός των ανταλλακτικών. Από τον Μάιο μέχρι σήμερα οι  

φθορές οι  καθημερινές που έχουμε πρέπει να διορθώνονται με κάποιο 

τρόπο.  

 Παίρναμε ανταλλακτικά από τον κύριο προμηθευτή που ήταν 

μέσα σε αυτούς που συμμετείχαν στον διαγωνισμό, αλλά κάποια 

στιγμή όμως θα έπρεπε να φρενάρουμε και εμείς  δεν ήμασταν σίγουροι 
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ποιος θα πάρει την δουλειά.  Παίρναμε κάποια ανταλλακτικά φειδωλά, 

γι΄ αυτό και τα νούμερα είναι τόσο μικρά σε αυτό το χρονικό διάστημα 

των οκτώ μηνών, εάν δεν κάνω λάθος.   

 Φανταστείτε το σε παλαιότερα έτη το ετήσιο κόστος των 

ανταλλακτικών ξεπερνούσε τις  500.000 ευρώ. Έχουμε προμηθευτεί  

ανταλλακτικά και πρέπει να πληρωθούν. Δεν θα πάρουμε τ ώρα 

ανταλλακτικά αγαπητέ μου κύριε.  Έχουμε προμηθευτεί  τα 

ανταλλακτικά και πρέπει να πληρώσουμε και μάλιστα πήραμε σε 

μεγαλύτερη αξία.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Μα σας το είπα ότι  προμηθευτήκαμε σε αυτό το διάστημα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Χωρίς να διαπληκτιζόμαστε …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το καταλάβαμε όλοι και προχωράμε νομίζω.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Αυτό είπα πάντως από την αρχή, ότι  τα πήραμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λύθηκε νομίζω η παρεξήγηση. Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 17/2014)  

……………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο επόμενο.  

 

ΘΕΜΑ 14ο:  

Έγκριση μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας υλοποίησης  

 σταδίων  της προμήθειας του  εξοπλισμού του έργου EASY TRIP 

GR-BG E-MOBILITY SOLUTIONS στο πλαίσιο του  προγράμματος 

Ευρωπαϊκής  

Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα –  Βουλγαρία 2007 -2013  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Καλαϊτζίδης Β.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η παράταση που λέει  ότι  είναι μέχρι 14 -2-2014. Μέχρι 14 

Φεβρουαρίου.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Πολλές παρατάσεις.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι να κάνουμε;  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Πάρα πολλές και ήθελα να ρωτήσω τον Πρόεδρο, στον υπεύθυνο τον κ.  

Γρηγοριάδη, πολλές παρατάσεις.    
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Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Δεν το εισηγούμαι εγώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Καλαϊτζίδης έχει  τον λόγο.  Κύριε Καλαϊτζίδη,  εάν θέλετε…  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Σαν ερώτημα το θέτουμε.  

Κος ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ:  

Υπήρχαν κάποια προβλήματα . .κατασκευή στην είσοδο της πόλης στο 

Στρατόπεδο Κολοκοτρώνη ένας πίνακας όπου συνεχώς ενημερώνει 

μηνύματα, βέβαια παράλληλα θα τοποθετηθούν και τέσσερις στην πόλη 

μας,  θα συνδέονται με τον πίνακα αυτό που θα ενημερώνουμε όσους 

μπαίνουν στην πόλη μας για την κυκλοφορία,  σε ποια σημεία,  τέλος 

πάντων, της πόλης.   

 Υπήρχαν κάποια προβλήματα όσον αφορά την διαδικασία,  την 

χωροθέτηση, να βγουν άδειες και τα λοιπά. Γραφειοκρατικά θέματα 

που μας καθυστέρησαν λίγο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ πολύ. Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται γ ια την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 18/2014)  

……………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο δέκατο πέμπτο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 15ο:  

Ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας περιπτέρων.  

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;  Υπάρχουν ερωτήσεις;  Παρακαλώ προς τον κ.  

Αντιδήμαρχο τον κ.  Γρηγοριάδη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ανοικτό μικρόφωνο να καταγράφονται όλα. Μισό λεπτό κ.  Νιζάμη, 

πριν σας δώσω τον λόγο θέλει  να κάνει  εισήγηση ο κ.  Γρηγοριάδης.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Σκοπός του παρόντος Κανονισμού είναι η θέσπιση, όπως ξέρουμε και 

όπως καταλαβαίνουμε προδιαγραφών για την χρήση των δημόσιων 

χώρων. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι  στον Δήμο Σερρών αυτή την 

στιγμή έχουμε 60 περίπτερα, υπάρχουν 20 σχολάζοντα και από αυτά τα 

20 είναι κλειστά.  Έχουν χαρτογραφηθεί όλα. Με ένα πάτημα του 

κουμπιού στον υπολογιστή ξέρουμε που υπάρχουν αυτά, τα άλλα, τα 

κλειστά,  τα σχολάζοντα και τα λοιπά. Έγινε μια πάρα πολύ καλή 

δουλειά.   

 Αυτό που πρέπει να ξέρετε όλοι σας είναι ότι  τα περισσότερα έως 

το 80 με 90%, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω την λέξη που λέει  η 
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υπηρεσία,  αυθαιρετούν,   αλλά θα πω ότι  δεν πληρούν τις  προϋποθέσεις 

που θέτει  ο νόμος και επειδή δυσκολεύουν τα πράγματα πάρα πολύ, γ ι΄ 

αυτό και εμείς  θέλαμε και επιτάσσεται,  κατά την γνώμη μας,  να 

κάνουμε αυτόν τον Κανονισμό. Δεν φταίνε βεβαίως οι  περιπτερούχοι 

που αυθαιρετούν,  να το πω, φταίνε αυτοί που έπρεπε να ελέγχουν τόσα 

χρόνια και δεν έλεγχαν.  Φταίνε αυτοί που έδιναν άδειες οπο υδήποτε,  

στο μέσο του πεζοδρομίου,  στις  πρασιές και βλέπετε και εσείς  και 

δημιουργούνται πάρα πολλά προβλήματα.  

 Τα σχολάζοντα βεβαίως,  στα οποία δεν υπάρχει πλέον 

εκμισθωτής,  τα γκρεμίζουμε,  τα αποσύρουμε,  έτσι ώστε και οι  

πεζόδρομοι να αποσυμφορηθούν κα ι να γίνεται  η κυκλοφορία και των 

πεζών αλλά να υπάρχει και μια καλαισθησία στην πόλη.  

 Αυτό που θέλω να πω, ποιοι  είναι από εδώ και πέρα οι  

δικαιούχοι;  Και πρέπει να το γνωρίζετε.  Από τα σχολάζοντα που θα 

υπάρχουν,  το 30% θα δίδεται σε πολύτεκνους και σ ε ΑμΕΑ. Σχολάζον 

το περίπτερο που ο δικαιούχος έχει  φύγει  από την ζωή. Τώρα υπάρχουν 

αυτοί που έχουν φύγει  από την ζωή αλλά υπάρχει κάποιος στο 

περίπτερο του οποίου το συμβόλαιο ισχύει  για κάποια χρόνια ακόμη, 

τον οποίο δεν μπορούμε να βγάλουμε.  Όταν λήξει  το συμβόλαιο αυτού 

του ανθρώπου που ενοικίαζε,  τότε μπορούμε να το δώσουμε.  Να το 

δώσουμε εννοώ είτε σε ΑμΕΑ είτε σε πολύτεκνο, είτε 30% αυτό και το 

υπόλοιπο 70 θα μπαίνει  σε δημοπρασία.  Ότι λέει  ο νόμος αλλά απλώς 

άλλαξε γι΄ αυτό το λέω μήπως κάποιοι  δεν  το γνωρίζουν.   

 Και οι  δικαιούχοι των θέσεων των περιπτέρων, όπως είπαμε με 

δημοπρασία,  με κλήρωση φυσικά, υποχρεούνται πλέον στην καταβολή 

τέλους όλοι.   
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 Εμείς έχουμε στείλει  σε όλα τα χωριά,  σε όλα τα τοπικά την 

πρότασή μας,  ακόμη περιμένουμε τις  απαντή σεις,  έχουμε προτείνει  ως 

υπηρεσία στην πόλη να πληρώνουν 30 ευρώ το τετραγωνικό τον χρόνο 

και τα  χωριά 15 ευρώ το τετραγωνικό τον χρόνο.  

 Εάν θέλετε να σας πω και ποιες είναι οι  διαστάσεις των 

περιπτέρων, δεν έχει  αλλάξει και δυστυχώς.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Είναι δυο κουβέντες πρόεδρε,  δεν είναι τίποτα.  Θα δείτε αυτό,  θα 

ακούσετε με αυτό που βλέπετε έξω δεν έχει  καμία σχέση. Δεν έχει  

καμία σχέση. Το περίπτερο θα πρέπει να είναι 1,70Χ1,50.  Σαφώς 

καταλαβαίνετε ότι  αυτός ο νόμος είναι πάρα πολύ παλαιός και είναι,  

μιλάμε για . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Πρέπει να καλύπτει  2,55 τετραγωνικά μέτρα. Το ύψος να φτάνει  το 

μέγιστο στα 2,60.   

 Τώρα κινητά, προστεγάσματα, τέντες,  επιτρέπεται η τοποθέτηση 

αυτών απέχοντας από το κουβούκλιο μόνο 1,5 μέτρο γύρω –γύρω.  

 Το χρώμα του περιπτέρου πρέπει να είναι ελαιοχρωματισμένο 

εξαιρετικώς με χρώμα μπεζ ανοικτό.  Επίσης όλες οι  τέντες πρέπει να 

είναι μπέζ.  Αυτά λέει  ο νόμος.  Τώρα από εκεί  και πέρα σας λέω ότι  οι  

άνθρωποι . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Είναι,  τι  να κάνουμε; Δυστυχώς. Τώρα προσπαθούμε και σκεφτόμαστε 

και θα συμβουλευτούμε βεβαίως όσους απαιτούνται και σας ακόμη. 

Δεν μπορούμε αυτή την στιγμή να μπει σε ισχύ αυτός ο Κανονισμός,  

όπως καταλαβαίνετε αλλά από εδώ και πέρα, τουλάχιστον ή όπου 

απαιτείται να αλλάξει το κουβούκλιο,  θέλουμε να περάσει και μέσα 

από την Αρχιτεκτονική Επιτροπή για κάτι  το συγκεκριμένο,  για κάτι  

που να έτσι,  να μπαίνει  κάποιος στην πόλη, εάν όχι  από αύριο αλλ ά σε 

κάποιο διάστημα και να βλέπει το ένα περίπτερο σούπερ –μάρκετ,  το 

ένα να είναι έτσι,  το άλλο έτσι,  πράσινο,  κόκκινο και τα λοιπά.  

 Δηλαδή χρέος μας είναι να προσπαθήσουμε προς αυτή την 

κατεύθυνση και πιστεύω ότι  θα καταφέρουμε κάποια πράγματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Νιζάμης και μετά εσείς .  

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε ήθελα να ρωτήσω, μια σημείωση τρόπον τινά να κάνω 

σε ότι  αφορά την εισήγηση. Διάβασα κάτι  που με παραξένεψε.  Τα 

περίπτερα είναι εξυπηρετικά στοιχεία του δημοσίου χώρου και ως εκ 

τούτου, είναι ένα στοιχείο λαογραφίας που αναδεικνύει  την 

πολιτιστική και ιστορική φυσιογνωμία της πόλης.  Αυτό γράφει η 

εισήγηση προς τους δημοτικούς συμβούλους και είναι και 

υπογεγραμμένο από τους αρμοδίους.  

 Εάν το θεωρούν σωστό μπορούν να ξέρουν κάτι  παραπάνω, 

καλώς καμωμένα.  

 Από εκεί  και πέρα, η πρότασή μου είναι μονάχα την σημείωση 

την κατέθεσα, για να την μελετήσετε.  Να προσέξουν λίγο την 

καθαριότητα στον περιβάλλοντα χώρο.  
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 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Αναστασιάδης Ηλίας.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Ερώτημα προς επιβεβαίωση κ.  Γρηγοριάδη. Είπατε προς πρώτη φορά, 

θα ήθελα να σας ρωτήσω και να το επιβεβαιώσετε βέβαια,  μέχρι 

πρότινος η Νομαρχία δεν ήταν υπεύθυνη για όλο αυτό που έχουν σχέση 

με τα περίπτερα; Μάλιστα, καλώς.  

 Και δεύτερο ερώτημα, επειδή διάβασα την εισήγηση έτ σι όπως 

είναι καταχωρημένη, δεν νομίζετε πως θα πρέπει αυτοί οι  οποίοι  είναι 

εκμεταλλευτές του χώρου, επειδή είναι ένα κατάστημα, όπως και να το 

κάνουμε,  να έχουν και τον ανάλογο υγειονομικό χώρο; Δηλαδή μια 

χημική τουαλέτα σε τελική ανάλυση; Μια χημική το υαλέτα.   

 Μήπως θα πρέπει να το δούμε έτσι γιατί  ειλικρινά η κατάσταση η 

οποία υπάρχει,  ιδιαίτερα στις  γειτονιές είναι τριτοκοσμική, να μην πω 

ότι  είναι πιο κάτω;  

 Να είστε καλά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι ομόφωνα …  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Να απαντήσω. Το ψυγείο,  τα ψυγεία στο περίπτερο και όλα αυτά, 

στοιχεία αναφέρονται.  Ίσως γι΄ αυτό και μπήκε η λέξη στοιχείο,  για να 

μην . .κάποιος.  Δλαδή ως στοιχείο μπαίνει  και ως στοιχείο πληρώνει ο 

καθένας για τον χώρο που βάζει ,  για το στάντ που βάζει  και τα λοι πά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ διαβάζω μια εισήγηση μέσα από το σύστημα. Λέει η εισήγηση ότι  

τα περίπτερα είναι εξυπηρετικά στοιχεία του δημόσιου χώρου. Και ως 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 22ΑΣ ΙΑΝΟΥΑΙΟΥ 2014  

11

6 

εκ τούτου είναι ένα στοιχείο λαογραφίας που αναδεικνύει  την 

πολιτιστική και ιστορική φυσιογνωμία της πόλης.  Εάν αυτό είναι ορθό, 

καλώς καμωμένα, κύριε Γρηγοριάδη που το υπογράψατε.   

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι ο Κανονισμός Λειτουργίας του Περιπτέρου;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 19/2014)  

……………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο δέκατο έκτο.   

 

ΘΕΜΑ 16ο:  

Περιορισμός βοσκής στο Δημόσιο Δάσος «Λαιλιάς»  

διαχειριστικής περιόδου 2012 -2021.  

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Εμείς ψηφίζουμε όχι  όπως έχουν στείλει  οι  Κοινότητες το αυτό,  εμείς  

ψηφίζουμε μόνο το σύμπλεγμα του Λαϊλιά.  Όχι όλα τα όρη Βροντούς 

και τα λοιπά. Μόνο το σύμπλεγμα του Λαϊλιά απαγόρευση. Η 

παράταξή μας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οι υπόλοιποι όπως έχει  η εισήγηση.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 10/2014)  

……………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο έβδομο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 17ο:  

Αποδοχή χρηματοδότησης για την εξόφληση συνολικής  

 δαπάνης για τη μεταφορά μαθητών κατά τη σχολική  

περίοδο 2012 -2013.  

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ.  Μερετούδης.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Εγώ, κύριε Πρόεδρε  …  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Χατζημαργαρίτης επειδή είναι της αστικής συγκοινωνίας απέχει .   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 21/2014)  

……………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο όγδοο.  

 

ΘΕΜΑ 18ο:  

Αποδοχή χρηματοδότησης του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ σχετικά  

 με την  ειδική  έκδοση   βιβλίου  με  τίτλο:  ¨1913  -   2013   

Πανόραμα Σερραϊκής Ιστορίας¨  του συγγραφέα Βασίλη Τζανακάρη.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 22/2014)  

……………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο ένατο.  

 

ΘΕΜΑ 19ο:  

Ψήφιση πιστώσεων για το έτος 2014 για την προμήθεια σάκων  

απορριμμάτων και ειδών  ατομικής προστασίας για το τμήμα  

Πολιτικής Προστασίας.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 23/2014)  

……………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Εικοστό θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 20ο:  

Ψήφιση πίστωσης και έκδοση σχετικών ενταλμάτων  

 για την κάλυψη λειτουργικών   δαπανών  

σχολείων   αποκλειστικά   για  δαπάνες θέρμανσης.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μερετούδης.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούντα ι για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 24/2014)  

……………  

 

Ομοίως για ΕΣΕΔΕ  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 25/2014)  
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……………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό πρώτο.  

 

ΘΕΜΑ 21ο:  

Ανατροπή  και  αποδέσμευση  αποφάσεων  ανάληψης  

 υποχρέωσης Δήμου Σερρών, οικονομικού έτους 2013.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 26/2014)  

……………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό δεύτερο.  

 

ΘΕΜΑ 22ο:  
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Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2014:  

α) για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου 

(αναμόρφωση 1),  

β) για την εξόφληση του 4ου λογαριασμού του έργου ¨Διαμόρφωση 

κεντρικής πλατείας Τ. .  Σκουτάρεως¨  (αναμόρφωση 3),  

γ) για την αποδοχή χρηματοδότησης από τον Ο.Π.Α.Π.,  για την 

εξόφληση του  4ουλογαριασμού του έργου: ¨Εργασίες 

αποκατάστασης στατικής επάρκειας νοτίου πετάλου  Δημοτικού 

Γηπέδου Σερρών¨  (αναμόρφωση 4),  

δ) για την καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας σε θιγόμενους 

στο ΟΠ 215 της πόλης  των Σερρών (αναμόρφωση 9),  

ε) για την εξόφληση της 1ης δόσης τεχνικής υποστήριξης στο 

πλαίσιο υλοποίησης του έργου  ¨Sports for all¨  του Δήμου Σερρών 

(αναμόρφωση 1στ) για την εξόφληση  οφειλής της δαπάνης για την 

μελέτη εφαρμογής (μέρος της προμήθειας  εξοπλισμού –  equipment) 

στο πλαίσιο του έργου Easy Trip (αναμόρφωση 12),  

ζ) για την εξόφληση οφειλής της προμήθειας κάδων 

κομποστοποίησης και της προμήθειας  γαιοσκωλήκων (αναμόρφωση 

14),  

η) για την εξόφληση οφειλής της παροχής υπηρεσιών για την 

σύνταξη τεχνοοικονομικής  πραγματογνωμοσύνης έργων 

ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων και υποδομών του Δήμου  

Σερρών στο πλαίσιο του ΕΠΠΕΡΑ (αναμόρφωση 15),  

θ) για την εξόφληση οφειλής εξόδων μετακίνη σης εκτός έδρας 

υπαλλήλων (αναμόρφωση 16) και  
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ι)  για την εξόφληση οφειλής εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας του 

αντιδημάρχου κ.   Γρηγοριάδη Παναγιώτη (αναμόρφωση 17).  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;  Υπάρχουν ερωτήσε ις;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Μόνο να πω, κύριε Πρόεδρε,  για να βοηθήσω το σώμα, πρόκειται για 

διαδικαστική στο σύνολό της απόφαση με ποια έννοια; Εάν θα δείτε τα 

περισσότερα από αυτά είναι εξειδικευμένες οφειλές,  δηλαδή έχουν να 

κάνουν με χρήματα που αφορούν προγράμμ ατα τα κύριο λόγο,  που είτε 

ήρθαν στο τέλος της χρονιάς είτε είναι προγράμματα τα οποία 

ψηφίζουμε  αυτή την εξειδικευμένη οφειλή για να μπορέσουμε να τα 

τακτοποιήσουμε στο ξεκίνημα του ΄14,  μιας και ο Δήμος κατάφερε να 

πάρει έγκριση προϋπολογισμού πολύ γρήγορα, επομένως δεν είναι,  δεν 

έχει  να κάνει  τόσο πολύ με το να συζητήσουμε την ουσία αυτών των 

θεμάτων, όσο το ότι  να σας αναφέρω ότι  λογιστική τακτοποίηση είναι,  

εκτός από το πρώτο θέμα που έχει  να κάνει  με τις  οφειλές,  κύριε 

Πρόεδρε,  και εδώ θέλω να αναφέρω στο σώμα κάτι  που είναι πολύ 

σημαντικό για τον Δήμο μας,  μετά από αυτή την,  στρατηγική θα την 

χαρακτήριζα,  πολιτική επιλογή που έκανε  ο κ.  Δήμαρχος με τους 

συνεργάτες του,  έχουμε πληρώσει,  γιατί  η πρώτη αναμόρφωση έχει  να 

κάνει  με τις  οφειλές,  έχουμε πληρώσει,  κύριε Πρόεδρε μέσα στο ΄13 

από τα 3.300.000 ευρώ μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων, περίπου στα  3.182.404,92 σε παλαιές οφειλές και μας 

έμειναν μόνο η ένατη εντολή, που στην στείλαμε στο Υπουργείο 

Οικονομικών, εξ όσων με πληροφορεί εδώ η υπηρεσία στο τέλος της 
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χρονιάς,  δηλαδή 20 -12, δεν είχε πληρωθεί ως τις  31 -12 και το 

Υπουργείο μας απάντησε ότι  αυτά τα εντάλματα θα επανεκδοθούν το 

΄14 και θα πληρωθούν και αυτά,  είναι ένα ποσό αξίας 120.376.01 

ευρώ.  

 Πιστεύω ότι  είμαστε από τους Δήμους  πρωταθλητές στην 

εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων που αφορούν σε αυτή την 

χρηματοδότηση. Καταφέραμε με αυτή την επιλογή που κάναμε να 

πληρώσουμε πάρα πολλές οφειλές,  κύριε Πρόεδρε,  μέσα στο ΄13 και 

όπως σας αναφέρω η πρώτη αναμόρφωση έχει  να κάνει  με το να 

πληρώσουμε και τα υπόλοιπα 120.376,01 ευρώ.  

 Όλα τα υπόλοιπα αφορούν εξειδικευμένες οφειλές,  αφορούν,  

κύριε Πρόεδρε,  εξειδικευμένες οφειλές από προγράμματα. Εάν τα δείτε 

όλα ένα –ένα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μπόικε.   

Κος ΜΠΟΙΚΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε ψηφίζω όλα τα,  πόσ α είναι,  καμία δεκαριά εκτός από 

το Γ,  που λέει  για το πέταλο εκεί ,  εργασίες αποκατάστασης με την 

επισήμανση και παρακαλώ να καταγραφεί,  θεωρώ απαράδεκτο ως 

Δημοτικό Συμβούλιο,  ως σώμα να συνεχίζουμε ένα πράγμα που ενώ 

πρέπει να το γκρεμίσουμε για να γίνει  το πάρκο το κεντρικό,  εμείς  

αντί  να το γκρεμίζουμε να το αναβαθμίζουμε.  Είναι απαράδεκτο.  Και 

είναι ένα στοιχείο μόνιμης πολιτικής συναλλαγής και διαφθοράς όλων 

των πολιτικών αρχών εδώ και δεκαετίες.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οι υπόλοιποι;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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 Ένα μόνο να πω, ότι  το συγκεκριμένο θέμα έχει  να κάνει  με την 

χρηματοδότηση που έρχεται από τον ΟΠΑΠ και επειδή ακριβώς ήρθαν 

τα χρήματα στο τέλος της χρονιάς,  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εγώ θέλω να απαντήσω για το συγκεκριμένο θέμα που έθιξε ο 

συνάδελφος,  είναι τα χρήματα που ήρθαν από τον ΟΠΑΠ …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι διάλογο σας παρακαλώ πολύ. Χωρίς διάλογο. Εντάξει ,  έχει  

δικαίωμα να διαφωνεί ο συνάδελφος.  Οι υπόλοιποι σε όλα ναι;  Η κυρία 

Σαραντίδου.   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Εγώ όχι στο Γ,  το Ε και το Στ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γ, το Ε και το Στ.  Ωραία.  Έχει καταγραφεί.  Οι υπόλοιποι,  ναι.  

α) για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου 

(αναμόρφωση 1),  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 27/2014)  

……………  

 

β) για την εξόφληση του 4ου λογαριασμού του έργου ¨Διαμόρφωση  
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κεντρικής πλατείας Τ. .  Σκουτάρεως¨  (αναμόρφωση 3),  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 28/2014)  

……………  

 

γ) για την αποδοχή χρηματοδότησης από τον Ο.Π.Α.Π.,  για την 

εξόφληση  

 του  4ουλογαριασμού του έργου: ¨Εργασίες αποκατάστασης 

στατικής  

 επάρκειαςνοτίου πετάλου  Δημοτικού Γηπέδου Σερρών¨  

(αναμόρφωση 4),  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 29/2014)  

……………  

 

δ) για την καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας σε θιγόμενους  

 στο ΟΠ 215 της πόλης  των Σερρών (αναμόρφωση 9),  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 30/2014)  

……………  

 

ε) για την εξόφληση της 1ης δόσης τεχνικής υποστήριξης στο 

πλαίσιο  

υλοποίησης του έργου  ¨Sports for all¨  του Δήμου Σερρών 

(αναμόρφωση 1στ)  

 για την εξόφληση οφειλής της δαπάνης για την μελέτη εφαρμογής  

(μέρος της προμήθειας  εξοπλισμού –  equipment) στο πλαίσιο του 

έργου  

 Easy Trip (αναμόρφωση 12),  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 31/2014)  

……………  

 

ζ) για την εξόφληση οφειλής της προμήθειας κάδων 

κομποστοποίησης  

 και της προμήθειας  γαιοσκωλήκων (αναμόρφωση 14),  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 32/2014)  

……………  

 

η) για την εξόφληση οφειλής της παροχής υπηρεσιών για την 

σύνταξη  

 τεχνοοικονομικής  πραγματογνωμοσύνης έργων ενεργεια κής 

αναβάθμισης  

 κτηρίων και υποδομών του Δήμου  Σερρών στο πλαίσιο του 

ΕΠΠΕΡΑΑ  

(αναμόρφωση 15),  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 33/2014)  

……………  

 

θ) για την εξόφληση οφειλής εξόδων μετακίνησης  

εκτός έδρας υπαλλήλων (αναμόρφωση 16) και  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 35/2014)  

……………  

 

ι)  για την εξόφληση οφειλής εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας  

του αντιδημάρχου κ.   Γρηγοριάδη Παναγιώτη (αναμόρφωση 17).  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2014)  

……………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο εικοστό τρίτο.   

 

ΘΕΜΑ 23ο:  

Έγκριση δημιουργίας κωδικού εσόδου με την ένδειξη:  

 ¨Βοσκή ΠΟΕ  2014¨ .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   
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Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 37 /2014)  

……………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό τέταρτο.  

 

ΘΕΜΑ 24ο:  

Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εξόφληση της υποχρέωσης  

περί  

 ανάθεσης πραγματογνωμοσύνης στο ΤΕΕ/ΤΚΜ για το έργο 

¨Αναβάθμιση  

υποδομών αυτοκινητοδρομίου και πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής  

Δήμου Σερρών¨ .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.   



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 22ΑΣ ΙΑΝΟΥΑΙΟΥ 2014  

13

1 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τον κ.  Αντιδήμαρχο. Επειδή επισκέφτηκα, κ.  Αντιδήμαρχε τις  

υπηρεσίες στον Δήμο, αυτά τα δυο θέματα κακώς ταλαιπωρούν το 

σώμα και έρχονται  ως αναμόρφωση, διότι  τα γνωρίζαμε εκ των 

προτέρων. Κάνουμε αναμόρφωση τώρα. 1 η  Αυγούστου είχαμε εγκρίνει  

το ποσό για το ΤΕΕ και ξέρουμε για το ΄13 για την δημιουργία 

κωδικού εσόδων. Για ποιο λόγο δεν μπήκαν αυτά στον προϋπολογισμό;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Η απόφαση είναι μέσα στο ΄13.  Η απόφαση για την ανάθεση της 

πραγματογνωμοσύνης είναι μέσα στο ΄13.  Ο προϋπολογισμός έχει  

συνταχθεί πριν,  τέλος του ΄12.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Σεπτέμβριο του ΄13.  ΄14…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τον ψηφίσαμε Οκτώβριο.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Μια αλήθεια να πούμε,  κύριε Πρόεδρε,  ότι  ο προϋπολογισμός 

συντασσόταν με την ΚΥΑ που ήρθε τον Αύγουστο επιτέλους για πρώτη 

φορά του ΄13 και ήδη συντασσόταν με στοιχεία Αυγούστου –

Σεπτεμβρίου του ΄13.  Ίσως γι΄ αυτό συμφωνώ με τον συνάδελφο.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών  που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 38/2014)  

……………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό πέμπτο.  

 

ΘΕΜΑ 25ο:  

Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 10.000,00 € που αφορά  

έκτακτη  οικονομική  ενίσχυση σε πολίτες λόγω ένδειας.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μερετούδης.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 39/2014)  

……………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό έκτο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 26ο:  

Σχετικά με κίνηση λεωφορείων ΚΤΕΛ εντός της πόλης  

των Σερρών  και άλλα συγκοινωνιακά θέματα.  
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Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Καλαϊτζίδης Β.  

 

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε μου επιτρέπετε στο 25; Συγνώμη ήθελα να το 

παρατηρήσω αυτό,  εάν μπορείτε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Μια κουβέντα μόνο. Θα ήθελα συνάδελφοι,  διαπιστώνουμε με αυτόν 

τον τρόπο τα ελάχιστα,  ελαχιστότατα χρήματα που δίνει  η πολιτεία  για 

έκτακτα προνοιακά επιδόματα. 10.000 ευρώ για όλο το ΄13.  Αυτά είναι 

τα λεφτά που έστειλε.   Αυτά είναι τα λεφτά που έστειλε η πολιτεία για 

έκτακτα προνοιακά επιδόματα. Για να έχουμε εικόνα δηλαδή.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Φαίνεται κ.  Μπόικε ότι  με το πρωτογενές πλε όνασμα δεν υπάρχει 

φτώχεια στην χώρα μας.  Έτσι το εκλαμβάνει ο κ.  Σαμαράς και ο κ.  

Βενιζέλος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να μην το συνεχίσουμε πολιτικά το θέμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στο εικοστό έκτο είμαστε συνάδελφοι.  Σχετικά με κίνηση λεωφορεί ων 

ΚΤΕΛ εντός της πόλης των Σερρών και άλλα συγκοινωνιακά θέματα. 

Εισηγητής είναι ο Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας ο κ.  Καλαϊτζίδης 

Βασίλης.  Παρακαλώ.  

Κος ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ:  
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Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.  Πρόκειται να ενημερώσω το σώμα για τι  

ακριβώς απόφαση θα πάρουμε σήμερα όσον αφορά την θεσμοθέτηση 

των στάσεων των αστικών. Το Δημοτικό Συμβούλιο γνωμοδοτεί  και η 

Περιφέρεια …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για να καθησυχάσω το σώμα δεν καίγεται τίποτα.   Η αιθαλομίχλη, η 

οποία υπάρχει και στην πόλη μας,  είναι φοβερή. Μας έχει  πνίξει  εδώ 

μέσα και έρχεται απέξω. Δεν καίγεται κ.  Σταυρόπουλε,  μην 

ανησυχείτε.  Κάτι καίγεται λέει .  Τρομοκρατεί  το σώμα.  

 Κύριε Καλαϊτζίδη συνεχίστε παρακαλώ.  

Κος ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ:  

Επαναλαμβάνω όσον αφορά την θεσμοθέτηση των στάσεων των 

υπεραστικών λεωφορείων  το Δημοτικό Σ υμβούλιο γνωμοδοτεί  γι΄ αυτό 

και αποφασίζει  η Περιφέρεια.  Υπήρχαν λοιπόν αιτήματα του 

υπεραστικού ΚΤΕΛ, όπως επίσης και αιτήματα φορέων και ομάδων, 

καταστηματαρχών και τα λοιπά. Θα τα αναφέρω επιγραμματικά γιατί  

είναι αρκετά.   

 Πρόκειται για ένα έγγραφο κα ταστηματαρχών της περιοχής της 

Πλατείας Εμπορίου με αίτημα την καθιέρωση της στάσης των 

υπεραστικών λεωφορείων στην Πλατεία Εμπορίου.  Αυτή που 

λειτουργεί  ως και σήμερα.  

 Δεύτερον,  ένα έγγραφο των καταστηματαρχών της περιοχής της 

Παναγίτσας,  όπου μετά την κατάργηση του ΚΤΕΛ Νιγρίτας ζητούν την 

καθιέρωση στάσεων στην οδό Σπετσών και στην συμβολή των οδών 

Κοσμά Αλεξανδρίδη,  στην πλατεία Παναγίτσας.   
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 Τρίτον.  Έγγραφο των πολιτών, αφορά την ίδια περιοχή, απλά 

είναι έγγραφο μιας ομάδας πολιτών με . .  την πρόταση την 

προηγούμενη για την στάση στην Σπετσών στην Παναγίτσα.  

 Τέταρτο.  Πρόκειται για ένα αίτημα μιας ομάδας 

καταστηματαρχών όσον αφορά την λειτουργία της νέας στάσης,  η 

οποία έχουμε μεν γνωμοδοτήσει να λειτουργήσει και έχει  αποφασίσει ο 

Αντιπεριφερειάρχης στην Φιλίππου, Μεγάλου Αλεξάνδρου και 

Φιλίππου.  

 Πέμπτο είναι η απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη που θεσμοθετεί ,  

κατά κάποιο τρόπο, την στάση στην Μεγάλου Αλεξάνδρου και 

Φιλίππου.  

 Ακολουθούν,  βέβαια και αιτήματα πολιτών. Το πιο σημαντικό 

είναι ένα αίτημα από το ΚΤΕΛ το οποίο απευθύνεται προς την 

Διεύθυνση Συγκοινωνιών για την θεσμοθέτηση μιας στάσης στα 

πλαίσια της κατάργησης και πάλι των πρακτορείων στο κέντρο της 

πόλης και της λειτουργίας της βάσης των υπεραστικών εκτός της πόλης 

εδώ και δυο έτη περίπου.  

 Τον ορισμό λοιπόν . .μιας στάσης στην Μεραρχίας 65 απέναντι  

από το Ξενοδοχείο Ελπίδα και στην συνέχεια τα υπόλοιπα νομίζω δεν 

πρέπει να τα αναφέρουμε.  Ακολουθούν βέβαια τα αιτήματα των 

Τοπικών Συμβουλίων για την αστική συγκοινωνία,  το οποίο έχει  

απασχολήσει το Δημοτικό Συμβούλιο,  απλά υποχρεούμαστε και καλώς 

τα φέρνουμε προς ενημέρωση.  

 Στα παραπάνω θέματα λοιπόν εμείς  ως Δημοτικό Συμβούλιο 

επαναλαμβάνω, πρέπει να γνωμοδοτήσουμε,  όσον αφορά την 

θεσμοθέτηση των στάσεων των υπεραστικών.  
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 Τι εισηγούμαστε; Εισηγούμαστε λοιπόν την απόρριψη του 

αιτήματος των καταστηματαρχών της περιοχής της Πλατείας Εμπορίου 

μια και έχουμε σαν Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίσει και έχει  εγκρίνει  

η Περιφέρεια την λειτουργία της στάσης στην οδό Φιλίππου και 

Μεγάλου Αλεξάνδρου, μια και η συγκεκριμένη στάση νομίζω είναι,  το 

βλέπουμε καθημερινά δημιουργεί  κυκλοφοριακό φόρτο και 

κυκλοφοριακό πρόβλημα και . .  της πλατείας και είναι και λίγα μέτρα 

παραπάνω.  

 Η νέα στάση, η οποία έχει  θεσμοθετηθεί έχει  και κατασκευαστικά 

με τις  αναπλάσεις ολοκληρωθεί,  υπάρχει  και κατάλληλη εσοχή, η 

οποία προστατεύεται…  

 Όσον αφορά το αίτημα των καταστηματαρχών και των κατοίκων 

για την θεσμοθέτηση στάσεων στην Σπετσών και στην Παναγίτσα και 

Κοσμά Αλεξανδρίδη,  η υπηρεσία εισηγείται αρνητικά, εμείς  

εισηγούμαστε θετικά,  διότι  λαμβάνοντας υπόψη βέβαια,  όχι  μόνο τα 

αιτήματα των καταστηματαρχών, όπου με την κατάργηση του ΚΤΕΛ 

υπήρχε μια οικονομία η οποία δεν βρίσκεται και στα καλύτερα δυνατά 

επίπεδα και εγώ προσωπικά τους τελευταίους μήνες γίνονται δέκτης 

περισσότερο από  τα χωριά,  από την περιφέρεια όπου η μόνη στάση 

που εξυπηρετούσε τα χωριά ήταν στην Βενιζέλου στο ‘Παρφέ’ και μου 

έκαναν παράπονα διότι  έχει  αποκοπεί εντελώς τα χωριά από το κέντρο 

της πόλης.  

 Θεωρώ λοιπόν ότι  αυτό που εισηγούμαι θετικά έναντι  της 

υπηρεσίας,  απαραίτητη οριοθέτηση . .των στάσεων για να 

εξυπηρετούνται ιδιαίτερα τα χωριά που θέλουν να έχουν πρόσβαση 

στην πόλη μας.   
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Βέβαια,  μπορούμε να δημιουργήσουμε,  η υπηρεσία προτείνει  την 

δημιουργία μιας Επιτροπής Συγκοινωνιακών Υποθέσεων. Θεωρώ ότι  

από την στιγμή που έχουμε περάσει πριν από μερικές εβδομάδες και 

εγκρίναμε ως Δημοτικό Συμβούλιο μια μελέτη κυκλοφοριακή, μελέτη 

στρατηγικού σχεδιασμού αστικής κινητικότητας στην πόλη των 

Σερρών, η μελέτη αυτή αφορά όχι  μόνο το κέντρο της πόλης,  αφορά 

γενικότερα όλη την πόλη των Σερρών και επίσης από την μελέτη αυτή 

θα προκύψει,  θα προταθεί μάλλον το δρομολόγιο από το αστικό και 

τον υπεραστικό ΚΤΕΛ.  

Άρα λοιπόν,  εκ των πραγμάτων θα ακολουθήσει και η 

διαβούλευση με τους κατάλληλους φορείς και το αποτέλεσμα αυτό 

νομίζω ότι  οφείλουμε να το σεβαστούμε όλοι.  Και πάνω σε αυτό θέλω 

να πω το εξής:  μπορεί να εισηγούμαστε θετικά στην δημιουργία αυτών 

των δρομολογίων, αλλά νομίζω ότι  πρέπει να αποφασίσουμε να 

γνωμοδοτήσουμε,  εν πάση περιπτώσει,  σήμερα ότι  το αποτέλεσμα 

αυτής της μελέτης οφείλουμε να το σεβαστούμε όλοι μας.   

Αυτά είχα να πω. Όσον αφορά προς ενημέρωση τα αιτήματα των 

τοπικών κοινωνιών για την αστική συγκοινωνία,  την ημέρα που 

συνεδριάζαμε εμείς ,  τον Οκτώβριο του 2013, την ίδια μέρα βγήκε ο 

Ν4199, τον Οκτώβριο του ΄13 που αναφέρει ότι  στα πλαίσια της 

απελευθέρωσης των συγκοινωνιών ορίζεται μια Επιτροπή από το 

υπουργείο,  η οποία όταν συσταθεί θα αναλάβει,  παγώνουν,  το 

καθεστώς όσον αφορά την συγκοινωνία ανεξάρτητο διοικητικά με τον 

Καλλικράτη ανήκουν στον Δήμο, παραμ ένουν ως έχουν,  δεν 

μεταβάλλεται ο χαρακτηρισμός,  εάν θυμάστε αυτό μας είχε 

απασχολήσει,  από αστική σε υπεραστική των συγκεκριμένων περιοχών, 

άρα λοιπόν χωρίς να το γνωρίζουμε παράλληλα ψηφίζεται ο 
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συγκεκριμένος νόμος και εμείς  γνωμοδοτούσαμε,  γι΄ αυτό τον  λόγο η 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μας απάντησε πάνω στο 

συγκεκριμένο αίτημά μας  ότι  δεν είναι πλέον κατάλληλη η ίδια να 

χαρακτηρίσει  μια περιοχή αστική, παρόλα αυτά με την κινητοποίηση 

που δημιουργήσαμε καταφέραμε αρκετά.  

Θα αναφέρω ότι  . .  και στην Καμήλα υπήρχαν τέσσερα 

δρομολόγια,  αυτή την στιγμή υπάρχουν εννέα δρομολόγια.  Από τα 

χωριά του πρώην Δήμου Καπετάν Μητρούση ίσως ο Προβατάς είναι το 

μόνο χωριό που δεν έχει  ικανοποιηθεί  συγκοινωνιακά. Παρόλα αυτά 

κάναμε μια συνάντηση πριν από δυο μέρες και  πάλι με την διοίκηση, 

με τον Πρόεδρο των ΚΤΕΛ μαζί με τον κ.  Αντιδήμαρχο και τους 

προέδρους,  τον κ.  Χράπα. Μου είπε ότι  μπορούμε να το δούμε,  γιατί  

με την κατασκευή της Εγνατίας  υπάρχει  πρόσβαση πλέον από 

Θεσσαλονίκη προς Σέρρες,  ήδη περνάει ένα δρομολόγ ιο και ίσως 

μπορούμε να προσθέσουμε και άλλα ένα,  δυο,  δεν ξέρω ακόμα, 

εμβόλιμα, ώστε να τα δρομολόγια από τον Προβατά προς τις  Σέρρες να 

φτάσουν τα δέκα τρία.   

Αυτά είχα να πω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις συνάδελφοι;   Ο κ.  Γκότσης.  Άλλος; Κανείς.  Και ο κ.  

Αναστασιάδης.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε Αντιδήμαρχε επειδή διαβάσαμε την εισήγηση, από όλα το μόνο 

που δεν μπορούμε να ψηφίσουμε,  αρνητικά λέτε εσείς ,  είναι η στάση 

στην πλατεία Εμπορίου,  γιατί  πιο πάνω έχει  στάση, Μεγάλου 

Αλεξάνδρου εκεί  στον καπετάνιο απέναντι  τα υα λικά.  

Κος ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ:  
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Έχουμε ψηφίσει και εμείς  εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο και έχει ,  

έχουμε γνωμοδοτήσει μάλλον για μια στάση στην Φυλή και στην 

Μεγάλου Αλεξάνδρου και έχει  αποφασίσει η Περιφέρεια.  Είναι αυτή 

την στιγμή ίσως η μόνη στάση που …  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ :  

Ναι αλλά εδώ μπαίνει  και μια άλλη στάση, την οποία εσείς  λέτε ότι  

δεν συμφωνούμε.   

Κος ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ:  

 Η στάση αυτή, κύριε Γκότση δεν είναι πουθενά θεσμοθετημένη. 

Λειτουργούσε άτυπα. Η οποία πρέπει να καταργηθεί πλέον και πρέπει 

άμεσα, εδώ είναι και ο Πρόεδρος των ΚΤΕΛ, έχουμε και εγώ 

προσωπικά έχω συζητήσει μαζί  του,  πρέπει άμεσα όμως να 

εφαρμοστεί .   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Επειδή εγώ ξέρω το παρασκήνιο και αναφέρατε δυο,  τρεις  φορές ότι  η 

Περιφέρεια,  η Περιφέρεια και τα λοιπά, ξέρω τι  έχει  παιχτεί ,  εγώ καλώ 

το σώμα να ψηφίσει και την στάση στην Πλατεία Εμπορίου και να 

κάνετε τα πρέποντα για να θεσμοθετηθεί.   

Κος ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ:  

Θεωρώ πως η απόσταση πενήντα μέτρων, εάν υπάρχουν δυο στάσεις 

δεν έχει  κανένα απολύτως νόημα. Πρέπει να λειτουργήσει μια από τις  

δυο,  γι΄ αυτό και επιλέγει  στην Μεγάλου Αλεξάνδρου, ότι  είναι εκτός 

της πλατείας για να μην δημιουργείται κυκλοφοριακό πρόβλημα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Αναστασιάδης Ηλίας.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Διορθώστε με σας παρακαλώ εάν κάνω λάθος,  είπατε ότι  εσείς  είστε 

υπέρ στο να διατηρηθεί η στάση στο παλαιό πρακτορείο 

Σιδηροκάστρου. Εάν κατάλαβα καλά.  

Κος ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ:  

Στην Παναγίτσα.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όμως, αγαπητέ μου, αυτή η στάση είναι η έξοδος των λεωφορείων 

στον δρόμο στην Βενιζέλου δεν δημιουργεί  σοβαρότατους κινδύνους; 

Γιατί  θα πρέπει να δεχθούμε αυτό και όχι  αυτό το οποίο προτείνεται,  

να είναι στον κόμβο 8 η ς  Μαΐου και Κομνηνών, που είναι λίγο πιο πέρα 

αλλά δεν δημιουργεί  κινδύνους ούτε κόβει τον δρόμο όσες φορές 

περάσει ένα λεωφορείο;   

 Νομίζω ότι  η στάση στην συμβολή 8 η ς  Μαΐου και Κομνηνών, 

μάλλον θα εξυπηρετήσει και τους κατοίκους,  θα εξυπηρετήσει και την 

επιχείρηση. Αυτό πιστεύω.  Δεν νομίζετε ότι  πρέπει να το δούμε λίγο 

με προσοχή;  

Κος ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ:  

Εγώ ως πολιτικός προϊστάμενος του τμήματος θα πω το εξής:  πέρα ότι  

ήταν αίτημα των καταστηματαρχών αυτό δεν το παραβλέπουμε αλλά 

δεν μπορούμε να σταθούμε μόνο πάνω σε αυτό.  Υπάρχουν οι  τοπικές 

συγκοινωνίες στα χωριά μας που το ζητάνε.  

 Όσον αφορά την 8 η ς  Μαΐου είναι ο δρόμος αμφίδρομος,  είναι 

μονίμως διπλοπαρκαρισμένος,  γίνεται και η λαϊκή και όσο και εάν 

φαίνεται ότι  με το φανάρι δεν είναι πιο εύκολη η πρόσβαση στην 

Βενιζέλου δεν είναι τόσα απλά στην πράξη.  

 Εκτός αυτού θεωρώ πως με το εγχείρημα της μεταφοράς των 

ΚΤΕΛ εκτός του κέντρου, ακόμη και τώρα λειτουργεί  το ΚΤΕΛ 
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αναγνωριστικά.   Αυτό είναι προσωπική μου άποψη. Και αυτό που είπα 

στην εισήγησή μου κλείνοντας,  ότι  όταν ολοκληρωθεί η μελέτη,   η 

οποία θα είναι και προϊόν διαβούλευσης,  πρέπει να την σεβαστούμε 

όλοι.  Να ξεκαθαρίσει  το τοπίο πιστεύω.  

 Αλλά άμα θέλετε και την άποψ η του ΚΤΕΛ, είναι εδώ μαζί μας,  

μπορεί να μας την μεταφέρει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ας πάμε σε τοποθετήσεις.  Ο κ.  Γάτσιος,  ο κ.  Μπόικος,  ο κ.  Χράπας.  

Που είναι ο γραμματέας; Σημείωσε σε παρακαλώ.  Ο κ.  Γκότσης,  ο κ.  

Χασαπίδης.  Ο Πρόεδρος του Προβατά. Ο Πρόεδρος των ΚΤ ΕΛ μπορεί 

να πάρει τον λόγο.  Δεν σας αποκλείουμε.  Σημείωσες τα ονόματα 

αντιπρόεδρε;  

 Ας ξεκινήσουμε από τον κ.  Χράπα.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι  θέλω να συγχαρώ τον κ.  

Αντιδήμαρχο για την πολύ σοβαρή δουλειά που έκανε και με τις  

διαβουλεύσεις με τους φορείς,  ακόμη και με το ΚΤΕΛ, ακόμη και με 

τους κατοίκους και με το επιβατικό κοινό και την πολύ σοβαρή 

εισήγηση που μας έκανε,  που διαφοροποιείται από την υπηρεσία.  Η μια 

παρένθεση ήταν αυτή.  

 Συνεχίζοντας θέλω να πω ότι  όντως αρχικά είχαμ ε σε παλαιότερο 

αίτημα είχαμε ψηφίσει να διέρχονται τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ από την 

διασταύρωση 8 η ς  Μαΐου προς τον Βενιζέλου. Βέβαια κανένα μέτρο δεν 

μπορεί να πεις  εάν είναι σωστό εάν δεν το δεις  στην πράξη. Η πράξη 

όμως έδειξε ότι  ο 8 η ς  Μαΐου, που είναι αμφίδρομη και το μεγάλο 

σούπερ –μάρκετ που υπάρχει στην γωνία,  όντως δημιουργούσαν ένα 

μεγάλο μποτιλιάρισμα στην 8 η ς  Μαΐου, το οποίο μεγάλωνε ακόμη 
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περισσότερο την Τρίτη που ήταν η λαϊκή, με αποτέλεσμα να μην 

μπορεί να διέλθει  μεγάλο όχημα από την 8 η ς  Μαΐου βγαίνοντας.   

 Αυτή η απόφαση που είχαμε πάρει τότε που την θεωρούσαμε 

σωστή σαν Δημοτικό Συμβούλιο,  σήμερα βλέπουμε ότι  από κάπου 

μπάζει ,  γι΄ αυτό και επανερχόμαστε και λέμε ότι  ναι,  ίσως θα έπρεπε 

από την Σπετσών πλέον να βγαίνουν τα λεωφορεία,  όπως βγαίν ουν 

τώρα και να γίνει  στάση εκεί  και να βολεύει το ΚΤΕΛ με την μείωση 

του χρόνου της διαδρομής από Σέρρες προς Θεσσαλονίκη.  

 Είναι λογικό,  τα αυτοκίνητα θα σταματούν κανονικά, θα δίνουν 

προτεραιότητα στο λεωφορείο όταν βλέπουν μεγάλο όχημα και θα 

διέρχεται κανονικά την έξοδο της πόλης.  Με αυτόν τον τρόπο δεν 

φορτώνουμε την 8 η ς  Μαΐου περισσότερο. Ίσα –ίσα την 

αποσυμφορίζουμε δίνοντας μια δίοδο σε ένα μεγάλο όχημα να βγει  από 

κάποιον άλλο δρόμο.  

 Οι υπόλοιπες στάσεις,  όντως οι  στάσεις αυτές δεν μπορούμε να 

πέσουμε στην παγίδα των καταστηματαρχών ή κάποιων κατοίκων της 

περιοχής που δραστηριοποιούνται οικονομικά σε εκείνα τα σημεία.  Η 

στάση είναι στάση, θα πρέπει να δούμε και το κοινό συμφέρον,  να 

δούμε όμως και συμφέρον πρώτα του επιβατικού κοινού και των 

δημοτών. Έτσι πρέπει να γίνει  ή να βάλουμε στάσεις κάθε δέκα μέτρα; 

Και εάν βάλουμε στάσεις κάθε δέκα μέτρα θα εφαρμόζονται;  Κατά 

πόσο θα εφαρμόζονται;  Η απόφαση θα παρθεί από αλλού. Εμείς μια 

γνωμοδότηση κάνουμε.   

 Γι΄ αυτό τον λόγο ψηφίζω ναι σε όλες τις  ει σηγήσεις του 

Αντιδημάρχου, του κ.  Καλαϊτζίδη.   

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ο κ. Μπόικος.  

Κος ΜΠΟΙΚΟΣ:  

Για την στάση στην πλατεία Εμπορίου νομίζω ότι  δεν πρέπει καν να το 

συζητήσουμε.  Είναι απαράδεκτη πάνω στην στροφή, στην ουσία για τα 

συμφέροντα δυο, τριών καταστημάτων. Αυτό παίζεται.  Είναι αυθαίρετη 

μας είπε και παραπάνω υπάρχει και στα 50 μέτρα, επομένως σε καμία 

περίπτωση δεν πρέπει να δεχθούμε,  ειδικά εκείνη την στάση. Αλλά και 

στις  άλλες δυο στους μονόδρομους Σπετσών και Κοσμά Αλεξανδρίδη,  

δεν το καταλαβαίνω, έχετε τύχει  να μπαίνει  λεωφορείο από την 

Βενιζέλου και να σταματάει στην Κοσμά Αλεξανδρίδη,  να κατεβαίνει  ο 

οδηγός κάτω, να ανοίγει ,  να βγάζουν τα μπαγκάζια ο κόσμος και να 

περιμένει  ουρά απέξω που φτάνει  μέχρι την Βενιζέλου πότε θα πάρουν 

τα μπαγκάζια τους να κατέβουν οι  επιβάτες τον μονόδρομο;  

 Δηλαδή διώξαμε τα λεωφορεία έξω και τελικά τα ξανά φέρνουμε 

με άλλο τρόπο;  

 Εγώ θεωρώ ότι  η εισήγηση της υπηρεσίας είναι πολύ σωστή και 

αυτή πρέπει να ακολουθηθεί.  Συνεπώς εάν μιλάμε γι΄ αυτές τις  

στάσεις,  την υπηρεσίας την εισήγηση. ούτε στην Σπετσών, ούτε στην 

Κοσμά Αλεξανδρίδη,  πολύ δε περισσότερο εκεί  στην πλατεία Εμπορίου 

που πλέον είναι το απόγειο της αυθαιρεσίας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επόμενος ο κ.  Γάτσιος νομίζω.  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Όχι,  ο κ.  Γκότσης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γκότσης,  συγνώμη.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Κύριε Πρόεδρέ,  προεδρεύοντα, εγώ θέλω να πω το εξής:  ότι  οι  ανάγκες 

δημιουργούν τα θέματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Προεδρεύοντα.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Πρόεδρος παρίσταται αυτή την στιγμή.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ποιος κινεί  την διαδικασία;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας έπιασα στον ύπνο συνάδελφοι.  Τον γραμματέα κάνω ελλείψει 

γραμματέα. Δεν πειράζει  όμως. Κύριε Γκότση αστειευόμενος.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε οι  ανάγκες,  επαναλαμβάνω, δημιουργούν τα θέματα σε 

κάθε κοινωνία.  Υπάρχουν αιτήματα όχι  μόνο καταστηματαρχών, αλλά 

και πολιτών. Δηλαδή οι  στάσεις που θέλουμε στην Σπετσών και 

Κομνηνών και στην Παναγίτσα, δεν είναι μόνο, εάν διαβάσετε,  δεν 

είναι μόνο απαίτηση καταστηματαρχών, δηλαδή να τους 

εξυπηρετήσουμε αλλά πολιτών που κινούν ται στα χωριά Σιδηρόκαστρο 

και τα λοιπά.  

 Επίσης,  στην Πλατεία Εμπορίου δεν είναι μόνο απαίτηση δυο, 

τριών καταστηματαρχών, όπως ειπώθηκε,  διότι  η αγορά, όπως είναι και  

η Πλατεία Εμπορίου,  το Εμπόριο που λέμε,  από εκεί  οι  άνθρωποι με τα 

ψώνια που κάνουν και τα βαρίδια που έχουν,  τους είναι πολύ πιο 

εύκολο να υπάρχει μια στάση και μιλάμε τώρα μας είπατε ότι  είναι,  

υπάρχει  εσοχή.  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 22ΑΣ ΙΑΝΟΥΑΙΟΥ 2014  

14

5 

 Άμα συγκρίνουμε πόσα μέτρα είναι στην Πλατεία Εμπορίου,  

πόσα μέτρα είναι ο δρόμος και πόσα μέτρα είναι η Μ. Αλεξάνδρου, 

εκεί  που  θα πάρετε,  το ένα τρίτο δίνει  της Μ. Αλεξάνδρου, εγώ δεν 

λέω να καταργηθεί εκείνη αλλά λέω ότι  καλώς υπάρχει αυτή η στάση 

και μάλιστα, τα αμάξια δεν πρέπει να σταματάνε ακριβώς στην γωνία,  

αλλά να αφήνουν ένα περιθώριο για να μπορεί ο άλλος να στρίψει.  

Δηλαδή να πάει λίγο πιο μπροστά.  

 Επίσης,  η στάση η οποία γίνεται Μεραρχίας 65,  όλα αυτά 

εξυπηρετούν φοιτητές,  το βλέπω εγώ, εξυπηρετούν φοιτητές,  πολίτες 

και όχι  μόνο καταστηματάρχες.  Δεν γίνεται το ρουσφέτι .  

 Εγώ θα έλεγα γιατί  το Δημοτικό Συμβούλιο άλλωσ τε γιατί  

υπάρχει;  Για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Για την καλή ποιότητα 

ζωής των δημοτών. Λοιπόν,  ένα στοιχείο είναι και αυτό.  Να μην 

ταλαιπωρούνται.   

Θα έλεγα λοιπόν να μπει μέσα στο πακέτο,  συμφωνώ δηλαδή με 

όλα, να μπει και η στάση στην Πλατεία Εμπορίο υ,  αλλά να υπάρχει ένα 

περιθώριο που στρίβουμε από την Ανατολικής Θράκης και μπαίνουμε 

στην Πλατεία Εμπορίου.  Αυτό.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Καταρχάς,  θα συμφωνήσω απόλυτα με τον τοποθέτηση του κ.  Γκότση 

και θα συμφωνήσω και βεβαίως με τον κ.  Αντιδήμαρχο σε όλα αυτά τα 

οποία εισηγήθηκε,  πλην ενός και είναι,  αφού συμφωνώ με την 

τοποθέτηση του κ.  Γκότση είναι η στάση στο Χριστό μπροστά, στην 

Πλατεία Εμπορίου.   

 Κύριοι συνάδελφοι,  πρέπει να κατανοήσουμε όλοι ένα πράγμα. 

Με τις  αναπλάσεις η εμπορευματικότητα του κέντρου τ ης πόλης έχει  

πέσει πάρα πολύ. Συν τοις  άλλοις σκέφτονται πάρα πολύ να κατεβούν,  
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η άποψή μου είναι αυτή κ.  Αντιδήμαρχε,  συν τοις  άλλοις οι  άνθρωποι 

των χωριών που ενισχύουν συχνά –πυκνά την οικονομία της πόλης,  

σκέφτονται πάρα πολύ για να κατέβουν εδώ γιατ ί  δεν εξυπηρετούνται 

πλέον με μεγάλη ευκολία.   

 Είναι πολύ σωστό αυτό που έχουν κάποιοι  την άποψη ότι  θα 

πρέπει να φύγουν όλα τα λεωφορεία έξω, να βγουν εδώ για να έχουμε 

ένα περιβάλλον,  να μην έχουμε μποτιλιάρισμα και τα λοιπά. Πώς θα 

κουβαλάμε μετά τα λεωφορεία πρώτον και ποιοι  θα έρχονται από τα 

χωριά αυτοί που δεν έχουν οχήματα να ψωνίζουν από την πόλη και να 

ενισχύουν και την τοπική οικονομία αλλά να εξυπηρετούνται και οι  

ίδιοι;   

 Γι΄ αυτό λοιπόν θα πρέπει να συνυπάρξουν μερικά πράγματα. Θα 

πρέπει ναι μεν σεβόμενοι και το περιβάλλον και το κυκλοφοριακό και 

όλα αλλά μην τα φέρουμε όλα στο απόλυτο.  Τότε να την κλείσουμε την 

πόλη, να την στεγανοποιήσουμε εντελώς και να μην μπαίνει  κανείς  

μέσα.  

 Κύριε Αντιδήμαρχε,  συμφωνούμε απόλυτα με την εισήγηση εκτός 

από το θέμα της Πλατείας Εμπορίου.  Βεβαίως υπάρχει ένα θέμα. Στα 

πενήντα μέτρα λέτε πιο πάνω, εκατό,  πόσα είναι,  υπάρχει  μια στάση. 

Κατά την γνώμη μας θα έπρεπε η στάση αυτή να είναι και να 

οριοθετηθεί και να νομιμοποιηθεί  στην Πλατεία Εμπορίου.  Εκεί που 

λειτουργεί  τώρα δηλαδή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο επόμενος.   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Είναι ο Πρόεδρος του Προβατά, ο κ.  Γαλάνης έχει  τον λόγο εάν θέλει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ελάτε πρόεδρε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και τον κ.  Χασαπίδης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρόεδρε καθίστε δίπλα σε ένα μικρόφωνο για να καταγράφεται 

καλύτερα. Έχετε ωραία φωνή και δυνατή αλλά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΟΒΑΤΑ:  

Γιατί  τα λεωφορεία που ξεκινάνε από Σέρρες για να ξαναπάρουν από 

τον Προβατά τον κόσμο να τον φέρουν στις  Σέρρες,  πάνε Προβατά, 

πάνε Μονοκλησσιά,  πάνε Άνω Καμήλα, Μητρούσι.  Το πρόβλημα είναι 

από το Μητρούσι δεν βγαίνουν στον κεντρικό για να τους φέρουν να 

τους αφήσουν στις  στάσεις,  τους πάνε κατευθείαν από τον ΟΒΑ τους 

πάνε στον πρακτορείο στο έξω και ταλαιπωρείται ο κόσμος πως θα 

έρθει  από εκεί .  Μετά άμα δεν υπάρχουν οι  στάσεις πως θα ξανά πάνε  

στο πρακτορείο για να ανεβούν και να κάνουν;  

 Τα δρομολόγια έχουμε πρόβλημα με τα δρομολόγια από την 

Θεσσαλονίκη. Ένα δρομολόγιο το τελευταίο μπαίνει  στον Προβατά. 

Για να έρθουν στις  Σέρρες ή να πάνε Θεσσαλονίκη έρχεται λεωφορείο 

τους παίρνει ,  κάνει  την αντίθετη φορά, Μητρούσι,  Άνω Καμήλα και 

τους πάει στο Στρυμονικό.  Με την κατάργηση των τριών στάσεων, της 

Άνω Καμήλας,  Βαμβακιάς και τέτοιο,  ταλαιπωρούνται για να πάνε 

Θεσσαλονίκη. Πρέπει να πάει στο Στρυμονικό,  να γίνει  εκεί  η τέτοια 

και να ξανά κατεβεί.  

 Προχθές είχε τρία άτομα από την Θεσσαλονίκη στον Προβατά για 

να περάσει από έξω, πιο λίγο θα κάνει  να περάσει από μέσα από τον 

Προβατά. Δεν περνάγανε τίποτα. Τους φέρνει  στις  Σέρρες.  Δηλαδή να 
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ταλαιπωρούνται,  να έρχονται από την Θεσσαλονίκη Σέρρες για να ξανά 

γυρίσουν στον Προβατά;  

 Ζητάμε να συνδεθούμε με το ΚΤΕΛ να βάλουν δρομολόγια από 

Θεσσαλονίκη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να δώσουμε τον λόγο και στον Πρόεδρο του ΚΤΕΛ κύριε Πρόεδρε.  Να 

τελειώσουμε όμως με τις  τοποθετήσεις των άλλων συναδέλφων. Κύριε 

Χασαπίδη.  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  αγαπητοί συνάδελφοι,  εάν δεν υπήρχε 

η μελέτη στρατηγικών σχεδιασμών για την αστική κινητικότητα, εάν 

δεν υπήρχε αυτή η μελέτη εγώ θα ήμουνα εναντίον της εισήγησης του 

Αντιδημάρχου.  

 Η εταιρεία των υπεραστικών ΚΤΕΛ έ κανε μια μεγάλη επένδυση 

στις  παρυφές τις  πόλης και ο Δήμος ξόδεψε αρκετά λεφτά στον 

περιβάλλοντα χώρο εκεί  για να εξυπηρετεί  το υπεραστικό ΚΤΕΛ.  

 Τώρα προσπαθούμε,  ενώ σε όλες τις  μεγάλες πόλεις που υπάρχει 

το υπεραστικό ΚΤΕΛ έτσι οργανωμένα έξω στις  παρυ φές της πόλης 

κανένα λεωφορείο δεν κυκλοφορεί μέσα στην πόλη. Για ποιο λόγο 

καταργήσαμε τότε το πρακτορείο Θεσσαλονίκης εκεί  Σιδηροκάστρου 

Ηράκλειας;  Για ποιο λόγο το καταργήσαμε; Εάν θέλουμε πάλι τα 

λεωφορεία να διέρχονται από το κέντρο της πόλης; Ο σχεδι ασμός 

ποιος είναι δηλαδή;   

 Εγώ είπα,  εάν δεν υπήρχε η μελέτη αυτή, η οποία,  ενδεχομένως,  

να δώσει θεαματικά αποτελέσματα σε ότι  έχει  σχέση με την κίνηση 

αυτών των μεγάλων λεωφορείων στο κέντρο της πόλης,  θα ήμουν 

απόλυτα αρνητικός.   
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Αυτή η στάση εκεί  στην Πλατεία Εμπορίου νομίζω είναι 

επικίνδυνη και τώρα που θα έχουμε και τις  βιοκλιματικές αναπλάσεις 

στην περιοχή εκείνη,  εκείνος ο κόμβος θα δεχθεί  πολλά φορτία 

συγκοινωνίας και θα είναι εμπόδιο η στάση του ΚΤΕΛ εκεί.  Η στάση 

θα πρέπει να μεταφερθεί επάνω.  

Όσο για τις  άλλες δυο μονοδρομήσεις Κοσμά Αλεξανδρίση και 

Σπετσών, νομίζω ότι  θα δημιουργήσουν μια συμφόρηση μέσα στην 

πόλη, έχουμε το φανάρι της 8 η ς  Μαΐου, έχουμε τον κόμβο εκεί  κοντά 

στο Καντήλι,  εάν έχουμε και δυο μονόδρομους από τους οποίους θα 

μπαίνουν και θα βγαίνουν μεγάλα λεωφορεία,  βαριά οχήματα, θα 

μπλοκάρει η Βενιζέλου. Θα μπλοκάρει η Βενιζέλου.  

Η άποψη η δική μου, είπα ότι  αποδέχομαι αυτή την εισήγηση της 

υπηρεσίας,  γιατί  περιμένω από την μελέτη της αστικής κινητικότητας 

να δώσει οριστική λύση  στο πρόβλημα που υπάρχει αυτή την στιγμή 

στην πόλη, αλλά δεν μπορώ να δεχθώ αυτούς τους δυο μονόδρομους να 

χρησιμοποιούνται από τα μεγάλα οχήματα.  

Ευχαριστώ.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

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

μέλλον είναι η υπεραστική συγκοινωνία να μην μπαίνει  καθόλου μέσα 

στην πόλη. Μετά από αυτή την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε και 

πιστεύω ότι  είναι πολύ σημαντικό να μεταφερθεί η έδρα του ΚΤΕΛ 

στην . .  στις  παρυφές της πόλης,  όπως λέει  ο κ.  συνάδελφος και τα έργα 

υποδομής που κατά τις  δυνατότητές μας πραγματοποιήσαμε στον 

δρόμο, νομίζω ότι  δίνουν το έναυσμα για να σκεφτεί  κανείς  πως θα 

μπορεί να λειτουργεί  το όλο σύστημα μετά από κάποια χρόνια.   
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 Βέβαια.  η αλήθεια είναι,  κύριε Πρόεδρε,  ότι  ο πολύ καλός 

συνάδελφος,  ο κ.  Καλαϊτζίδης,  έκανε μια εξαιρετική δουλειά 

λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παράγοντες και όλα τα ενδιαφέροντα 

μέρη, γιατί  πράγματι οι  συνθήκες είναι τέτοιες που,  τουλάχιστον,  σε 

αυτή την περίοδο,  δείχνουν να υπάρχει αυτή η ανάγκη για να έρχεται 

το επιβατικό κοινό μέσα στην πόλη με κάποιο τρόπο.  

 Είμαι βέβαιος ότι  θα ωριμάσουν οι  συνθήκες και από την πλευρά 

του ΚΤΕΛ και σε ότι  αφορά τις  δικές μας κυκλοφοριακές προσεγγίσεις  

στον Δήμο και ίσως μετά από κάποια χρόνια,  όταν θα καλυτερεύσει η 

οικονομία ευρύτερα, να μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο,  

που συμβαίνει  σε όλο τον σύγχρονο κόσμος,  κύριε Πρόεδρε,  όπου και 

να έχει  ταξιδέψει όποιος από εμάς,  η υπεραστική συγκοινωνία να 

βρίσκεται στις  παρυφές της πόλης και να εξυπηρετεί  το κοινό από εκεί  

και έξω από την πόλη.  Ποτέ μέσα στην πόλη.  

 Στηρίζω αυτή την εισήγηση που έκανε ο κ.  Αντιδήμαρχος την 

πολύ εμπεριστατωμένη. Δεν συμφωνώ με αυτή την στάση, επομένως 

συμφωνώ μαζί του και για την στάση του Χρυσού, που κατά την άποψή 

μου δεν θα πρέπει να διατηρηθεί και θέλω να πι στεύω ότι  στο μέλλον 

θα ωριμάσουν οι  συνθήκες και πάντα σε συνεργασία με όλα τα 

ενδιαφερόμενα μέρη και με το ΚΤΕΛ του υπεραστικό και το ΚΤΕΑΛ 

φυσικά σε κάθε περίπτωση που κινούν το επιβατικό κοινό και το 

εξυπηρετούν,  να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο,  ώστε η υπεραστική 

συγκοινωνία να προσφέρεται στον πολίτη από την έδρα και έξω από 

την πόλη.  

 Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Παρακαλώ τον Πρόεδρο του ΚΤΕΛ τον κ.  Γιαννακόπουλο να έρθει  να 

καθίσει  σε μια θέση, εκεί  δίπλα στην κυρία Σαραντίδου μια και  

υπάρχει ελεύθερο μικρόφωνο. Είναι τόσο φιλόξενη η κυρία 

Σαραντίδου,  αποδέχεται τους πάντες.  Το μικρόφωνο ανοίξτε σας 

παρακαλώ.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:  

Να διευκρινίσουμε ορισμένα πράγματα γιατί  βλέπω εδώ ότι  γίνονται 

κάποιες συζητήσεις,  όπως έγιναν και με τις  επεκτάσεις των αστικών 

γραμμών και λαμβάνονται αποφάσεις.  Αποφάσεις δεν μπορείτε να 

πάρετε.   

 Λοιπόν,  εμείς  σαν ΚΤΕΛ ανήκουμε στην Περιφέρεια.  Όποια 

στάση και να γίνεται ότι  και να κάνουμε,  όποιο δρομολόγιο και να 

προσθέσουμε ή όπου και να φύγουμε ή να μη ν εκτελέσουμε σαν 

κοινωνία,  υπαγόμαστε στην Περιφέρεια.   

 Εσείς έχετε το δικαίωμα μιας γνωμοδότησης ή να πείτε τα δικά 

σας και τα λοιπά.  

 Έρχομαι στο κυρίως θέμα που είναι γύρω από τις  στάσεις.   

 Σαν Οργανισμός Κοινής Ωφελείας έχουμε υποχρέωση, 

υποχρέωση,  να εξυπηρετούμε όλους τους κατοίκους,  όλου του Νομού. 

Έχουμε επτά Δήμους.  Πάντα είμαστε σε συνεργασία,  όπως με τους 

σημερινούς δημάρχους σε όλους τους Δήμους και με τον Δήμαρχο 

Σερρών και με τους προηγουμένως δημάρχους.   

 Σαν υπεραστικό ΚΤΕΛ έχουμε το δικαίωμα τις  στάσεις των 

λεωφορείων να τις  καθορίζει  η Περιφέρεια.  Άλλοτε χρειάζεται 

εισήγηση, άλλοτε δεν χρειάζεται εισήγηση. Εκεί  που υπάρχει αστική 

συγκοινωνία,  όπως εφαρμόζουμε παντού, στην Θεσσαλονίκη, στην 

Δράμα, στην Αλεξανδρούπολη, όπου στέλνουμε αυτ οκίνητο,  στην 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 22ΑΣ ΙΑΝΟΥΑΙΟΥ 2014  

15

2 

Καβάλα, μεταφέρουμε τον κόσμο και μπορούμε να αποβιβάζουμε και 

να επιβιβάζουμε επιβάτες στις  στάσεις όπου είναι καθιερωμένες των 

υπεραστικών γραμμών.  

 Εάν ζητήσουμε,  όπως ζητήσαμε,  παραδείγματος χάρη, τις  στάσεις 

αυτές τις  δυο στην Μεραρχίας και στην Σπετσών, οι  στάσεις αυτές δεν 

είναι χαρακτηρισμένες.  Κοσμά Αλεξανδρίδη υπάρχει στάση 

χαρακτηρισμένη αστικών. Άρα μπορούμε να κατεβάσουμε.   

 Είχαμε καθορίσει  επάνω απέναντι  από τον Μαρινόπουλο επί της 

Βενιζέλου. Έχει στάσεις και λέμε εμείς  αυτές τι ς  στάσεις που 

υπάρχουν αστικές,  θα μπορείτε τα υπεραστικά αυτοκίνητα να 

διέρχεστε και να αφήνετε τον κόσμο.  

 Αυτά ισχύουν,  αυτά είναι  η νομοθεσία,  δεν έχουμε κανένα 

πρόβλημα με κανέναν Δήμο, πάντα όμως είμαστε σε συνεργασία με 

τους Δήμους.  Δηλαδή ότι  κάναμε ή εάν ζητήσαμε κάποτε την Κοσμά 

Αλεξανδρίδη το κομματάκι εκείνο να γυρίσει ,  πάντα ήρθαμε σε 

συνεννόηση και με τους δημάρχους και ήταν συγκαταβατικοί,  μέχρι 

και έρθουμε,  δηλαδή να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο, όχι  δικό μας 

πρόβλημα, τον κόσμο γιατί  δεν τον μεταφέρουμε σήμερα εμείς  αυτούς 

που έχουν το ΙΧ.  

Η πρώτη δουλειά μας είναι,  πρώτα από όλα, το 80% είναι,  

μαθητές,  ΑμεΑ και φοιτητές.  Το 20% είναι αυτοί που χρησιμοποιούν 

το λεωφορείο,  αυτοί που δεν θέλουν να ξοδέψουν και έρχονται και 

αυτοί είναι πάντα οι  εργαζόμενοι.  Αυτούς λάβαμε υπόψη μας και 

δημιουργήσαμε την στάση της Μεραρχίας.  Αυτοί που εργάζονται στα 

Δικαστήρια,  στην Νομαρχία,  αφού έχουν καταργηθεί και οι  Εφορίες 

πλέον στις  επαρχίες.  Αυτούς λάβαμε υπόψη μας που θέλουν να έρθουν 
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κοντά στην Εφορία.  Αυτούς λάβαμε υπόψη μας,  δεν λάβαμε υπόψη μας 

ούτε τον Δήμο.  

Είμαστε Οργανισμός Κοινής Ωφέλειας πάλι επαναλαμβάνω, 

έχουμε την υποχρέωση αυτή προς το επιβατικό κοινό να το 

εξυπηρετήσουμε,  εκεί  ελεγχόμαστε,  εάν μπορούμε να τον 

εξυπηρετήσουμε ή δεν μπορούμε να  τον εξυπηρετήσουμε,  εκεί  

προσθέτουμε δρομολόγια ή αφαιρούμε δρομολόγια,  δεν μας δεσμεύεις 

κανείς ,  όπως δεν δεσμεύει και κανένα τουριστικό αυτοκίνητο να 

σταθμεύει στις  στάσεις των τουριστικών λεωφορείων εάν έχει  να 

μεταφέρει εργάτες,  εάν έχει  να μεταφέρει μαθητές και τα λοιπά.  

Πάντα σε όλους τους Δήμους,  μιλάω για το κέντρο της Αθήνας,  

μιλάω για παντού, όπου τουριστικά αυτοκίνητα, δεν δεσμεύει εμένα . .  

εάν έχουν δέκα επιβάτες για την Ομόνοια να πω ότι  αντί  να πας στο 

πρακτορείο θα πας στην Ομόνοια.  Δεν με δεσμεύει κανένας.  Δεν με 

δεσμεύει εάν έχω επιβάτες για το λιμάνι του Πειραιά,  το αυτοκίνητο 

που πάει για Αθήνα και τους πω ότι  έχετε δέκα επιβάτες οδηγέ,  θα μας 

πας στον Πειραιά να τους κατεβάσεις.  Έχω την υποχρέωση να το κάνω 

αυτό.   

Έχω το δικαίωμα να κυκλοφορώ όλη την ημέρα. Δεν μπορείτε να 

σταματήσετε κανένα αυτοκίνητο μέσα στην πόλη να τα βάλω να 

γυρίζουν.  Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα αλλά σε συνεργασία και 

λαμβάνοντας υπόψη μας όλα, το κυκλοφοριακό και τα λοιπά και όλα 

αυτά εδώ πέρα, είδαμε όλες τις  εξετά σεις,  τα σκεφτήκαμε και είπαμε 

ότι  σήμερα και πολύ περισσότερο σήμερα με αυτή την οικονομική 

κρίση που τραβάμε,  βλέπετε και εσείς ,  δεν ξέρω εάν το βλέπετε,  εμείς  

το βλέπουμε παντού σε όλους τους αυτούς,  προπαντός στην 

Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, δεν υπάρχει  κυκλοφοριακό πρόβλημα.  
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Το πρόβλημα των Σερρών, τουλάχιστον εκεί  που περνάνε,  είδαμε 

ότι  για να βγούμε καλύτερα προς την επαρχία είναι να πάρουμε την 

Σπετσών. Γιατί  εάν μπλέξουμε στα παζάρια,  εάν μπλέξουμε και 

πάρουμε την 8 η ς  Μαΐου θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Δεν θέλουμε 

. .ούτε εμείς  ούτε τα λεωφορεία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε την τοποθέτησή σας.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:  

Ναι,  ναι,  ολοκληρώνω. Ζήτησε ο Δήμος από την Περιφέρεια να 

εγκριθεί  μια στάση στην Φιλίππου. Η Περιφέρεια έχει  υποχρέωση, 

γιατί  δεν υπήρχε στάση  αστικών αυτοκινήτων να την χρησιμοποιώ εγώ 

σήμερα, η Περιφέρεια ζήτησε την γνώμη μου. Λέω ότι  δεν έχω κανένα 

πρόβλημα εγώ, να μεταφερθώ. Θέλει ο κόσμος να μεταφερθώ, θα 

μεταφερθώ. Δεν λαμβάνω υπόψη μου ούτε καταστήματα ούτε αγορές 

ούτε τίποτα.  Εάν και τους έχω ανάγκη, δηλαδή από αυτούς τρώω και 

εγώ. Από την αγορά και τα λοιπά και αυτά εδώ πέρα. Είδε την 

συγκατάθεση και έγινε η μεταφορά.  

 Κάνοντας την μεταφορά όμως στην Φιλίππου, έχω το πρόβλημα 

ότι  έχω μια στάση σήμερα, έχουν τα αστικά δηλαδή που την 

χρησιμοποιούν,  στο παρκάκι που είναι στην ένωση Ραιδεστού με 

Γεωργίου Παπανδρέου. Φυσιολογικά πρέπει να καταργηθεί εκείνη η 

στάση και να πάει κάπου πιο κοντά.  Δηλαδή αυτός που είναι για την  

Νομαρχία,  το Δικαστήριο και τα λοιπά, που τον παίρνω σήμερα από 

την γωνία εκεί  στην Ραιδεστού πρέπει να πάει πιο προς τα επάνω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Προς την Ιουστινιανού;  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Προς την Γεωργίου Παπανδρέου. Δηλαδή μιλάω τώρα για αυτούς οι  

οποίοι  χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς και έρχονται εδώ 

και από την Εφορία  και σας είπα ποιοι  είναι.  Τα παιδάκια που 

έρχονται το απόγευμα για φροντιστήρια,  αυτός που θα επισκεφτεί  έναν 

γιατρό, για τις  κλινικές,  αυτόν τον κόσμο μεταφέρουν.   

 Εάν καταργηθεί η στάση της πλατείας Εμπορίου και πάει  λίγο 

επάνω θα αναγκαστώ να μετα φέρω αυτή την στάση κάπου ενδιάμεσα 

για να μπορέσω,  τον κόσμο δηλαδή αυτός που θα έρχεται εδώ στην 

Νομαρχία και αυτά εδώ πέρα, να ανεβεί δέκα μέτρα, είκοσι παραπάνω, 

να μην κάνω και τρίτη  στάση ενδιάμεσα.  

 Εμείς κοιτάζουμε πρώτα από όλα το κυκλοφοριακό.  Το 

κυκλοφοριακό μας εμποδίζουν και εμάς.  Δηλαδή εάν είναι ένα 

δρομολόγιο κάνει ,  βγει  20 λεπτά ή 40 λεπτά μέχρι να βγάλουμε την Μ. 

Αλεξάνδρου…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρόεδρε λίγο πιο σύντομα όμως.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:  

Αυτό είναι το θέμα. Δεν έχω ούτε για την Πλατεία Εμ πορίου ούτε για 

αυτό.   

 Κρίναμε και εμείς  και η Διεύθυνση της Τροχαίας ότι  όπως είναι 

σήμερα και δεν εμποδίζω κανέναν,  την Σπετσών την έξοδο και όχι  της 

8η ς  Μαΐου, για να μπορώ να εξυπηρετήσω το επιβατικό κοινό και να 

μην έχω συμφόρηση καθόλου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν νομίζετε κ.  Αντιδήμαρχε ότι  χρειάζεται.  Ήταν σαφής η πρότασή 

σου. Νομίζω ότι  μπαίνει  σε ψηφοφορία,  όχι  σε ψηφοφορία,  

γνωμοδοτικού χαρακτήρα είναι αυτό το πράγμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι  θα γνωμοδοτήσουμε,  έτσι;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακριβώς.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να τα πάρουμε ένα προς ένα.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα προς ένα.  Πρώτη είναι η εισήγησή σου Αντιδήμαρχε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Που εισηγούμαστε εμείς  αρνητικά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει για να το ολοκληρώσουμε  το θέμα, υπάρχει η εισήγηση της 

υπηρεσίας,  υπάρχει  η εισήγηση του Αντιδημάρχου, υπάρχει η πρόταση 

του κ.  Γκότση, υπάρχει και άλλη πρόταση;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε και με της υπηρεσίας κατά το ήμισυ συμφωνούμε και εμείς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σαφώς. Μπορεί να είναι και παραπάνω από το ήμισυ.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η πρώτη ψηφοφορία αφορά την Πλατεία Εμπορίου.  Εισηγούμαστε 

εμείς  αρνητικά. Αυτό να ψηφίσουμε πρώτα. Αρνητικά η υπηρεσία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ή θα ψηφίσουμε την υπηρεσία ή θα ψηφίσουμε τις  άλλες προτάσεις.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει κάποιος,  για να μην…  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συμφωνούμε με την πρόταση του αντιδημάρχου και προσθέτουμε την 

στάση επιπλέον στην . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτή είναι η διαφοροποίησή μας.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Να καταγραφεί.  Εντάξει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνεί με την εισήγηση του Αντιδημάρχου..  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε όμως, συγνώμη λίγο,  όσον αφορά την Πλατεία 

Εμπορίου,  κάποιες από αυτές . .  της υπηρεσίας,  η οποία σαν πρόταση 

όμως πρέπει να λάβουμε υπόψη και του κ.  Μπόικου και του κ.  Νιζάμη,  

γιατί  στην Πλατεία Εμπορίου συμφώνησαν.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ      

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 40/2014)  
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……………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό έβδομο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 27ο:  

Έγκριση μελετών παροχής υπηρεσιών με τίτλο:  

α) ¨Συντήρηση, οργάνωση και διαχείριση χώρων πρασίνου της  

Δ.Ε. Καπ.  Μητρούση του Δήμου Σερρών, έτους 2014¨ ,  

β) ¨Συντήρηση, οργάνωση και διαχείριση χώρων πρασίνου της 

Λευκώνα  

και των Τ.Κ. Ορεινής και Άνω Βροντούς του Δήμου Σερρών, έτους 

2014¨ .  

Εισηγητής: Ο Δημ. Σύμβουλος κ.  Δούκας Γ.  

και γ) ¨Με κάδους ογκωδών υλικών στις .Ε. του Δήμου Σερρών¨  .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Χράπας Π.  

 

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Προς τον κ.  Δούκα η πρώτη ερώτηση. Κύριε Δούκα γυ ρνώντας κανείς  

στην Περιφέρεια του Δήμου, έξω από τα χωριά βλέπω πάρα πολλά 

ογκώδη υλικά, αυτά που λέτε.  Τα πετάνε έξω, τι  γίνεται;  Ελέγχεται 

καθόλου αυτή η κατάσταση;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Στον κ.  Χράπα. Εάν θέλετε,  δεν πειράζ ει .  Είναι πραγματικά μια εικόνα 

πάρα πολύ άσχημη, γιατί  υποτίθεται ότι  θέλουμε να φύγουμε από αυτές 

τις  συνθήκες το να πετάμε όπου να είναι ογκώδη υλικά. Πραγματικά 
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όμως είναι γεγονός.  Το έχω δει  με τα ίδια μου τα μάτια.  Τι ακριβώς 

γίνεται;   

Ένα αυτό και ένα δεύτερο, εάν σε αυτές τις  μελέτες που λέμε για την 

οργάνωση και διαχείριση των Πρασίνου και τα λοιπά, εάν 

περιλαμβάνεται και το πότισμα.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Όπου υπάρχει αυτόματο πότισμα γίνεται.  Αυτόματο πότισμα με 

μπεκάκια.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Εάν περιλαμβάνεται κα ι το πότισμα.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Το πότισμα υπάρχει όταν υπάρχει αυτόματο πότισμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Αναστασιάδης,  ο κ.  Νιζάμης και ο κ.  Γάτσιος.  Ο κ.  Νιζάμης.   

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Ήθελα να ρωτήσω για τις  μελέτες τις  εγκρίνω βέβαια,  εκείνο όμως που 

μου κάνει  εντύπωση και  ήθελα να γνωρίζω το βαθύτερο σκεπτικό,  των 

δυο διαγωνισμών. Δυο για την συντήρηση Καπετάν Μητρουση και τα 

λοιπά, 57.810 ευρώ και μια για τον Λευκώνα και τα λοιπά, 98.000. Σε 

τι  εξυπηρετεί  και τι  οφέλη θα έχει  ο Δήμος από αυτούς τους δυο 

ξεχωριστούς διαγωνισμούς;  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Χωριστεί  οι  πρώην Δήμοι,  χωριστές έγιναν και οι  μελέτες.  Δεν υπήρχε 

άλλος λόγος.  Τα οφέλη είναι ίδια.  Όπως και θα έρθει  και η τρίτη 

μελέτη σε δέκα μέρες του Σκουτάρεως.  Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. 

Ήμασταν υποχρεωμένοι να την κάνουμε έτσι την μελέτη για τον κάθε 
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Δήμο χωριστά. Μπορεί να είναι και αυτό,  μην μεγαλώσουν πολύ τα 

ποσά και χρειαστεί  να κάνουμε διεθνή διαγωνισμό.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Σαν Πρόεδρος της Οικονομική Επιτροπή να συνεισφέρω σε αυτό που 

λέτε,  να πω ότι  όταν ήταν όλα μαζί ένα,  οι  ίδιοι  οι  αιρετοί και μέσω 

της Κ.Ε.Δ.Ε. ζήτησαν να μπορούν κατά Δημοτική Ενότητα να μπορούν 

να κάνουν διαγωνισμούς,  γιατί  έτσι διευκολύνεται και οι  διαδικασίες 

και φανταστείτε ένας σε έναν τέτοιο διαγωνισμό τεράστιο να έχουμε 

ενστάσεις,  δεν θα έχουμε ποτέ ά νθρωπο τελικά να κόβει το πράσινο.  

Γι΄ αυτό έγινε κατά Δημοτικές Ενότητες …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για να παίρνουν την δουλειά οι  εργολάβοι και όχι…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Και για την συμμετοχή, ευχαριστώ τον κ.  Αντιδήμαρχο τον κ.  

Μυστακίδη και για την συμμετοχή περισσότερων ε νδιαφερομένων και 

εταιρειών και σε τοπικό επίπεδο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Αναστασιάδης.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όντως ο 3979, το άρθρο 61,  που δίνει  αυτή την δυνατότητα είναι λίγο 

σοφός σε αυτό το σημείο για να μην φτάνουμε σε αδιέξοδα. Και καλώς 

το έχουν κάνει  έτσ ι.  Βέβαια εδώ ήθελα να ρωτήσω, το εξής:  υπάρχουν 

οι  μελέτες,  υπάρχει  όμως και το ΠΔ80/81 που βάζει  ορισμένες τιμές 

και φυσικά οι  τιμές αυτές είναι στενά δεμένες και προσδιορίζονται και 

με το εάν τα ποτίζει  ο εργολάβος ή δεν τα ποτίζει  ο εργολάβος τα 

κομμένα χόρτα και τα τέτοια.   
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 Ερώτημα, όταν συντάχθηκαν αυτές οι  μελέτες ελήφθησαν υπόψη 

οι κανόνες της αγοράς ή απλούστατα έγινε μεταφορά μονάδος στην 

μελέτη; Γιατί  εάν όντως έγινε η μεταφορά μονάδος στην μελέτη,  τα 

κόστη είναι υπερβολικά μεγάλα και δεν ανταπο κρίνονται στους 

κανόνες της αγοράς.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τα ξέρω, τα έκανα και άλλη φορά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε πρόεδρε θα απαντήσει ο εντεταλμένος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η μελέτη που έγινε μετά από έρευνα και το πώς γίνονταν οι  

δημοπρασίες πριν στους παλαιούς Δήμους και πως γίνεται σήμερα. Εάν 

γίνουν σύμφωνα με τους κανόνες που λέμε του κράτους,  θα είναι 

διπλάσια τα χρήματα που θα πρέπει να δώσουμε.  Γι΄ αυτό και έγιναν . .  

μετά από έρευνα της αγοράς.  Και είναι αυτά που δίνουμε.  Και αυτά 

είναι τα ανώτερα. Από εδώ και πέρα θα γίνει  η δημοπρασία,  θα μπουν 

οι  εκπτώσεις και θα κατεβούμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και κάποιος άλλος ζήτησε.  Ο κ.  Γάτσιος.   Κύριε Γάτσιο.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Έχει σημειωθεί,  κύριε Πρόεδρε και στο παρελθόν να πηγαίνουμε σε 

διάφορους χώρους,  σε  διάφορα χωριά,  να μην έχουν καθαριστεί  

κάποιοι  χώροι και να λέμε ότι  δεν προβλέφθηκαν στην αρχική μελέτη.  

Έγινε η διαβούλευση με τους προέδρους,  έτσι ώστε να μπουν όλες οι  
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περιοχές,  οι  χώροι αυτοί που θέλουν,  τέλος πάντων, να κουρευτούν ή 

θα έχουμε και φέτος ίδια προβλήματα;  

 Και δεύτερο ερώτημα κ.  Χράπα, για σας,  δεν έχουμε αποφασίσει 

βέβαια ακόμη αλλά βλέπω ότι  οι  κάδοι πάνε για ανάθεση, αυτό βλέπω 

από το ποσό εάν κρίνω. Βέβαια εμείς  θα το αποφασίσουμε πόσοι θα 

πάνε.  Εάν τελικά πάμε,  θα πάμε με ανάθεση κ αι εάν πάει,  γιατί;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήστε,  πρώτο ο κ.  Δούκας και μετά ο Αντιδήμαρχος.   

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Όλοι οι  πρόεδροι καλέστηκαν και ζητήθηκε από αυτούς να δώσουν 

τους χώρους που θέλουν να κουρεύονται.  Δηλαδή στους χώρους που 

είχαμε προστέθηκαν και ότι  άλλο π ρόσθεσαν οι  πρόεδροι.  Αυτοί οι  

χώροι μπήκαν στην μελέτη.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο Πρόεδρος του Προβατά θέλει  να πάρει τον λόγο.  Δεν ερωτηθήκατε 

κύριε πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΟΒΑΤΑ:  

Όχι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Δούκα.  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Τα καινούργια πρόεδρε ερχόμαστε και τα λέμε.  Πέρ υσι ζητήθηκε από 

εσένα να πεις  ποιους θέλεις  να εντάξουμε,  ποιους χώρους και τους 

εντάξαμε.  Εάν έχεις  κάτι  καινούργιο όμως, θα πρέπει να έρθεις  στην 

υπηρεσία και να το πεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΟΒΑΤΑ:  

Περίμενα όπως πέρυσι.   
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Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Κάθε χρόνο δεν κάνουμε την ί δια δουλειά.  Τώρα ακόμα μπορείς να 

έρθεις  και έστω και έτσι μπορούμε να το εντάξουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα αγαπητέ πρόεδρε να πας στην υπηρεσία Πρασίνου για να ενταχθεί ,  

να μην έχουμε μετά παράπονο. Λοιπόν,  κύριε Χράπα απάντηση.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης τον κ.  Μηλίδη, όντως τα 

πράγματα είναι ακριβώς έτσι όπως τα λέτε.  Υπάρχουν σε πολλές 

περιοχές και στα περισσότερα χωριά του Δήμου μας αυτό το φαινόμενο 

επειδή έληξε η προηγούμενη σύμβαση προς τα μέσα του Δεκέμβρη με 

τον προηγούμενο ανάδοχο για το κάδους των ογκωδών αντικειμένων.  

 Όπως γνωρίζετε νέο διαγωνισμό για να κάνουμε θα έπρεπε να 

περάσει το έτος,  να έρθει   ο προϋπολογισμός όπως γνωρίζετε όλοι και 

μετά την έγκριση του προϋπολογισμού και των ανατροπών θα 

μπορούσαμε να φέρουμε θέμα. Τα ποσά όμως είναι ήδη μειωμένα προς 

το παρόν και θέλουμε να κάνουμε πολύ σύντομα μια απευθείας 

ανάθεση στον κ.  Γάτσιο,  με το ποσό το μικρό των 6.000 περίπου ευρώ, 

γιατί  πέρυσι συμπληρώσαμε πάνω από 20,  21,  εάν θυμάμαι καλά, . .  

διαγωνισμό, να τρέξουμε αμέσως για  να μαζέψουμε τα ογκώδη που 

έχει  αφήσει ο κόσμος στα ίδια σημεία που υπήρχαν οι  κάδοι,  το ποσό 

είναι,  όπως είπα 6.000, είναι μικρό το ποσό, δεν είναι όπως πέρυσι 20,  

21,  και στην συνέχεια,  μόλις εξασφαλίσουμε κάποια ποσά από την 

μείωση των δαπανών μας,  θα τρέξουμε διαγωνισμό της τάξεως πάλι 

των 20.000 ευρώ για να μας πάει μέχρι τέλος της χρονιάς.  Αυτό το 

ποσό δεν θα μας φτάσει μέχρι τέλος της άλλης χρονιάς,  αλλά μέχρι 

εκεί  που θα μας πάει.   



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 22ΑΣ ΙΑΝΟΥΑΙΟΥ 2014  

16

4 

 Αυτή είναι η πραγματικότητα και γι΄ αυτό τον λόγο το φέ ρνουμε 

σαν πρώτο θέμα μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού για να τρέξουμε 

γρήγορα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνεί το σώμα;  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ενός λεπτού τοποθέτηση κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.  Άλλος που θέλει  να τοποθετηθεί;  Και ο κ.  Γάτσιος.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

 Η ερώτησή μου για το πότισμα προκύπτει  από κάποια ερεθίσματα που 

είχα.  Από ότι  γνωρίζω περιλαμβάνεται στην υποχρέωση του εργολάβου 

το πότισμα, όμως με υλικά που θα χορηγεί ο Δήμος.  Τέτοια υλικά δεν 

χορηγήθηκαν, από ότι  φαίνεται και αυτοί οι  χώροι δεν ποτίστηκαν 

ποτέ.   Άρα δηλαδή, πληρώνουμε στον εκάστοτε εργολάβο, όποιος είναι 

αυτός,  χωρίς να ανταποκρίνεται σε αυτή την υποχρέωση.  

Και μάλιστα, για το θέμα αυτό αναφέρθηκε σε μένα ο Πρόεδρος 

του Χριστός ο κ.  Μεταλλίδης,  ο οποίος παρατήρησε αυτό το φαινόμενο 

και παρά τις  οχλήσεις τις  οποίες έκανε προς σε σας,  από όσο γνωρίζω, 

αποτέλεσμα δεν υπήρξε.   Ενώ ήταν στις  υποχρεώσεις του εργολάβου εξ 

όσων αναφέρει και ο Πρόεδρος.   

Αυτό το νόημα έχει  η ερώτησή μου. Βεβαίως έπρεπε . .να χορηγήσει ο 

Δήμος,  πράγμα που δεν έγινε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γάτσιος και θα απαντήσετε.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  
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Εγώ θα τοποθετηθώ για το θέμα του κ.  Αντιδημάρχου, του κυρίου 

Χράπα. Αν μη τι  άλλο χριστή διοίκηση σημαίνει ,  από την στιγμή που 

ξέρουμε ότι  έρχεται και η επόμενη χρονιά,   ότι  θα έπρεπε να 

προβλέψουμε από την προηγούμενη χρονιά να κάνουμε τον διαγωνισμό 

και να ήμασταν έτοιμοι στο τέλος του χρόνου. Τώρα αυτή την στιγμή 

έρχεται σαν να μας βάζει  το μαχαίρι  στο λαιμό.  Ότι πρέπει να 

ψηφίσουμε γιατί  πραγματικά, σας είχα πάρει και εγώ τηλέφωνο για 

κάποιους χώρους,  αυτή την στιγμή γίνεται ο χαμός από ογκώδη υλικά.  

 Αυτά όμως έπρεπε να προβλεφθούν.  Δεν μπορεί να ερχόμαστε,  

δηλαδή τον Γενάρη και στο τέλος του Γενάρη και να λέμε τώρα ότι  

πρέπει να κάνουμε μια ανάθεση για να προλάβουμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για την κάθε μελέτη που έχουμε κάνει  στον πρώην Δήμο 8.610 για 

προμήθεια υλικών για να μπορεί ο εργολάβος αυτόματα να κάνει  τα 

ποτίσματα. …  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Μισό λεπτό.  Και εγώ θέλω να πω ότι  μέσα στο ΄13 αυτά που είχαμε 

προβλέψει για το ΄13 είχαν τελειώσει,  είχαν εκπονηθεί.  Δεν  

μπορούσαμε μέσα στο ΄13 να κάνουμε αναμόρφωση.  Τα ποσά ήταν 

τελειωμένα. Όλοι οι  κωδικοί κλείσανε,  δεν υπήρχαν χρήματα για να 

μπορέσουμε να προβλέψουμε . .Γι  αυτό τον λόγο το ΄14 με τον 

προϋπολογισμό το βάλαμε σαν πρώτο θέμα. Γιατί  δεν υπήρχαν 

ουσιαστικά τα χρήματα στο ΄13 για να μπορέσουμε να κάνουμε τον 

διαγωνισμό. Αυτή είναι η πραγματικότητα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω το θέμα ολοκληρώθηκε συνάδελφοι.  Ψηφίζουμε.  Ναι,  ναι,  ναι .  

Κύριε Δούκα; Ναι.  κύριε Νιζάμη;  
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Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Ναι στην μελέτη,  διαφωνώ όμως ως προς του ς ξεχωριστούς 

διαγωνισμούς,  δημοπρασίες.  Το Α και Β δηλαδή να γίνει  ένα.  

Προτείνουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Στεργίου; Ναι,  ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι κύριε Πρόεδρε με τις  παρατηρήσεις που έκανα. Το πότισμα και 

επιτέλους αφού ο Δήμος πληρώνει,  …να κάνουν καλά την δουλε ιά 

τους.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Χασαπίδη; Ναι.  Κύριε Χρυσανθίδη;  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Στα δυο πρώτα ναι,  στο τελευταίο μια διευκρίνιση. Λέμε απευθείας 

ανάθεση. Απευθείας ανάθεση με πρόσκληση ενδιαφέροντος;  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Χωρίς ανάθεση, απευθείας ανάθεση..  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ναι στα δυο πρώτα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στα δυο πρώτα ναι,  στο τρίτο όχι  η παράταξή σας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  ναι,  ο γραμματέας της παράταξης και ο Πρόεδρος ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 41/2014)  

……………  

 

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ      

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 42/2014)  

……………  

 

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ      

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2014)  

……………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό όγδοο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 28ο:  

Έγκριση εκπόνησης μελέτης με τίτλο: ¨Μελέτη παρεμβάσεων  
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 εξοικονόμησης   ενέργειας¨  στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης  

¨Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο υφιστάμενο κτιριακό 

δυναμικό  

 του Δήμου Σερρών¨ .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 44/2014)  

……………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό ένατο.   

 

ΘΕΜΑ 29ο:  

Έγκριση κατασκευής προστατευτικού τοιχίου σε δημοτικό  

 οικόπεδο  από ιδιώτη και αποδοχή της δωρεάς.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  
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Το αποσύρουμε.  Το θέμα νομίζω ότι  χρήζει  περαιτέρω  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αφήστε να μιλήσει ο Αντιδήμαρχος.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Την άδεια που πρέπει να βγάλει και το κατά πόσο συνάδει η θέση 

πτυχίου με το σχέδιο που γίνεται σε αυτή την περιοχή. Γίνεται κάποιο 

σχέδιο.  Θέλουν μια περα ιτέρω έρευνα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Το αναβάλουμε στην ουσία για να το δούμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αναβάλλεται το θέμα για διερεύνηση.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ     

(  ΠΡΑΚ. 1-2-14)  

……………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 30ο:  
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Εκποίηση δια δημοπρασίας δημοτικών ακινήτων  

 στα αγροκτήματα  Σερρών και   Ορεινής.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

Εκποίηση δια δημοπρασίας ακινήτου εμβαδού 5023,22τ.μ.  που 

αποτελεί  

 τμήμα του αρ. 6535 α  (ΑΚΔ300) τεμαχίου αγροκτήματος Σερρών.  

 

Ομοίως του ακινήτου (α2) εμβαδού 5528,35τ.μ.  που αποτελεί  

τμήμα του αρ. 6535 α  (ΑΚΔ300) τεμαχίου αγροκτήματος Σερρών.  

 

Ομοίως του ακινήτου (α2) εμβαδού 4983,06τ.μ.  που αποτελεί  

τμήμα του αρ. 4404(ΑΚΔ292) τεμαχίου αγροκτήματος Σερρών.  

Ομοίως του δημοτικού ακινήτου εμβαδού 5.000,00τ.μ.  που αποτελεί  

τμήμα του αρ. 1119 του τεμαχίου αγροκτήματος Ορεινής.  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια παρατήρηση θέλω κύριε Πρόεδρε.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ μια ερώτηση θέλω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.  Ερωτήσεις.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Το θέμα αφορά τρία τεμάχια στο αγρόκτημα Σερρών εκ των οποίων τα 

δυο είναι κοντά στο . .  Πάρκο πηγαίνοντας για Νεοχώρι και το άλλο 

στον Κρίνο.  Κοντά είναι και τα τρία.  Αυ τά τα εκποιούμε και με τα 

χρήματα της εκποίησης θα κάνουμε διανοίξεις  οδών μέσα στην πόλη 
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που χρειάζονται να αποζημιωθούν κάποια τμήματα για να εφαρμοστεί  

το σχέδιο.  Αυτός είναι ο στόχος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Υπάρχει αίτημα συγκεκριμένων πολιτών για . .  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Κοιτάξτε,  επειδή οι  δημοπρασίες ήταν άγονες στις  εισηγήσεις μας,  

αυτά,  τουλάχιστον,  τα αγροτεμάχια που δεν …κάποια ιδιαιτερότητα, 

είμαστε βέβαιοι  ότι  θα δοθεί  η εκποίηση δια δημοπρασίας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

 Η Διαπαραταξιακή συμφώνησε ομόφωνα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  ερωτήσεις.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δοθείσης ευκαιρίας με εκείνα τα χρυσαφικά των …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τα ασημικά…  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Εκείνο το αφήσαμε αλλά νομίζω ότι  η εκεί  Διαπαραταξιακή Επιτροπή 

ήταν κατά πλειοψηφία θετική αλλά με εκείνα τα χρήματα …  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  
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Που είναι ένα καθημερινό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε,  ένα μεγάλο 

κομμάτι . .  γ ια να έχουμε ένα κομμάτι οικοπέδου για να αξιοποιήσουμε 

. .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η Διαπαραταξιακή Επιτροπή ήταν αρνητική κατά π λειοψηφία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όταν μπαίνει  θέμα Διαπαραταξιακής Επιτροπής εγώ ξέρω και έμαθα, 

γνωρίζω, πρέπει,  επιβάλλεται όταν υπηρετώ σε έναν θεσμό τα 

αντίστοιχα οφέλη της μη εκποίησης ή τα οφέλη …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στον κύριο Αντιδήμαρχο μιλώ. Ή τα οφέλη της εκποίησης.  Έτσι 

νομίζω γίνονται οι  δουλειές.  Οι σωστές,  έτσι είναι το συμφέρον των 

δημοτών. Αυτό υποστηρίζω, αυτό πιστεύω.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε . .  γ ια τα οφέλη. Άλλο το ένα και άλλο 

το άλλο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ :  

Ο κ. Νιζάμης είπε κάτι  σωστό. …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν σας έδωσε κανένας τον λόγο.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Αυτή είναι η απάντηση.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί του θέματος του τριακοστού συμφωνεί…  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Ήθελα να κάνω μια παρατήρηση. Τώρα έγιναν δυο  οι παρατηρήσεις.  

Πρώτον,  στην Διαπαραταξιακή Επιτροπή συμφωνήσαμε ομόφωνα με 

την προϋπόθεση, κύριε Δήμαρχε,  θυμάστε είπαμε να ανεγερθούν,  δεν 

εκποιούμε έτσι,  γιατί  θέλουμε να εκποιούμε για να παίρνουμε τα 

χρήματα, αλλά να γίνουν ομάδες οι  οποίες θα αποτελ έσουν . .  ο κ.  

Δινάκης νομίζω μπορεί να το επιβεβαιώσει αυτό.  Πρώτον.   

 Και ένα δεύτερο. Ενώ μπορεί να μπαίνει  σε μια αντιδιαστολή 

αυτή την στιγμή, για τα δυο διαφορετικά . .  εμείς  συμφωνήσαμε στην 

Διαπαραταξιακή Επιτροπή αλλά η Οικονομική Επιτροπή μήπως . .Α υτή 

εδώ βάζει  40 λεπτά στο τετραγωνικό μέτρο. Επειδή όμως όλα τα μέρη 

σε κάθε τόπο, ειδικά στον δικό μας δεν είναι  ίδια,   αυτός είναι 

γκρεμός.  Δηλαδή αυτό είναι ένα επίπεδο και από εκεί  ξεκινάει  ο 

γκρεμός,  ο οποίος είναι,  δυστυχώς μπορεί να μας φανεί παρά ξενο,  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Έχει δίκαιο ο κ.  Νιζάμης και νομίζω ότι  ο συγκεκριμένος χώρος δεν 

αξίζει  . .ούτε πρόσβαση σε δρόμο έχει ,  είναι σε γκρεμό, όχι  σε γκρεμό, 

σε επικλινή,  λάθος έκφραση, αρκετά επικλινές έδαφος και έν α τρίτο,  

θα πάει να κάνει  στάνη ο άνθρωπος.  Δεν θα του πάρουμε και 2.000 

τώρα γιατί  θα πάει να κάνει  στάνη.  

 Είπε στα 300 ο Πρόεδρος,  στα 400 αυτοί,  η Επιτροπή η υπόλοιπη 

υπερίσχυσε το 400. Εγώ τον είπα ότι  προσωπικά θεωρώ ότι  και τα 300 

που ισχυριζόσουν ήταν πολλά. Για μένα.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος. .  έχει  τον λόγο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έγινε αίτηση επανεξέτασης στην Επιτροπή.. .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγη ησυχία σας παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η οποία ανέβηκε την Δευτέρα, όχι  θες,  Τρίτη,  ανεβήκανε επιτόπου, 

κάνανε αυτοψία και το 40 έγινε  20.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πολύ ωραία.  Άρα πάει με 20 λεπτά. Να πει  και ο Αντιπρόεδρος κάτι .   

Κος ΔΙΝΑΚΗΣ:  

Θέλω να απαντήσω σχετικά με αυτά που είπε ο κ.  Νιζάμης,  γιατί  εδώ 

πήρανε την απόφαση ομόφωνα να ευαισθητοποιηθούν τα ακίνητ α αυτά.  

κύριε Νιζάμη με μια προϋπόθεση, ότι  θα γίνουν μονάδες.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι μονάδες,  ζώα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ο νομοθέτης αυτό θέλει .  Λέει  …  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Ο νομοθέτης λέει  ότι  συγκεκριμενοποιήστε ποιο είναι το όφελος του 

Δήμου. Εμείς πουλάμε,  όχι…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  
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Εμείς έτσι πήραμε την απόφαση. Τι θα κάνουμε τα λεφτά εμείς ,  αυτό 

πρέπει να αποφασίσουμε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Το είπαμε τι  θα κάνουμε τα λεφτά. Είπαμε ότι  θα γίνουν…  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην μιλάτε όλοι μαζί .  Συμφωνούμε διαφωνώντας; Τι να πω δηλαδή;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Ο κ. Νιζάμης πήρε την απάντηση νομίζω από εμένα. Ίσως να μην 

κατάλαβα κάτι…Ήθελα να πω στον κ.  Γάτσιο και στον κ.  Δινάκη ότι  

ομόφωνα είπαμε ναι,  ο κ.  Γάτσιος λέει  τώρα ότι  τότε να γίνουν 

επιχειρήσεις και ο κ.  Δινάκης είπε να γίνουν στάνες,  αλλά δεν νομίζω 

…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Δεν προβλέπεται από τον νόμο. Θα δημιουργηθεί ένα πρόβλημα εκ του 

μη όντως.   Στο κάτω –κάτω η Διαπαραταξιακή έχει  γνωμοδοτικό 

χαρακτήρα.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα μπαίνει  σε ψηφοφορία συνάδελφοι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Ναι.  Ομόφωνα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ λέω ναι με την προϋπόθεση …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Την εισήγησή σας κ.  Αντιδήμαρχε είναι ότι  με την πώληση αυτή  θα 

γίνει  διάνοιξη οδών και δρόμων. Ωραία.  Άρα λοιπόν,  με την πρόταση 

του εισηγητή. Ψηφίζεις  με την πρόταση του εισηγητή.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι,  με την προϋπόθεση ότι  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  με την πρόταση του εισηγητή. Ναι,  ναι.  Ο κ.  Σταυρόπουλος; 

Ναι.  Ναι,  ναι.  Νιζάμης; Ναι.  Στεργίου; Ναι.  Ναι με την επισήμανση 

του κ.  . .ναι ,  ναι .  Τριάντα πέντε ναι.   

 

 

Εκποίηση δια δημοπρασίας ακινήτου εμβαδού 5023,22τ.μ.  που 

αποτελεί  

τμήμα του αρ. 6535 α  (ΑΚΔ300) τεμαχίου αγροκτήματος Σερρών.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 45/2014)  

……………  
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Ομοίως του ακινήτου (α2) εμβαδού 5528,35τ.μ.  που αποτελεί  

τμήμα του αρ. 6535 α  (ΑΚΔ300) τεμαχίου αγροκτήματος Σερρών.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 46/2014)  

……………  

 

Ομοίως του ακινήτου (α2) εμβαδού 4983,0 6τ.μ.  που αποτελεί  

τμήμα του αρ. 4404(ΑΚΔ292) τεμαχίου αγροκτήματος Σερρών.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  47/2014)  

……………  

 

Ομοίως του δημοτικού ακινήτου εμβαδού 5.000,00τ.μ.  που αποτελεί  

τμήμα του αρ. 1119 του τεμαχίου αγροκτήματος Ορεινής.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 48/2014)  

……………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα τριακοστό πρώτο.  

 

ΘΕΜΑ 31ο:  

Απόρριψη απ' ευθείας εκποίησης προσκυρωμένων  

 δημοτικών εκτάσεων στους κ.κ.:  

α) Τζίμητρα Ανδρέα  

(Οδός Γαλδέμη αρ.13)  

 

 

Ομοίως  Γεωργιάδη Κων/νο και Σαφαρίκα Μαρία.  

(Οδός Δευκαλίωνος αρ.1)  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ κυρίες και κύριοι  ο εισηγητής.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Σε αυτό το θέμα συμφωνούμε με το Β) Γεωργιάδη Κωνσταντίνο και 

Σαφαρίκα Μαρία για το θέμα όμως του Τζίμητρα Ανδρέα, αυτό θα το 

αποσύρουμε γιατί  και αυτό χρήζει  περαιτέρω διερεύνησης.  Εάν θέλετε 

να σας εξηγήσω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Όχι,  όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό δεύτερο. Ομόφωνα ναι για το 31,  έτσι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να πάρουμε παράταση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει.  Κάποια λεπτά παράταση συνάδελφοι.  Οπότε το σώμα 

συμφωνεί.   

Απόρριψη απ' ευθείας εκποίησης προσκυρωμένων  

α) Τζίμητρα Ανδρέα  (Οδός Γαλδέμη αρ.13)  

έγκριση με απευθείας  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΠΡΑΚ. 2-2-14)  

……………  

 

Ομοίως  Γεωργιάδη Κων/νο και Σαφαρίκα Μαρία.  

(Οδός Δευκαλίωνος αρ.1)  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 49/2014)  

……………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό δεύτερο.  

 

ΘΕΜΑ 32ο:  

Έγκριση προϋπολογισμού κληροδοτήματος  

Μητσάκου-Εμφιετζόγλου  Κατίνας κας  

Λυκούργου, έτους 2014.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μερετούδης.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  50/2014)  

……………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα τριακοστό τρίτο.   
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ΘΕΜΑ 33ο:  

Έγκριση παράτασης προθεσμίας υποβολής της μελέτης:  

¨Μεταγραφή  της κυρωμένης πράξης  

εφαρμογής Αλεμπέκιοϊ της πόλεως Σερρών στο Εθνικό 

Κτηματολόγιο¨ .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι η πράξη εφαρμογής ξεκίνησε το 2000 

και μέχρι τώρα δεν καταχωρήθηκε,  δεν ολοκληρώθηκε η καταχώρηση 

στο Κτηματολογικό Γραφείο Σερρών.  

 Υπάρχει μια περίεργη ομηρία τελικά των κατοίκων εκεί .  Κάνουν  

αυθαίρετες παράνομες οικοδομικές εργασίες γιατί  πλέον δεν υπάρχει 

κάποιος που να τους ορίζει  τι  να κάνουν.  Αναπτύσσεται γρήγορα η 

περιοχή εκεί  πέρα, από τους ίδιους τους συμπολίτες μας,  υπάρχει  όμως 

και ένα πρόβλημα στην μελέτη αυτή που έγινε.  Προβλέπει κ αι 

δημιουργία γηπέδων ποδοσφαίρου, μπάσκετ και κατασκευή Γυμνασίου,  

Λυκείου και πιο λίγο παραπάνω στις  . .  έχει  Γυμνάσιο και Λύκειο.   

 Υπάρχει δηλαδή πρόβλημα και με την ίδια την μελέτη,  πέρα από 

το ότι  δεν έχει  καταχωρηθεί.  Εμείς θεωρούμε ότι  πρέπει να 

προχωρήσουν τώρα οι  διαδικασίες για να καταγραφεί αυτό,  γιατί  

δεκατρία χρόνια εκκρεμεί και επίσης,  πρέπει να δρομολογηθούν και 

διαδικασίες τροποποίησης,  διότι  έτσι όπως είναι η μελέτη δημιουργεί  

προβλήματα πάρα πολλά. Δεν μπορεί να εφαρμοστεί  έτσι όπως είναι.   
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 Αυτά και γιατί  τα είπα; Γιατί  απλώς μια διαδικασία που θα 

δεχθούμε ακόμη να γίνει  μια παράταση, αυτό είναι διαδικαστικό,  όπως 

είπαμε υπάρχουν προβλήματα και στην ίδια την μελέτη περιεχομένου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι στην παράταση; Ομόφωνα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 51/2014)  

……………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα τριακοστό τέταρτο.   

 

ΘΕΜΑ 34ο:  

Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης –  παράδοσης  

 της προμήθειας ανυψωτικών συστημάτων για ΑΜΕΑ και 

εξοπλισμού πρώτων βοηθειών, στο πλαίσιο της  πράξης SPORTS 

FOR ALL του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

 

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 22ΑΣ ΙΑΝΟΥΑΙΟΥ 2014  

18

3 

Μόνο δεκαπέντε μέρες είναι κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 52/2014)  

……………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα τριακοστό πέμπτο.   

 

ΘΕΜΑ 35ο:  

Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας εργασιών  

του έργου:  ¨Ολοκληρωμένες αστικές  

αναπλάσεις οδικών αξόνων Δήμου Σερρών¨ .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.  
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Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 53/2014)  

……………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα τριακοστό έκτο.  

 

ΘΕΜΑ 36ο:  

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: ¨Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών  

  συστημάτων σε σχολικά κτήρια του Δήμου Σερρών¨  και έγκριση  

παράτασης  εκτέλεσης του  έργου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.  

 

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    
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(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 54/2014)  

……………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα τριάντα επτά.  

 

ΘΕΜΑ  37ο:  

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής των έργων:  

α) προσωρινής του έργου: ¨Εφαρμογή σχεδίου πόλεως  

στην περιοχή Π.Ε. Εργατικών Κατοικιών¨  και  

β) προσωρινής του έργου: ¨Αναβάθμιση χώρων μαζικού 

αθλητισμού¨   

και  

γ) προσωρινής και οριστικής του έργου: ¨Διαμόρφωση αύλειου 

χώρου  

βρεφονηπιακού σταθμού Τ. .  Σκουτάρεως¨ .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.  

α) προσωρινής του έργου: ¨Εφαρμογή σχεδίου πόλεως  

στην περιοχή Π.Ε.  Εργατικών Κατοικιών¨   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελ ών που απαιτούνται για την 

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 55/2014)  

……………  

 

β) προσωρινής του έργου: ¨Αναβάθμιση χώρων  

μαζικού αθλητισμού¨   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 56/2014)  

……………  

 

γ) προσωρινής και οριστικής του έργου: ¨Διαμόρ φωση αύλειου 

χώρου  

βρεφονηπιακού σταθμού Τ. .  Σκουτάρεως¨ .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 57/2014)  
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……………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα τριακοστό όγδοο.  

 

ΘΕΜΑ  38ο:  

Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.  

Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους.  Διαγραφή  

ποσού 535,89 ευρώ από χρηματικό κατάλογο της «Σηλήνα  

 Κωνσταντίνος και Σια ΑΕ» για δημοτικό φόρο 0,5% έτους 

2010.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 58/2014)  

……………  

 

Ομοίως των κκ. Τσεπλέρη και λοιπών.  
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Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 59/2014)  

……………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα τριακοστό ένατο.  

 

ΘΕΜΑ 39ο:  

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ.  Δημάρχου  

κατά το μήνα Δεκέμβριο  

2013.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προσέξτε,  κύριε Δήμαρχε,  μην φεύγετε γιατί  θα το καταψηφίσουμε και 

θα πληρώσετε από την τσέπη σας το 39.  Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 22ΑΣ ΙΑΝΟΥΑΙΟΥ 2014  

18

9 

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 60/2014)  

……………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα τεσσαρακοστό.  

 

ΘΕΜΑ  40ο:  

Σύνδεση δικτύου με το δίκτυο χαμηλής τάσης.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.  

Εγκρίνεται  βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 61/2014)  

……………  

 

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Εισηγητής ποιος είναι;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Μυστακίδης.  Δεν τελείωσε το συμβούλιο.  Απαντήστε στον κ.  

Στεργίου,  τι  είναι το σαράντα;  
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Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Το 40 είναι ο πίνακας που μπει και στο Στρατόπεδο Κολοκοτρώνη, θα 

δείτε τις  ενημερώσεις από το πρόγραμμα που είπε ο κ.  Καλαϊτζίδης 

προηγουμένως για την σύνδεση χρειάζο νται 300 τόσα ευρώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  καλό βράδυ σε όλους.  Λήξη του Δημοτικού 

Συμβουλίου.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε εάν θέλετε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη. Αύριο το βράδυ στις  20:00΄η ώρα στον κινηματοθέατρο των 

Αστεριών . .Παράκληση άπαντες και όχι  μόνο εσείς .  Φέρτε και άλλο 

κόσμο. Παίζει  καθοριστικό ρόλο το πλήθος που θα μαζευτεί  στα 

Αστέρια για το …Παράκληση να μην λείψει κανένας.   

 

 

ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

…………………………  

………………  

 

 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,  λύθηκε η 

συνεδρίαση, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε.  
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5-2014:  Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως μέλος στην επιτροπή παραλαβής εργασιών 

και υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Π. . 28/80, για το έτος 2014. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

6-2014:    Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για την επιτροπή της παρ. 5 του άρθρου 186 

 του Ν. 3463/2006. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

7-2014:     Αντικατάσταση μελών του .Σ. του Ν.Π. με την επωνυμία ¨Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.¨. 

 

  Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. κ. Χατζημαργαρίτης Μ. 

 

8-2014:      Συγκρότηση επιτροπών του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

   Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

9-2014:   Έγκριση  πρόσληψης  προσωπικού  με  σχέση  εργασίας  ιδιωτικού δικαίου  

  για την υλοποίηση της πράξης ¨Προώθηση του μαζικού αθλητισμού στη  

  διασυνοριακή περιοχή των Δήμων Petrich και Σερρών που χρηματοδοτείται 

  από το πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας 2007-

  2013.  

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

10-2014: Έγκριση εγγραφής του Δήμου Σερρών ως συνδρομητή ή για την ανανέωση 

  συνδρομής σε εφημερίδες και περιοδικά. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 
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11-2014: Έγκριση της υπ' αριθμ. 391/2013 απόφασης του  .Σ. της  .Ε.Υ.Α.Σ. με  τίτλο:  

  ¨Έγκριση  και  ψήφιση  Νέου  Οργανισμού  Εσωτερικής Υπηρεσίας και  

  Κανονισμού Σχέσεων Προσωπικού με την Επιχείρηση σύμφωνα με το άρθρο 

  109 του Ν. 3852/2010¨.  

  Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. κ. Αραμπατζής Θ. 

 

12-2014: Έγκριση της αριθμ. 274/2013 απόφασης του .Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. με θέμα: 

  ¨Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων 2012¨. 

  Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ κ. Αρναούτογλου Φ. 

 

13-2014: Έγκριση της αριθμ. 197/2013 απόφασης του .Σ. του Ο.Π.Α.ΚΠ.Α. περί  

  ¨Εγκρίσεως πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

  ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος -  

  Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2013-2014-¨. 

  Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. κ. Χατζημαργαρίτης Μ. 

 

14-2014:  Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης: ¨Ψηφιακές υπηρεσίες ανάδειξης 

  του αγροτουρισμού του Δήμου Σερρών¨ στα πλαίσια της πρόσκλησης 59 του 

  Επιχειρησιακού Προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

15-2014:  Έγκριση δημοπράτησης του υπoέργου 8 ¨Προμήθεια υπολειπόμενου 

εξοπλισμού των ειδικών σχολείων του Δήμου Σερρών¨ μετά την πρώτη 

κατακύρωση της πράξης ¨Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων και 

τμημάτων ένταξης του Δήμου Σερρών¨. 

                        Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης . 

 

16-2014:    Έγκριση τροποποίησης συμβάσεων της πράξης ¨Προμήθεια εξοπλισμού 

 ειδικών σχολείων και τμημάτων ένταξης του Δήμου Σερρών¨. 
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                             Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης . 

 

17-2014:    Έγκριση διενέργειας προμήθειας ανταλλακτικών για την επισκευή οχημάτων 

 του Δήμου. 

 

                        Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π. 

 

18-2014:  Έγκριση μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας υλοποίησης σταδίων της 

προμήθειας του εξοπλισμού του έργου EASY TRIP GR-BG E-MOBILITY 

SOLUTIONS στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής 

Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Καλαϊτζίδης Β. 

 

19-2014: Ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας περιπτέρων.  

 Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

20-2014:  Περιορισμός βοσκής στο Δημόσιο Δάσος «Λαιλιάς» διαχειριστικής περιόδου 

2012-2021.  

 Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

21-2014: Αποδοχή χρηματοδότησης για την εξόφληση συνολικής δαπάνης για τη 

μεταφορά μαθητών κατά τη σχολική περίοδο 2012-2013. 

 Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης.  

 

22-2014: Αποδοχή χρηματοδότησης του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ σχετικά με την  ειδική  

έκδοση  βιβλίου  με  τίτλο:  ¨1913  -  2013  Πανόραμα Σερραϊκής Ιστορίας¨ 

του συγγραφέα Βασίλη Τζανακάρη. 

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 
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23-2014: Ψήφιση πιστώσεων για το έτος 2014 για την προμήθεια σάκων απορριμμάτων 

και ειδών ατομικής προστασίας για το τμήμα Πολιτικής Προστασίας. 

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  

 

24-2014:  Ψήφιση πίστωσης και έκδοση σχετικών ενταλμάτων για την κάλυψη 

λειτουργικών   δαπανών  σχολείων   αποκλειστικά   για  δαπάνες θέρμανσης. 

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης.  

 

25-2014: Ομοίως για ΕΣΕΔΕ 

 

26-2014: Ανατροπή  και  αποδέσμευση  αποφάσεων  ανάληψης υποχρέωσης Δήμου 

Σερρών, οικονομικού έτους 2013.  

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  

 

27-2014: Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2014:  

 α) για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου (αναμόρφωση 1), 

  

28-2014:  β) για την εξόφληση του 4ου λογαριασμού του έργου ¨Διαμόρφωση κεντρικής 

πλατείας Τ. . Σκουτάρεως¨ (αναμόρφωση 3), 

  

29-2014: γ) για την αποδοχή χρηματοδότησης από τον Ο.Π.Α.Π., για την εξόφληση του 

4ου λογαριασμού του έργου: ¨Εργασίες αποκατάστασης στατικής επάρκειας 

νοτίου πετάλου Δημοτικού Γηπέδου Σερρών¨ (αναμόρφωση 4),  

  

30-2014: δ) για την καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας σε θιγόμενους στο ΟΠ 

215 της πόλης των Σερρών (αναμόρφωση 9),  
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31-2014: ε) για την εξόφληση της 1ης δόσης τεχνικής υποστήριξης στο πλαίσιο 

υλοποίησης του έργου ¨Sports for all¨ του Δήμου Σερρών (αναμόρφωση 1  

  

32-2014: στ) για την εξόφληση οφειλής της δαπάνης για την μελέτη εφαρμογής (μέρος 

της προμήθειας εξοπλισμού – equipment) στο πλαίσιο του έργου Easy Trip 

(αναμόρφωση 12), 

  

33-2014: ζ) για την εξόφληση οφειλής της προμήθειας κάδων κομποστοποίησης και της 

προμήθειας γαιοσκωλήκων (αναμόρφωση 14),     

  

34-2014: η) για την εξόφληση οφειλής της παροχής υπηρεσιών για την σύνταξη 

τεχνοοικονομικής πραγματογνωμοσύνης έργων ενεργειακής αναβάθμισης 

κτηρίων και υποδομών του Δήμου Σερρών στο πλαίσιο του ΕΠΠΕΡΑ 

(αναμόρφωση 15), 

  

35-2014: θ) για την εξόφληση οφειλής εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων 

(αναμόρφωση 16) και 

  

36-2014: ι) για την εξόφληση οφειλής εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας του 

αντιδημάρχου κ. Γρηγοριάδη Παναγιώτη (αναμόρφωση 17).  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

37-2014: Έγκριση δημιουργίας κωδικού εσόδου με την ένδειξη: ¨Βοσκή ΠΟΕ 2014¨. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

38-2014: Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εξόφληση της υποχρέωσης περί  

  ανάθεσης πραγματογνωμοσύνης στο ΤΕΕ/ΤΚΜ για το έργο ¨Αναβάθμιση  
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  υποδομών αυτοκινητοδρομίου και πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής Δήμου  

  Σερρών¨. 

                        Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

39-2014: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 10.000,00 € που αφορά έκτακτη οικονομική 

  ενίσχυση σε πολίτες λόγω ένδειας. 

                        Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης . 

 

40-2014: Σχετικά με κίνηση λεωφορείων ΚΤΕΛ εντός της πόλης των Σερρών και άλλα 

  συγκοινωνιακά θέματα. 

                        Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Καλαϊτζίδης Β. 

 

41-2014: Έγκριση μελετών παροχής υπηρεσιών με τίτλο: 

  α) ¨Συντήρηση, οργάνωση και διαχείριση χώρων πρασίνου της .Ε. Καπ.  

  Μητρούση του Δήμου Σερρών, έτους 2014¨, 

   

42-2014: β) ¨Συντήρηση, οργάνωση και διαχείριση χώρων πρασίνου της Λευκώνα και 

  των Τ.Κ. Ορεινής και Άνω Βροντούς του Δήμου Σερρών, έτους 2014¨. 

      Εισηγητής: Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Δούκας Γ. 

   

43-2014: και γ) ¨Με κάδους ογκωδών υλικών στις .Ε. του Δήμου Σερρών¨ . 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π. 

 

44-2014:  Έγκριση εκπόνησης μελέτης με τίτλο: ¨Μελέτη παρεμβάσεων εξοικονόμησης 

  ενέργειας¨ στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης ¨Παρεμβάσεις εξοικονόμησης 

  ενέργειας στο υφιστάμενο κτιριακό δυναμικό του Δήμου Σερρών¨. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.  
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ΠΡΑΚΤ. Έγκριση κατασκευής προστατευτικού τοιχίου σε δημοτικό οικόπεδο από 

1-2-2014 ιδιώτη και αποδοχή της δωρεάς. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

45-2014:   Εκποίηση δια δημοπρασίας δημοτικών ακινήτων στα αγροκτήματα Σερρών και    

 Ορεινής. 

Εκποίηση δια δημοπρασίας ακινήτου εμβαδού 5023,22τ.μ. που αποτελεί 

τμήμα του αρ. 6535α (ΑΚΔ300) τεμαχίου αγροκτήματος Σερρών. 

 

46-2014: Ομοίως του ακινήτου (α2) εμβαδού 5528,35τ.μ. που αποτελεί τμήμα του αρ. 

6535α (ΑΚΔ300) τεμαχίου αγροκτήματος Σερρών. 

 

47-2014: Ομοίως του ακινήτου (α2) εμβαδού 4983,06τ.μ. που αποτελεί τμήμα του αρ. 

4404(ΑΚΔ292) τεμαχίου αγροκτήματος Σερρών. 

 

48-2014: Ομοίως του δημοτικού ακινήτου εμβαδού 5.000,00τ.μ. που αποτελεί τμήμα 

του αρ. 1119 του τεμαχίου αγροκτήματος Ορεινής. 

 

ΠΡΑΚ Έγκριση απ' ευθείας εκποίησης προσκυρωμένων δημοτικών εκτάσεων στους  

2-2-2014 κ.κ.: α) Τζίμητρα Ανδρέα και 

 

49-2014:  β) Γεωργιάδη Κων/νο και Σαφαρίκα Μαρία. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

50-2014: Έγκριση προϋπολογισμού κληροδοτήματος Μητσάκου-Εμφιετζόγλου Κατίνας    

 κας Λυκούργου, έτους 2014. 

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης . 
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51-2014: Έγκριση παράτασης προθεσμίας υποβολής της μελέτης: ¨Μεταγραφή της 

κυρωμένης πράξης εφαρμογής Αλεμπέκιοϊ της πόλεως Σερρών στο Εθνικό 

Κτηματολόγιο¨. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

52-2014: Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης της 

προμήθειας ανυψωτικών συστημάτων για ΑΜΕΑ και εξοπλισμού πρώτων 

βοηθειών, στο πλαίσιο της πράξης SPORTS FOR ALL του Δήμου Σερρών. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

   53-2014:  Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας εργασιών του έργου: 

 ¨Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις οδικών αξόνων Δήμου Σερρών¨. 

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

54-2014:  Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: ¨Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 

 συστημάτων σε σχολικά κτήρια του Δήμου Σερρών¨ και έγκριση παράτασης 

 εκτέλεσης του έργου. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

55-2014: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής των έργων: 

  α) προσωρινής του έργου: ¨Εφαρμογή σχεδίου πόλεως στην περιοχή Π.Ε.  

  Εργατικών Κατοικιών¨ και 

 

56-2014: β) προσωρινής του έργου: ¨Αναβάθμιση χώρων μαζικού αθλητισμού¨ και 

 

57-2014: γ) προσωρινής και οριστικής του έργου: ¨Διαμόρφωση αύλειου χώρου  

  βρεφονηπιακού σταθμού Τ. . Σκουτάρεως¨. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 
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58-2014: Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους. Διαγραφή ποσού 535,89 ευρώ 

από χρηματικό κατάλογο της «Σηλήνα Κωνσταντίνος και Σια ΑΕ» για 

δημοτικό φόρο 0,5% έτους 2010. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

59-2014: Ομοίως των κκ. Τσεπλέρη και λοιπών.  

 

60-2014: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου κατά το μήνα Δεκέμβριο 

2013. Από τις 17-19 Δεκεμβρίου 2013. 

            Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

61-2014: Σύνδεση δικτύου με το δίκτυο χαμηλής τάσης της πινακίδας μεταβλητών 

μηνυμάτων που θα τοποθετηθεί στα πλαίσια του έργου EASY TRIP στο Στρ. 

Κολοκοτρώνη.  

     Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

62-2014: Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στους εργαζομένους της ΔΕΥΑΣ κατά 

της ιδιωτικοποίησης του νερού και του κλεισίματος της ΔΕΥΑ 

 

63-2014: Σχετικά με την επερώτηση της δημ. Παράταξης Εποχή Δημιουργίας –

Θεόδωρος Μηλίδης για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων. 

 

64-2014: Σχετικά με αίτημα του Συλλόγου Φυσικών Προσώπων Ομολογιούχων 

Ελληνικού Δημοσίου για την απόδοση των ομολόγων τους στην τιμή κτήσης. 

 

……………………… . .  

……………… .  

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
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ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  

 

 

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

 

 

ΒΑΣ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ                 ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

 

∆ινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος ∆.Σ.)    ……………..  

 

Αγιαννίδου -Αρβανίτη Σταυρούλα    ……………..  

 

Αγοραστός Αγοραστός      ……………..  

 

Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία     ……………..  

 

Αναστασιάδης Ηλίας       ……………..  

 

Αραµπατζής Θεόδωρος      ……………..  
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Αρναούτογλου Φωτεινή      ……………..  

 

Γαλάνης Στέργιος       ……………..  

 

Γάτσιος Αθανάσιος       ……………..  

 

Γκότσης Ηλίας        ……………..  

 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης      ……………..  

 

∆ηµητρίου Ευστράτιος      ……………..  

 

∆ήµου Ιωάννης        ……………..  

 

∆ούκας Γεώργιος       ……………..  

 

∆ρίγκα Χρυσούλα       ……………..  

 

Ηλιοπούλου Σταλακτή      ……………..  

 

Θεοχάρης Μιχαήλ       ……………..  

 

Ίντος ∆ηµήτριος       ……………..  

 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος      ……………..  

 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος      ……………..  
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Νιζάµης ∆ηµήτριος       ……………..  

 

Μερετούδης ∆ηµήτριος      ……………..  

 

Μηλίδης Θεόδωρος       ……………..  

 

Μπόικος Αθανάσιος       ……………..  

 

Μυστακίδης Παύλος       ……………..  

 

Σαραντίδου Ερµοφύλη      ……………..  

 

Σούζας Ζαχαρίας       ……………..  

 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος     ……………..  

 

Στεργίου Νικόλαος       ……………..  

 

Χασαπίδης Κων/νος       ……………..  

 

Χράπας Παντελής       ……………..  

 

Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης     ……………..  

 

Χρυσανθίδης Βασίλειος      ……………..  

 


