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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 7/2014  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ  

 

Στις Σέρρες και στο ∆ιοικητήριο,  σήµερα την 12 η  του μηνός 

ΜΑΡΤΙΟΥ του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 

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

αριθµ. 7/06 -03-2014 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, π αρόντες ήταν 33,  δηλαδή:  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος ∆.Σ.)   

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

Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραµµατέας ∆.Σ.)   

Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα  

Αγοραστός Αγοραστός  

Αναστασιάδης Αντώνιος  

Αναστασιάδης Ηλίας  

Αρναούτογλου Φωτεινή  
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Γαλάνης Στέργιος  

Γάτσιος Αθανάσιος  

Γιαννακίδης ∆ηµήτριος  

Γκότσης Ηλίας  

∆ηµητρίου Ευστράτιος  

∆ρίγκα Χρυσούλα  

∆ούκας Γεώργιος  

Ηλιοπούλου Σταλακτή  

Θεοχάρης Μιχαήλ  

Ίντος ∆ηµήτριος  

Καλαϊτζίδης Βασίλειος  

Κατιρτζόγλου Βασίλειος  

Μερετούδης ∆ηµήτριος  

Μηλίδης Θεόδωρος  

Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία  

Μυστακίδης Παύλος  

Νεράντζης Βασίλειος  

Νιζάµης ∆ηµήτριος  

Σούζας Ζαχαρίας  

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος  

Στεργίου Νικόλαος  

Φωτιάδης Στέφανος  

Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης  

Χράπας Παντελής  

Χρυσανθίδης Βασίλειος  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  
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1. Αραµπατζής Θεόδωρος  

2. Βαλτσάνης ∆ηµήτριος  

3. Γρηγοριάδης Παναγιώτης  

4. ∆ήµου Ιωάννης  

5. Μοσχολιός Ζωγράφος  

6. Παπαδοπούλου Φωτεινή  

7. Σαραντίδου Ερµοφύλη  

8. Χασαπίδης Κων/νος.  

  

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 Χειµωνίδου Μαρία.  

 

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

έναρξη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,  στ ην οποία ήταν παρών 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 λίγο πριν την ολοκλήρωση του 

κύκλου ανακοινώσεων -ερωτήσεων και πρ ιν από τα εκτός ημερήσιας 

διάταξης θέµατα.  

-  Κατιρτζόγλου Βασίλειος,  αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του 3ου 

θέµατος της ημερήσιας διάταξης.  

-  Αναστασιάδης Αντώνιος,  αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του 19ου 

θέµατος τη ημερήσιας διάταξης.  
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

 

………………….. 

……….. 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση σχεδίου σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας για την παροχή 

υποστήριξης  

από την .Τ.Υ. του Δήμου Σερρών προς την .Τ.Υ. του Δήμου Ηράκλειας. 

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην 5η τεχνική συνάντηση του έργου: 

¨Ενεργειακή αποδοτικότητα στις αστικές εμπορευματικές μεταφορές – 

ENCLOSE¨. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Καλαϊτζίδης Β. 

 

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας 

Περιβάλλοντος έτους 2014. 

Εισηγήτρια: Η Δημ. Σύμβουλος κ. Μπιτζίδου Σ. 

 

ΘΕΜΑ 4ο: Αντικατάσταση ενός (1) αναπληρωματικού μέλους λόγω παραίτησης από την 

συγκροτηθείσα επιτροπή παραλαβής ανταλλακτικών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 5ο: Συγκρότηση  τριμελούς επιτροπής παραλαβής  της προμήθειας λιπαντικών 

κατά το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 
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ΘΕΜΑ 6ο: Χωροθέτηση στάσεων ΤΑΞΙ. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Καλαϊτζίδης Β. 

 

 

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση της υπ' αριθμ. 36/2014 απόφασης του .Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. με θέμα: 

¨Αναμόρφωση προϋπολογισμού χρήσης 2014¨.  

Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ κ. Αρναούτογλου Φ.  

 

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση της υπ' αριθμ. 37/2014 απόφασης του .Σ. του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. περί  

¨Εγκρίσεως  ισολογισμών  κληροδοτημάτων  Κωνσταντίνου Τσιάγκα και 

Αφροδίτης Σιόλα έτους 2013¨.  

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ. Χατζημαργαρίτης Μ. 

 

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση  της  υπ'  αριθμ.  12/2014  απόφασης του  .Σ. της  .Ε. ¨ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.¨   

Σερρών  με   θέμα   ¨Έγκριση   αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 

2014¨.Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. κ. Μπιτζίδου Σ.  

 

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση  Κανονιστικής Διάταξης για  την υπαίθρια διαφήμιση (εμπορική – 

πρόσκαιρη)  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 11ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 10.000,00 € που αφορά έκτακτη οικονομική 

ενίσχυση σε πολίτες λόγω ένδειας.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης   

 

ΘΕΜΑ 12ο: Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2014: 

α) για την ενίσχυση κωδικών κρατήσεων, 

β) για την δημιουργία κωδικών κρατήσεων και 

γ) για την αποδοχή ποσού 134.070,00 € από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΕΚΑ 

για την εξόφληση οφειλής της προμήθειας ενός απορριμματοφόρου στο 

πλαίσιο της πράξης ¨Ανάπτυξη προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης¨. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 13Ο : Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2014 και διάθεση πίστωσης  

για αμοιβές σπουδαστών ΤΕΙ για πρακτική άσκηση.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 
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ΘΕΜΑ 14Ο : Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών τεχνολογιών, πληροφορικής, 

επικοινωνιών και λογισμικού, για τις ανάγκες του τμήματος μηχανογράφησης  

και των λοιπών υπηρεσιών του Δήμου. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 15Ο : Έγκριση χρονικής παράτασης της με αρ. 20434/5-4-2013 σύμβασης  

για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 16Ο : Διαγραφή ακινήτων από το Κτηματολόγιο του Δήμου: 

α) του Α.Κ. . 56 με αρ. 940 αγροτεμαχίου αγροκτήματος Σερρών και 

β) τμήματος του Α.Κ. . 221 αγροτεμαχίου με αρ. 6122 εμβαδού 1650 μ2. 

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 17Ο : Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα της  παροχής υπηρεσιών  

α) ¨Οργάνωση, διαχείριση και συντήρηση χώρων πρασίνου της Δημοτικής 

Ενότητας Σερρών του Δήμου Σερρών¨ έτους 2013-2014 και 

β) ¨Οργάνωση, διαχείριση και συντήρηση χώρων πρασίνου της Δημοτικής 

Ενότητας Καπετάν Μητρούση του Δήμου Σερρών¨ έτους 2013-2014.  

Εισηγητής: Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Δούκας Γ. 

 

ΘΕΜΑ 18Ο : Περί έγκρισης ή μη παράτασης προθεσμίας για εκπλήρωση υποχρεώσεων  

από τους δικαιούχους εκποιηθέντων οικοπέδων στην Ορεινή και μείωσης 

τιμήματος των εν λόγω οικοπέδων. 

Εισηγητές: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. και ο Δημ. Σύμβουλος κ. 

Θεοχάρης Μ.   

 

ΘΕΜΑ 19Ο : Γνωμοδότηση για την οριοθέτηση: 

α) τμήματος 1.200 μ. ποταμού ρέματος Αγίου Ιωάννη, 

β) τμήματος ρέματος  Αγίου Γεωργίου και έγκριση παραλαβής 

σχετικών μελετών των ανωτέρω. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 20Ο : Έγκριση  μελέτης του έργου: ¨Ηλεκτροφωτισμός  γηπέδου  Τ.Κ. Ορεινής¨.  

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 21Ο : Έγκριση μετακίνησης του κ. Δημάρχου κατά το μήνα Φεβρουάριο 2014. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 

ΘΕΜΑ 1Ο : Σχετικά με την ερώτηση του δημ. Συμβούλου κ. Νιζάμη για την διαχείριση  

           απορριμμάτων από τον ΦΟ.Δ.Σ.Α. που διαδέχθηκε την Ε.Σ.Α.Ν.Σ..  

 

ΘΕΜΑ 2Ο : Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με ρύθμιση οφειλών δημοτών προς τον Δήμο 

Σερρών.  

 

ΘΕΜΑ 3Ο : Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες του 

Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού του 

Δήμου Σερρών με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισμού 

14.991,13 ευρώ με Φ.Π.Α.  

 

ΘΕΜΑ 4Ο :    Έγκριση ανάθεσης μέρους της προμήθειας τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων 

ειδών παντοπωλείου, προμήθεια άρτου, αρτοσκευασμάτων για τις ανάγκες του 

νομικού προσώπου Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής 

και Αθλητισμού του Δήμου Σερρών  

 

ΘΕΜΑ 5Ο : Έγκριση υλοποίησης της παροχής υπηρεσιών με τίτλο: Διαχείριση ογκωδών 

και αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων του Δήμου Σερρών. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Χράπας.  

 

ΘΕΜΑ 6Ο : Ψήφιση πίστωσης για σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του 

Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

Δήμου Σερρών και ΔΗΚΕ  ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ..  

 

ΘΕΜΑ 7Ο : Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης Εργασιακή Αναβάθμιση 8ου -25ου 

Δημοτικού Σχολείου Δήμου Σερρών στο πλαίσιο της πρόσκλησης 1.18 του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

ΕΠΠΕΡΑΑ κα ανάθεση παροχής υπηρεσιών.  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

7Η    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα ξεκινήσουμε με κάποιες ανακοινώσεις.  Σύμφωνα με το άρθρο 4,  

παράγραφος 1 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού 

Συμβουλίου.   

 Να καλωσορίσουμε τον νέο δημοτικό σύμβουλο από την 

παράταξη Διάβασης Πεζών, τον κ.  Γιαννακίδη Δημήτριο του Ιορδάνη, 

ο οποίος καταλαμβάνει την θέση του παραιτηθέντος συναδέλφου μας κ.  

Μπόικου Αθανασίου.  Να του ευχηθούμε καλή επιτυχία στα νέα του 

καθήκοντα και επανεκλεγείς  στις  επερχόμενες δημοτικές εκλογές.  Να 

είστε καλά λοιπόν.  

 Μια δήλωση την οποία δέχθηκα από τον δημοτικό σύμβουλο τον 

κ.  Γκότση Ηλία που απευθύνεται στο προεδρείο και σας την διαβάζω.  

 

 Δια της παρούσης δηλώνω ότι  από σήμερα 12 -3-2014 

ανεξαρτητοποιούμαι από δημοτικός σύμβουλος της παράταξης Εποχή 

Δημιουργίας του Θεόδωρου Μηλίδη σύμφωνα με το άρθρο 66 του 

Ν3852/2010 επειδή έχω διαφορετική προσέγγιση των πραγμάτων από 

την παράταξη και άλλη θεώρηση για πολλά δημοτικά θέματα,  με 

αποτέλεσμα  να επηρεάζεται αρνητικά η αποτελεσματικότητά μου ως 

δημοτικού συμβούλου και επομένως δεν θα πρέπει  από τώρα και στο 

εξής να με συμπεριλαμβάνετε στα μέλη της παράταξης Εποχή 

Δημιουργίας.  

 Ο δημοτικός σύμβουλος  

 Ηλίας Γκότσης.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ μην διακόπτετε κύριε.   

 Από τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Διοίκησης –σας 

παρακαλώ λίγη ησυχία -  από τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών και 

Διοίκησης κ.  Γαλάνη Στέργιο μια ανακοίνωση –ενημέρωση.  

 Εάν υπάρχουν από τους επικεφαλής τω ν παρατάξεων κάποιες 

ανακοινώσεις;  Από εσάς κ.  Δήμαρχε όχι  από ότι  μου είπατε.  Από τους 

επικεφαλής όχι .   

 Κύριε Γαλάνη έχετε τον λόγο.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  θα 

ήθελα να ζητήσω από το σώμα την όψη της ψήφισ ης του νόμου στην 

Γενική Βουλή του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο :  Επείγουσες 

ρυθμίσεις  στις  αρμοδιότητες του ΥΠΕΣ και λόγω της δυσχερούς 

οικονομικής κατάστασης και της χώρας και των πολιτών και την 

αδυναμία εξόφληση της ολικής ή μερικής,  ιδιαίτερα των οφ ειλών 

παρελθόντων ετών, να εκδώσει το Δημοτικό Συμβούλιο,  κύριε 

Πρόεδρε,  ένα ψήφισμα το οποίο θα διατρανώνει για ακόμη μια φορά 

την απόφασή μας που λάβαμε τον Σεπτέμβριο και συγκεκριμένα την 

απόφασή μας με αριθμό 664/13 σύμφωνα με την οποία απαιτούσαμε ως 

Δημοτικό Συμβούλιο από την ελληνική πολιτεία την κατάργηση των 

προστίμων που αναφέρονται στις  συγκεκριμένες διατάξεις  του 

Ν1080/80 και την λήψη άμεσης νομοθετικής πρωτοβουλίας για την 

διευκόλυνση των οφειλετών προς τους Δήμους με την πρόβλεψη για 

πολλές δόσεις,  τουλάχιστον εκατό και απαλοιφή των προσαυξήσεων 

και των προστίμων.  
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 Επειδή το τελευταίο,  αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα 

παρακολουθώ και σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα 

ενημερώνοντας πάντοτε και τον κ.  Δήμαρχο τις  εξελίξεις  όσον αφορά 

το συγκεκριμένο ζήτημα, ενημερώνω τα μέλη του Δημοτικού 

Συμβουλίου ότι  ήδη υπάρχει στην Βουλή ένα νομοσχέδιο το οποίο 

αναφέρεται σε ένα άρθρο το 53,  στο άρθρο 53 σε μια πρόβλεψη, κάνει  

μια πρόβλεψη για ευνοϊκή ρύθμιση.  

Όμως με την ανάγνωση αυτού του άρθρου, κύριε Πρόεδρε,  

βλέπουμε ότι  δεν είναι στα πλαίσια των όσων ζητούσαμε εμείς  ως 

Δημοτικό Συμβούλιο και όχι  μόνο εμείς  φυσικά και η Κ.Ε.Δ.Ε. και η 

Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. και επίσης οι  άλλοι φορείς όπως Π.Ο.Ε.Σ.Ε. αλλά και οι  

τοπικοί μας φορείς δηλαδή και το Επιμελητήριο και η Ομοσπονδία η 

Ε.Β.Ε.Σ. και ο Εμπορικός Σύλλογος δεν έγινε στα πλαίσια αυτά που 

ζητάμε,  δηλαδή της κατάργησης των προστίμων και της απαλοιφής των 

προστίμων και των προσαυξήσεων.  

Ναι με αναφέρεται στην δυνατότητα δοσοποίησης έως και εκατό 

δόσεις,  αναλόγως φυσικά με το ποσό που οφείλει  κανείς  αλλά 

τουλάχιστον σε ότι  με αφορά και επειδή θέλω να πιστεύω ότι  

συμφωνείτε μαζί μου, δεν συνάδει η συγκεκριμένη ρύθμιση με αυτή 

την απόφαση που πήρε το δικό μας Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και η 

Κ.Ε.Δ.Ε. κινείται στα ίδια π λαίσια και όλοι οι  άλλοι φορείς,  όπως σας 

ενημέρωσα.  

Άρα εγώ ήδη, κύριε Πρόεδρε έχω κάνει μια προεργασία για ένα 

ψήφισμα που για άλλη μια φορά διατρανώνουμε την θέλησή μας,  το 

οποίο θα ήθελα να σταλεί ξεκινώντας από τον Πρωθυπουργό της 

χώρας,  τον Πρόεδρο της Βουλής,  τον υπουργό Εσωτερικών, τα 

κόμματα αλλά και φυσικά όλους τους βουλευτές του Νομού Σερρών, 
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φυσικά και στα αρμόδια όργανα στην Κ.Ε.Δ.Ε.,  στην Γ.Ε.Σ.Β.Ε.Ε.,  

στην Π.Ο.Ε.Σ.Ε. στους τοπικούς φορείς που εκπροσωπούν όλους όσους 

οφείλουν και τα μέσα μαζ ικής ενημέρωσης.   

Σε κάθε περίπτωση, κύριε Πρόεδρε,  τελειώνοντας θα ήθελα, 

εφόσον υπάρχει αυτή η διάθεση, ο κ.  Δήμαρχος σε συνεργασία με τους 

βουλευτές του Νομού Σερρών και τους τοπικούς φορείς,  όπως να 

επαναλάβω την Ομοσπονδία,  Ο.Β.Ε.Σ.,  το Επιμελητήριο κ αι τον 

Εμπορικό Σύλλογο άμεσα, για άλλη μια φορά, εκ  νέου,  γιατί  θα σας 

θυμίσω ότι  ήδη έχει  γίνει  μια πρώτη συνάντηση τον Οκτώβριο μετά 

την απόφαση που πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο,  να ξανά βρεθεί  με τον 

υπουργό Εσωτερικών για να πιέσει  προς την κατεύθυνση αυτή που 

πήρε απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερρών.  

Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το σώμα συμφωνεί,  συναινεί  με αυτή την …  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Θα πρέπει να συμπληρώσω και εγώ κάτι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί του συγκεκριμένου κ.  Φωτιάδη;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Να διορθώσω κάτι.  Εννοείται ότι  είμαστε και εγώ προσωπικά στην 

διάθεση, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου,  των συναδέλφων 

εάν θέλουν να συνδιαμορφώσουν, να ενισχύσουμε το ψήφισμα. Εγώ 

έχω κάνει ήδη μια αρχή στα πλαίσια της απόφασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου και ενόψει της ψήφισης,  όπως είπα,  το νομοσχεδίου.  Είμαι 

στην διάθεση, εάν θέλετε,  να κάνετε μια Επιτροπή αύριο κιόλας πρωί –
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πρωί να καταλήξουμε για να μπορέσει να προχωρήσει περαιτέρω η όλη 

ενέργεια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κ.  Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Αντιδήμαρχε η ερώτησή μου είναι η εξής:  αυτοί οι  οποίοι  δεν θα 

τύχουν αυτής της καθ΄ όλα λογικής και ευνοϊκής ρυθμίσεως,  

αντιλαμβάνεστε τι  λέω, γι΄ αυτούς έχουμε να πούμε κάτι;  Έχετε κάτι  

συγκεκριμένο να πείτε;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Η ρύθμιση αυτή που επίκειται  τους αφορά όλες τις  οφειλές.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δηλαδή όσοι μπήκαν στην διαδικασία και πληρώσανε με τον τρόπο που 

έγινε μέχρι τώρα η διαδικασία,  αυτούς τι  θα τους πούμε; Ότι έγινε,  

έγινε;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κοιτάξτε εγώ αυτό ακριβώς λέω. Εάν θέλετε να συνεισφέρετε  κάτι στο 

ψήφισμα εγώ έχω κάνει ένα πρώτο, θα το έλεγα έτσι μια προεργασία 

σε σχέση με την απόφαση που είχαμε λάβει ως Δημοτικό Συμβούλιο 

τον Σεπτέμβριο.  Θα χαρώ ιδιαίτερα να συνεργαστούμε με κάποιους 

συναδέλφους από όλες τις  παρατάξεις ,  να ενισχύσουμε το ψήφισμά μας 

για να πάει ο κ.  Δήμαρχος με τους βουλευτές και τους τοπικούς φορείς 

στον κ.  Υπουργό για να μπορέσουν να πιέσουν προς την κατεύθυνση 

που εμείς  θέλουμε.  

 Εγώ είμαι στην διάθεσή σας,  ειλικρινά το λέω, εάν θεωρείτε ότι  

μπορείτε να συνεισφέρετε με κάποιες προτάσεις να βελτιωθεί το 
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ψήφισμα, γιατί  όχι  ναι,  αυτή είναι άλλωστε και η πρόθεσή μας γι΄ αυτό 

και το έφερα σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί του θέματος αυτού έχει  κάποιος;  Ναι,  ο κ.  Δινάκης θέλει  κάτι  να 

πει  επί  του θέματος αυτού. Παρακαλώ κ.  Αντιπρόεδρε.   

Κος ΔΙΝΑΚΗΣ:  

Κύριε Δήμαρχε,  κύριε Πρόεδρε,  αγαπητοί συνάδελφοι και 

συναδέλφισσες,  το θέμα θα το έθετα εγώ που ανέπτυξε ο κ.  Γαλάνης 

σαν ερώτηση. Τι εννοώ; Προ ημερών έγινα δέκτης κάποιων παραπόνων 

από κάποιους συμπολίτες μας οι  οποί οι  αυτή την στιγμή έχουν την 

κακή τύχη να έχουν την δέσμευση εις  χείρας τρίτων, την κατάσχεση εις  

χείρας τρίτων στις  τράπεζες.   

 Θα γίνω λίγο πιο αναλυτικός και θα καταλάβετε.   

 Εμείς ως δημαρχία,  ως Δήμος έχουμε υποχρέωση να πάρουμε 

κάποια μέτρα. Τα μέτρα  τα πήραμε.  Είναι η κατάσχεση εις  χείρας 

τρίτου.  Μέχρι σε αυτό το σημείο πάει καλά. Από εκεί  και πέρα όμως 

έχουμε και μια άλλη δυνατότητα, η κατάσχεση εις  χείρας τρίτων να 

μην γίνει  εκταμίευση των χρημάτων. Εάν δεν γίνει  εκταμίευση των 

χρημάτων η ήδη υπάρχουσα ρύθμιση που τρέχει  και λέγεται ότι  θα 

γίνει  σε εκατό δόσεις,  τα λεφτά είναι δεσμευμένα και μπορούμε μετά 

εμείς  να τα πάρουμε από την τράπεζα, να γίνει  εκταμίευση των 

χρημάτων και να γίνει  ρύθμιση, ούτως ώστε να έχουν την κάρπωση 

όλοι οι  συμπολίτες μας .   

 Με τον τρόπο τώρα αυτό βλέπω ότι  εάν κάποιοι ,  κάποιες 

τράπεζες κάνουν την εκταμίευση των χρημάτων και τα στείλουν σε 

μας,  γίνεται,  κατατίθενται τα λεφτά στα ήδη υπάρχοντα χρέη τους.  

Δηλαδή στα πρόστιμα και στις  προσαυξήσεις και δεν θα τύχουν της 
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ευνοϊκής περιπτώσεως που όταν θα βγει  η ρύθμιση που μπορεί να 

καταργούνται οι  προσαυξήσεις.   

 Έχω λοιπόν να πω στο συμβούλιο ως πρόταση, είναι η εξής:  

εφόσον εμείς  καλυπτόμαστε με την κατάσχεση εις  χείρας τρίτων, 

πρέπει τώρα να δώσουμε,  εάν θα μου επιτραπεί η έκ φραση, εντολή, 

εάν θα βγει  μια συμφωνία,  μια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που να 

λέει  ότι  κύριοι  υπάρχει κατάσχεση εις  χείρας τρίτων, να περιμένουμε 

μέχρι που να βγει  η ευνοϊκή ρύθμιση. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε.  

 Ευχαριστώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ μην μιλάτε όλοι μαζί .  Μην μιλάτε όλοι μαζί  σας 

παρακαλώ πολύ.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε νομίζω ότι  αυτό το θέμα έχει  εξαντληθεί και το έχουμε 

συζητήσει πολλές φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο.  Εγώ σήμερα ήρθα 

εντοπίζοντας,  μάλλον η αφορμή το γεγονός για το οποίο φέρνω το 

θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για να λάβουμε μια απόφαση ως 

ψήφισμα είναι για να διατρανώσουμε,  όπως ξανά είπα,  την θέση μας 

από την απόφαση που πήραμε τον Σεπτέμβριο,  ενόψει του θέματος που 

προκύπτει  στην Βουλή του νομοσχεδίου για τις  επείγουσες ρυθμίσεις  

της αρμοδιότητας ΥΠΕΣ.  

 Το θέμα που αναφέρω εγώ δεν έχει  καμία σχέση με αυτό που 

αναφέρει ο συνάδελφος.  Εγώ εντοπίζω το ψήφισμα στην ψήφιση του 

νομοσχεδίου,  στο άρθρο 52 και 53 που αναφέρεται σε συγκεκριμένες 
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διατάξεις  και για κατάργηση, αναφέρεται τον Ν1080/80,  δεν κάνει  

αναφορά για κατάργηση προστίμου.  

 Εγώ επιμένω και θέλω και την στήριξη του Δημοτικού 

Συμβουλίου γιατί  αυτό θέλει  και η Κ.Ε.Δ.Ε. και όλοι οι  φορείς,  να 

προτείνουμε και να επιμείνουμε στην κατάρ γηση των προστίμων, στο 

τέλος των εκκαθαρίσεων και στο τέλος των παρεπιδημούντων και 

επίσης,  όσον αφορά το άρθρο 53 του νομοσχεδίου που λέει  για τις  

ρυθμίσεις  επιμένω ότι  θα πρέπει αυτές οι  ρυθμίσεις  να προβλέπουν και 

απαλοιφή προστίμων και προσαυξήσεων κα ι μεγάλη δοσοποίηση, μέχρι 

στις  100 δόσεις.   

 Εάν κάποιος συνάδελφος  θέλει  να συνεισφέρει με κάτι  σε αυτό,  

ευχαρίστως.  Αύριο το πρωί είμαι στην διάθεσή του και αυτό που 

ανέφερε ο συνάδελφος  για να το κλείσουμε,  επειδή το έχουμε εξετάσει 

και από νομικής απόψεως και ο ταμίας που έκανε όλες τις  ενέργειες,  

όπως όλοι οι  ταμίες του Νομού Σερρών και όχι  μόνο του Νομού 

Σερρών, όλης της Ελλάδος,  όταν γίνεται κατάσχεση τις  χείρας τρίτου,  

κύριε Πρόεδρε από τον ταμία,  γιατί  αυτός φέρει την ευθύνη και κάνει  

όλες τις  ενέργειες,  είναι υποχρεωμένη από τον Κώδικα Είσπραξης 

Δημοσίων Εσόδων η τράπεζα σε δέκα μέρες μέσα να αποδώσει τα 

χρήματα. Κανένα δικαίωμα δεν έχει  σε οκτώ μέρες,  γίνεται η 

γνωστοποίηση στο Ειρηνοδικείο ότι  υπάρχουν τα λεφτά. Καμία 

δυνατότητα δεν υπάρχει,  με το είπε ο ταμίας και σήμερα που τον ξανά 

ρώτησα, καμία δυνατότητα δεν υπάρχει εάν κάνει  κατάσχεση εις  

χείρας τρίτου ο ταμίας να μπορέσεις να σταματήσεις την απόδοση των 

χρημάτων από την τράπεζα. Η τράπεζα είναι υποχρεωμένη από τον 

νόμο σε δέκα μέρες μέσα  να αποδώσει τα χρήματα.  

 Αυτή είναι η όλη αλήθεια και ας το αντιμετωπίσουμε έτσι.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να κλείσουμε το θέμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να συμπληρώσω, κύριε Πρόεδρε κάτι .  Εδώ όμως έχουμε το εξής 

φαινόμενο. Ότι κάποιες τράπεζες εδώ και μήνες ενώ υπάρχει η 

κατάσχεση εις  χείρας τρίτων κρατούνε τα λεφτά και κάποιες άλλες τα 

επισπεύδουν.  Με αυτή την λογική …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ένα λεπτάκι.  Μην μπερδεύεστε,  κύριε συνάδελφε.  Οι τράπεζες που 

κρατούν τα χρήματα, γιατί  μπερδέψατε κάποια πράγματα τώρα, έχουν,  

σας πληροφορώ ότι  ο ταμίας του Δήμου έκανε όλες τις  απαραίτητες 

ενέργειες ώστε οι  τράπεζες να αποδώσουν τα χρήματα στα πλαίσια που 

ορίζει  ο νόμος.  Δεν μπορούμε εμείς  να κάνουμε ότι  θέλουμε.  Ούτε ο 

ταμίας μπορεί να κάνει  αυτό που νομίζει .  Ούτε και οι  τράπεζες 

φυσικά. Εάν τα χρήματα είναι δεσμευμένα στην τράπεζα και δεν τα 

έχει  αποδώσει η τράπεζα έχει  ευθύνη η τράπεζα.  

Ο Δήμος κάνει  την δουλειά του και ο ταμίας σωστά και σας 

πληροφορώ ότι  και κάποιοι  που έλεγαν αριστερά, δεξιά είτε στα μέσα 

μαζικής ενημέρωσης είτε κατ΄ ιδίαν διά φορες κουβέντες ότι  δεν θα 

εφαρμόσουν τον νόμο, έχουν συμμορφωθεί και έχουν πάρει 

πληροφορίες από τους ταμίες που ήδη συμμορφώθηκαν.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μηλίδη επί του θέματος και εσύ; Ναι,  παρακαλώ.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Επί του θέματος και εγώ. Το φέρνει  εκτάκτως ο  κύριος για ψήφισμα. 

Συμφωνούμε με το ψήφισμα και θα ήθελα ο κ.  Δινάκης επειδή ξέρει  το 
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θέμα να συμμετέχει .  Είναι προϊστάμενος οικονομικών, ξέρει  καλά πώς 

γίνεται,  να γίνει  αυτό.   

 Βεβαίως αυτά τα λέγαμε πριν πολύ καιρό περί ψηφισμάτων και 

περί πολιτικής π ίεσης για το θέμα, εσείς  είχατε βιαστεί  να κάνετε τις  

κατασχέσεις.  Εν πάση περιπτώσει,  κύριε Γαλάνη….  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ μην διακόπτετε.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Εγώ σας παρακολούθησα με θρησκευτική ευλάβεια.   Λέω λοιπόν ότι  

ναι ,  βεβαίως θεωρώ ότι  καθυστερήσαμε πολύ ενώ από καιρό τα λέγαμε 

ότι  έτσι έπρεπε να γίνει  με πολιτική παρέμβαση και προτείνουμε τον κ.  

Δινάκη που ξέρει  το αντικείμενο πάρα πολύ καλά να συμμετάσχει σε 

αυτή την Επιτροπή, ώστε να μπορέσουμε να ελαφρύνουμε όσο 

μπορούμε τους πολίτες μας από αυτό το θέμα και μάλιστα να μην 

υπάρχουν και δυο μέτρα και δυο σταθμά,  εάν μπορούμε αυτόν τον 

συγκερασμό να πετύχουμε,  γιατί  είναι πάρα πολύ σημαντικό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Από όλες τις  παρατάξεις  τότε θα παρακαλούσα …  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Την νομική αυτή που έβαλε ο κ.  Δινάκης θα ήταν καλά, κύριε Δινάκη 

να πιεστεί  η πολιτική ηγεσία να γίνει  και ρύθμιση. Μπορεί να γίνει .  

Τροπολογίες περνάνε στις  24:00΄ το βράδυ με μια σειρά.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Πρέπει να απαντήσω, κύριε Πρόεδρε.  Δεν υπήρχε καμία ολιγω ρία.  Η 

πολιτική παρέμβαση από τον Δήμο των Σερρών έγινε …  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγη ησυχία από το σώμα.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όχι με συγχωρείτε,  εάν μου επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε γιατί  ….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγη ησυχία κύριε Νιζάμη σας παρακαλώ πολύ. Όσο μιλάτε τόσο 

επεκτείνεται ο χρόνος.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε με πολύ σεβασμό απέδειξα στο Δημοτικό Συμβούλιο 

και τον Σεπτέμβριο και όποτε άλλοτε συζητήθηκε ότι  η συντεταγμένη 

πολιτεία και όλα της τα όργανα με έγγραφα και μάλιστα ένα τελευταίο 

ήρθε και τώρα τελευταία από τον ανακριτή που λέει  ότι  τι  κάνουμε με 

τα ανείσπρακτά υπόλοιπα, ψάχνουν όλα τα συντεταγμένα όργανα για 

το εάν εφαρμόζεται ο νόμος μέχρι,  έτσι ακριβώς όπως προβλέπεται 

στις  διατάξεις  και αυτό έχει  γίνει  από την Ταμειακή Υπηρεσία,  

επομένως κανείς  δεν καθυστέρησε ούτε βι άστηκε αλλά και από την 

άλλη ο κύριος Δήμαρχος,  από τους λίγους Δημάρχους σε όλη την 

Ελλάδα συνάντησε τον υπουργό των Εσωτερικών τον Οκτώβριο …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εάν σας πειράζει….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Ήρθε ο κύριος καθυστερημένα. Εγώ θα τα πω και ας σας πειράζει .  Ας 

φωνάζει  όσο θέλει ,  εγώ θα τα πω. Εγώ θα τα πω. Ο κύριος Δήμαρχος 

τον Οκτώβριο συναντήθηκε …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Η αλήθεια θα ακουστεί  εδώ μέσα όσο και εάν κάποιος θέλει  να με 

φιμώσει.  Όποιος θέλει  να με φιμώσει ας προσπαθήσει.  Η αλήθεια θα 

λάμψει.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Θα μιλάω μέχρι να ακουστεί  η αλήθεια.  Θα μιλάω μέχρι να ακουστεί  η 

αλήθεια κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνεχίστε χωρίς να απευθύνεστε στον κ.  Αναστασιάδη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν απευθύνομαι σε κανέναν.  Απευθύνομαι σε σας.  Με πολύ 

ψυχραιμία θα σας πω, κύριε Πρόεδρε,  ότι  ο κ.  Δήμαρχος,  από τους 

λίγους Δημάρχους στην Ελλάδα βρέθηκε με τον υπουργό Εσ ωτερικών 

μαζί με τους βουλευτές του Νομού Σερρών, ήταν σίγουρα ο κ.  

Λεονταρίδης,  η κυρία Αραμπατζή και η κυρία Κόλλια,  η κυρία 

Σταμπουλή, το Επιμελητήριο,  η Ομοσπονδία,  ο κ.  Κοτσαμπάς,  

εκπροσωπήθηκαν και οι  τοπικοί φορείς,  έγινε παρέμβαση στον 

υπουργό Εσωτερικών και εδέησε η πολιτεία,  για να είμαστε 

ειλικρινείς ,  μετά από μήνες,  δηλαδή ενώ το ΄13 δεν υπήρχε καμία 

ρύθμιση, επιτέλους τώρα τον Μάρτιο του ΄14 προσπαθεί μέσα από ένα 
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νομοσχέδιο με επείγουσες ρυθμίσεις  να φέρει και μια ευνοϊκή ρύθμιση 

για τις  οφειλές στους Δήμους.  

 Αυτά τα ξέρετε πολύ καλά, επομένως θα ήθελα να με 

συγχωρήσετε για τους τόνους,  δεν θέλω να ακούω εδώ ότι  δεν κάναμε,  

δεν πιέσαμε σαν Δήμος Σερρών. Και η ΚΕΔΕ το έχει  κάνει  και ο 

Δήμος Σερρών δια του κυρίου Δημάρχου και όλων των εκπροσώπων  

του Νομού εδώ και πάρα πολύ καιρό,  επομένως τώρα που ήρθε αυτή η 

στιγμή και πάει  να ψηφιστεί  μια ρύθμιση στην Βουλή έρχομαι 

υπεύθυνα και σας λέω αυτή την κρίσιμη ώρα ότι  επειδή αυτή η 

ρύθμιση έτσι όπως την είδα δεν συνάδει,  δεν πηγαίνει  έτσι όπως 

ακριβώς ψηφίσαμε εμείς  σαν Δημοτικό Συμβούλιο και η Κ.Ε.Δ.Ε. σαν 

ψήφισμα, θεωρώ ότι  παίρνω την πρωτοβουλία και σε συνεργασία μαζί 

σας αύριο να συνδιαμορφώσουμε ένα ψήφισμα που θα διατρανώνει την 

θέλησή μας για να λυθούν αυτά τα θέματα και να κατέβει ο κ.  

Δήμαρχος σε ένα ραντεβού με τον υπουργό Εσωτερικών και όλους τους 

φορείς,  τους βουλευτές,  την Ε.Β.Ε.Σ.,  το Επιμελητήριο και τον 

Εμπορικό Σύλλογο για να επιμείνει  στα ζητήματα αυτά που έχουμε 

θέσει.  

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι άλλες ερωτήσεις επί  του θέματος σας  παρακαλώ πολύ. Κύριε 

Φωτιάδη σε ένα λεπτό πείτε τι  θέλετε για να συνδιαμορφώσουμε αυτή 

την …  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  
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Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Είχαμε τελειώσει το θέμα και ξανά άνοιξε.  Εγώ λέω το εξής προς τον 

κ.  Αντιδήμαρχο. Κύριε Αντιδήμα ρχε δεν μας φέρατε στοιχειωδώς ποια 

είναι  η διαφοροποίηση. Θα σας την πω εγώ την διαφοροποίηση που 

δεν θέλετε να την πείτε.  Δυο είναι τα σημεία.  Σε όλα συμφωνούμε.  

Όλα αυτά που μας είπατε για τον κ.  Δήμαρχο πήγαν όλοι οι  Δήμαρχοι 

και γι΄ αυτό και από κάπο ιους ο εκνευρισμένος.   

 Λοιπόν,  δυο είναι τα θέματα. Τι θα γίνει  με αυτούς τους οποίους 

τους κατασχέσαμε τα χρήματα και μέσα από αυτή την διαδικασία τους 

πήραμε και τις  προσαυξήσεις;  Και το δεύτερο είναι,  αυτό που είπε ο κ.  

Αναστασιάδης.   

 Λοιπόν,  εμείς  είμαστε διατεθειμένοι,  κύριε Πρόεδρε,  αύριο το 

μεσημέρι ως παράταξη να διαμορφώσουμε ένα κείμενο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία για να κλείσουμε το θέμα και να προχωρήσουμε,  από την 

παράταξή σας ποιος θα συμμετέχει;  Βολεύει 13:00΄ η ώρα κύριε 

Δινάκη; Εσείς θα είστε;  Από την παράταξη του κ.  Μηλίδη ο κ.  

Δινάκης.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

14:00΄  η ώρα κάποιος από την παράταξή σας.  Μπορείτε να μας το 

πείτε τώρα; 13:00΄ η ώρα καλύτερα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει,  σεβαστό είνα ι αυτό που λέτε.   
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εντάξει,  14:00΄ η ώρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Από εσάς; 14:00΄  η ώρα, έτσι;  Η κυρία Σαραντίδου βέβαια λείπει .  

Εντάξει ,  θα την πάρω ένα τηλέφωνο να την ενημερώσω.  

 Πάμε, που είναι ο κ.  Δήμαρχος; Πρέπει να απαντήσει στην 

επερώτηση. Ακολουθεί η ερώτηση του κ.  Νιζάμη την οποία θα σας 

διαβάσω και αναμένοντας τον κ.  Δήμαρχο να δώσει την απάντηση στην 

ερώτηση στην οποία θα σας διαβάσω από τον δημοτικό σύμβουλο κ.  

Νιζάμη Δημήτριο.   

 

 Με την αριθμό 4 απόφαση του Δ.Σ.  του ΦΟ.Δ.Σ.Α. Κεντρικής 

Μακεδονίας 24 -1-2014 ψηφίστηκε ομόφωνα ο προϋπολογισμός του 

φορέα ύψους 64.867.994,73 ευρώ. Από τον Δήμο μας συμμετείχε ο κ.  

Δήμαρχος ενώ απουσίαζε ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος ο κ.  Χράπας.   

 Ρωτώ λοιπόν επί του προϋπολογισμού.   

 Α. Από το σκέλος των εσόδων –παρακαλώ λίγη ησυχία από το 

σώμα –  δεν προκύπτει  ότι  η πρώην Ε.Σ.Α.Ν.Σ. απέδωσε χρηματικό 

υπόλοιπο στον φορέα. Ως πρώην Πρόεδρος της Ε.Σ.Α.Ν.Σ. κύριε  

Δήμαρχε η εταιρεία είχε  χρηματικό υπόλοιπο και ποσό; Εάν είχε  πότε 

θα αποδοθεί;  Μήπως απέδωσε μόνο υποχρεώσεις κ αι πόσες;  

 Β. Από το σκέλος των εξόδων και γ ια το ποσό των 15.985.063,61 

ευρώ που αφορά την λειτουργία του φορέα σε επίπεδο γενικών 

οικονομικών, διοικητικών και λοιπών υπηρεσιών, καθώς επίσης σε 

προβλέψεις και σύσταση αποθεματικού,  τ ι  ποσό θα καταβάλει  ο Δήμος 

μας; Πότε θα το καταβάλει;  Κατά πόσο θα αυξηθούν τα δημοτικά τέλη;  
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 Γ. Με δεδομένο ότι  οι  προϋπολογισμοί και απολογισμοί του φορέα 

τα επόμενα έτη θα βγαίνουν αυξανόμενοι,  μπορείτε  να εκτιμήσετε κατά 

πόσο θα επιβαρυνθούν οι  δημότες τόσο από την λειτο υργία του φορέα 

όσο και από την λειτουργία της μονάδας διαχείρισης των σκουπιδιών 

στο Παλαιόκαστρο;  

 Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι  εάν σήμερα για ένα 

διαμέρισμα εκατό τετραγωνικών πληρώνουμε 12 ευρώ ανά μήνα 

δημοτικά τέλη,  αυτά θα αυξηθούν κατά 20 ευ ρώ τον μήνα τουλάχιστον 

με τα μέχρι σήμερα γνωστά στοιχεία.  Δηλαδή θα πληρώνουμε δημοτικά 

τέλη ανά μήνα 30 ευρώ περίπου.   

 Στις 23-1-2014 ο ευρωβουλευτής κ.  Χουντής κατέθεσε ερώτηση 

στην Επιτροπή της Κομισιόν για την σύμβαση διαχείρισης απορριμμάτων  

της Πελοποννήσου αναφορικά με την χρηματοδότηση αυτής καθόσον 

ΧΥΤΥ αυτή καταστρατηγεί  ευρωπαϊκή νομοθεσία για την μείωση των 

αποβλήτων. Οδηγία 2008/98 Ευρωπαϊκής Κοινότητας.   

 Αφού οι συμβάσεις αυτές έχουν υπογραφεί με τον όρο της 

υποχρεωτικής παράδοσης απορριμμάτων, 45.000 τόνους στην περίπτωσή 

μας,  δηλαδή εγγυημένη ποσότητα,  εάν λοιπόν με αφορμή και μπράβο 

στον κ.  Χουντή,  δεν χρηματοδοτηθεί  η εν λόγω επένδυση του 

Παλαιοκάστρου τι  αναφέρει  στην περίπτωση αυτή η υπογραφείσα 

σύμβαση; Έχουν εξεταστεί  ανάλογα σενάρι α από την Ε.Σ.Α.Ν.Σ. ή από 

τον σύμβουλό της; Προτίθεστε να το εξετάσετε στα πλαίσια της 

συμμετοχής μας στο ΦΟ.Δ.Σ.Α.;   

 Δημήτριος Νιζάμης.  

 

 Παρακαλώ κύριε Δήμαρχε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Καταρχήν όσον αφορά τα οικονομικά στοιχεία σύμφωνα με τον 

λογιστή της πρώην Ε.Σ.Α.Ν.Σ.,  δεν υπάρχει τώρα Ε.Σ.Α.Ν.Σ.,  μέχρι 

31-12 ήταν.  Μάλλον όχι ,  μέχρι στις  14 -1 ήταν η Ε.Σ.Α.Ν.Σ.,  λοιπόν 

σύμφωνα με τον λογιστή τον κ.  Αλέξανδρο Χρυσάφη, σύμφωνα με τα 

οικονομικά στοιχεία τα οποία έχω δώσει στους αρχηγούς των 

παρατάξεων και στον κ.  Νιζά μη, η Ε.Σ.Α.Ν.Σ. απέδωσε χρηματικό 

υπόλοιπο 28.460,78 ευρώ.  

 Το χρηματικό υπόλοιπο αποδόθηκε στις  31 -12-2013.  

 Οι υποχρεώσεις της εταιρείας ανέρχονται στο ποσό των 219.734 

ευρώ. Δεν χρειάζεται να τα πω, τα γράφει εδώ ο λογιστής.  Όμως η 

εταιρεία έχει  να παίρνει  από τους Δήμους 374.000 ευρώ.  

 Τι ποσό θα καταβάλει ο Δήμος μας; Ο Δήμος μας θα καταβάλει 

140.000 ευρώ όπως και οι  υπόλοιποι Δήμοι ανάλογα θα καταβάλουν τα 

ποσά που τους αντιστοιχούν.   

 Πότε θα τα καταβάλει;  Δεν μπορούμε να τα καταβάλουμε τώρα 

διότι  ακόμα ο Φορέας Διαχείρισης Στερών Αποβλήτων Κεντρικής 

Μακεδονίας δεν έχει  ετοιμαστεί  και δεν έχει  καν κωδικούς 

ανοιγμένους.  Γι΄ αυτό δεν μπορούμε να πληρώσουμε,  να δώσουμε τα 

χρήματα.  

 Τώρα, όσον αφορά για το ότι  θα αυξηθούν τα δημοτικά τέλη κατά 

20 ευρώ  τον μήνα, για αυτή την εκτίμηση έχω να πω ότι  σε καμία 

περίπτωση δεν πρόκειται να συμβεί κάτι  τέτοιο.  Κάτι τέτοιο είναι 

εξωπραγματικό,  το σίγουρο είναι πως εάν δεν γίνει  το εργοστάσιο ο 

πολίτης θα πληρώνει πολύ περισσότερα χρήματα μέσω των προστίμων 

που θα πέφτουν από την Ε.Ε.,  τα οποία πρόστιμα φυσικά θα 

μετακυλίονται στα τέλη καθαριότητας.   
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 Εμείς όπως καταβάλαμε κατά την θητεία αυτή κάθε προσπάθεια 

για να μειώσουμε τις  δαπάνες στον τομέα της Καθαριότητας και 

γνωρίζετε ότι  ο τομέας της Καθαριότητας ήταν ελλειμματικός κατά 

60%, όμως με την σφικτή οικονομική διαχείριση, δίνοντας βαρύτητα 

στην συγκράτηση των δαπανών και στην μείωση των δαπανών, 

ισοσκελίσαμε τα έσοδα με τα έξοδα και πετύχαμε να μην κάνουμε 

αυξήσεις στα τέλη Καθαριότητας.   

 Αυτή την τακτική θα  ακολουθήσουμε και τώρα. Πρέπει να πούμε 

μάλιστα ότι  θα προσπαθήσουμε να εξοικονομήσουμε χρήματα και μέσω 

του προγράμματος που ήδη υλοποιούμε,  ένα πρόγραμμα 147.000 ευρώ 

το οποίο υλοποιούμε και έχει  σχέση με την οικονομία στα καύσιμα των 

απορριμματοφόρων.  

Θα γίνει  και από εκεί  οικονομία αλλά και μέσω προγραμμάτων 

εξοικονόμησης ενέργειας στον δημοτικό φωτισμό και από εκεί  

μπορούμε να κερδίσουμε χρήματα, ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί ,  να 

αντιμετωπίσουμε το θέμα των τελών καθαριότητας με τον καλύτερο 

τρόπο.  

Σχετικά με αυτό που είναι γραμμένο, γιατί  υπάρχει  υπογραφείσα 

σύμβαση, τα είπαμε πολλές φορές.  Δυστυχώς κάποια πράγματα δεν 

ξέρω, ίσως δεν έγιναν κατανοητά. Έγιναν πέντε συνεδριάσεις για το 

θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Σύμβαση η Ε.Σ.Α.Ν.Σ. δεν 

έχει  υπογράψει.  Η Ε.Σ.Α.Ν.Σ. έκανε με τον καλύτερο τρόπο όλες τις  

διαδικασίες και ανακήρυξε προσωρινό ανάδοχο.  

Όταν έγινε  η προκήρυξη στους όρους της προκήρυξης υπήρχε 

και το σχέδιο σύμβασης το οποίο σας δόθηκε.  Το ζήτησε μάλιστα και ο 

κ.  Μπόικος,  τα δώσαμε  αυτά όλα και εδώ έγινε συζήτηση, τα φέραμε,  

ήταν στην διάθεσή σας.  Πάλι μπορούμε φυσικά, μπορείτε να το πάρετε 
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αλλά τώρα θα το πάρουμε μέσω του Προέδρου του ΦΟ.Δ.Σ.Α. 

Κεντρικής Μακεδονίας,  του Γεράνη. Εκεί θα απευθυνθούμε και μπορεί 

να μας δώσει την σύμβαση που θα υπογράψουν τώρα. Τώρα θα 

υπογραφεί η σύμβαση και θα ανακηρυχθεί ο οριστικός ανάδοχος.  Η 

Ε.Σ.Α.Ν.Σ. δεν έχει  υπογράψει καμία σύμβαση. Έκανε τις  διαδικασίες 

και ανακηρύχθηκε ανάδοχος,  προσωρινός ανάδοχος.  

Τώρα εάν δεν χρηματοδοτηθεί η εν λόγω επένδ υση είναι βέβαιο 

ότι  θα χρηματοδοτηθεί.  Δεν υπάρχει περίπτωση. Όμως ας πάρουμε και 

αυτή την περίπτωση, που δεν χρηματοδοτηθεί,  εμείς  ως Δ.Σ. της 

Ε.Σ.Α.Ν.Σ. ομόφωνα παίρνοντας και αυτή την περίπτωση είπαμε όλοι 

οι  Δήμαρχοι και ο Αντιπεριφερειάρχης εάν τυχόν  συμβεί κάτι  τέτοιο 

δεν προχωράμε στην υπογραφή σύμβασης.  Το είχαμε πει  τότε όσο 

ακόμα υπήρχε η Ε.Σ.Α.Ν.Σ..  Τώρα εάν συμβεί κάτι  τέτοιο με τον 

ΦΟ.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας,  εγώ σαν μέλος του Δ.Σ. σε καμία  

περίπτωση δεν θα συναινέσω στην υπογραφή σύμβαση ς.  Αλλά είμαι 

βέβαιος ότι  θα δοθούν,  θα δοθεί  η χρηματοδότηση κατά 60%.  

Αυτά έχω να πω. Από εκεί  και πέρα να ξέρετε οτιδήποτε θέλετε 

για το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων πλέον θα το παίρνουμε 

μέσω του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής 

Μακεδονίας,  μέσω του κ.  Γεράνη με τον οποίο επικοινώνησα, του είπα 

αυτή την σύμβαση που πρόκειται να υπογράψετε την θέλει  το Δημοτικό 

Συμβούλιο να την δει ,  εδώ να την φέρετε,  εάν θέλει  να έρθει  και ο 

ίδιος εδώ να δώσει εξηγήσεις ευχαρίστως να δώσει αλλά πλέ ον από το 

ΦΟ.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας θα πρέπει να ζητάτε τα οποιαδήποτε 

στοιχεία.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ κ.  Αναστασιάδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Απλώς μια διευκρίνιση να κάνω στον κ.  Δήμαρχο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι επί  του  θέματος.  Τηρούμε τον Κανονισμό. Υπήρξε ερώτηση, 

απάντηση, κλείνει  το θέμα κ.  Μηλίδη. Σύμφωνα πάντα με τον 

Κανονισμό. Μια ερώτηση από τον…  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Να ερωτήσω κάτι επ΄ αυτού.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν γίνεται όμως κ.  Μηλίδη. Δεν γίνεται.  Αλλιώς ανοίγει  το θέμα κα ι 

γίνεται ένας χαμός.  Παρακαλώ τον κ.  Δινάκη μια ερώτηση.  

Κος ΔΙΝΑΚΗΣ:  

Κύριε Δήμαρχε,  κύριε Πρόεδρε,  αγαπητοί κύριοι  συνάδελφοι,  κύριε 

Δήμαρχε έχω την αίσθηση ότι  σας περιστοιχίζουν γύρω σας πολλοί 

ψεύτες.  Πάρα πολλοί και ιδιαίτερα κάποιοι  Αντιδήμαρχοι κα ι 

συγκεκριμένα ένας,  ο κ.  Μυστακίδης.   

 Αυτός ο κύριος εδώ και τρία χρόνια τον έχουμε θέσει ένα έργο 

να κάνει  κάτω στον Κάμπο των Σερρών και τρία χρόνια μας πάει από 

μέρα σε μέρα. Έχει έρθει  εδώ πέρα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο η 

τέταρτη φορά που μιλάω γι΄  αυτό το θέμα, μιλάω για μια διασύνδεση 

οδού στον Κάμπο κάτω, η οποία για μένα και για όλους τους αγρότες 

είναι η μεραρχίας του Κάμπου και θέλει  κάποια τέσσερα, πέντε 

αυτοκίνητα χαλίκι  για να μην υπάρχει μια λίμνη και μας πάει από 

αύριο σε αύριο.   
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 Την προηγούμενη φορά που είχαμε συμβούλιο πριν από 

δεκαπέντε μέρες μας είπε εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο σε όλους τους 

συναδέλφους δυο μέρες.  Πέρασαν ήδη δεκαπέντε και έχει  γίνει  εκεί  

πέρα μια ωραιότατη λίμνη.  

 Έχω ιερή υποχρέωση αύριο να απευθυνθώ και στην Διεύθυ νση 

Υγείας,  γιατί  δεν πρόκειται για νερά όμβρια,  πρόκειται για λύματα του 

Δήμου Σερρών. Να τους πάρω εκεί  και να πάμε επιτόπου και με τα 

μέσα μαζικής ενημέρωσης,  το λέω και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης 

για να γίνει  η ανάλογη διαδικασία που ορίζει  ο νόμος.   

 Και τέλος πάντων, παρά την θέλησή μου τον αποκαλώ ψεύτη 

αλλά είναι ψεύτης.  Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Δήμαρχε εάν θα 

συνεχιστεί  αυτή η διαδικασία θέλω να μου πείτε.  Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντιπρόεδρε το να ….  

Κος ΔΙΝΑΚΗΣ:  

Σας παρακαλώ, η ευγένειά μου  νομίζω με διακρίνει  και το ξέρετε.  Για 

να φτάνω σε αυτό το σημείο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπορεί να συνεχίσει  να σας διακρίνει  η ευγένειά σας όχι  

χρησιμοποιώντας όμως τέτοιους χαρακτηρισμούς.   Δεν σας πρέπουν κ.  

Αντιπρόεδρε.  Είστε και Αντιπρόεδρος.  Σας παρακαλώ κ.  Διν άκη πιο 

κόσμιος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε να κάνω μια ερώτηση στον κ.  Μυστακίδη εάν μπορέσει 

να μας απαντήσει και στις  δυο ερωτήσεις.  Είναι θέμα …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Μυστακίδη σας είπα και προηγουμένως έξω που ήμασταν,  ήμουν 

μάρτυρας γεγονότων χθες στην Πεπονιά όπου πήγαν δυο, τρία 

φορτηγά, δεν ξέρω χωρίς να ερωτηθεί καθόλου, χωρίς να ενημερωθεί 

καθόλου ο Πρόεδρος.  Όντως στην Πεπονιά υπάρχει σοβαρότατο 

πρόβλημα, μερικοί δρόμοι είναι απροσπέλαστοι,  το αγνοήσατε αυτό,  

αγνοήσατε και τον Πρόεδρο και αυτό δημιούργησε μια ένταση στο 

χωριό.  Αυτό που κάνατε καλώς το κάνατε.  Τι προτίθεστε να κάνετε για 

τα σημεία αυτά όπου οι  δρόμοι είναι απροσπέλαστοι στον Κάμπο αλλά 

και μέσα στον οικισμό; Και σε πόσο χρόνο σε τελική ανάλυση θα 

ανταποκριθείτε στο αίτημα του Προέδρου της Κοινότητας;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήστε κύριε.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

 Για τον κ.  Δινάκη το ποιος είναι ψεύτης και ξευτίλας είναι γνωστό …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ και σε σας κ.  Αντιδήμαρχε,  …Δεν χρειάζεται να 

εκφραζόμαστε έτσι.   

Κος ΔΙΝΑΚΗΣ:  

Θέλω τον  λόγο επί προσωπικού.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει τώρα. Σας παρακαλώ. Η μια λέξη φέρνει  την άλλη. Δεν μας 

αρμόζει .   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Είναι γνωστό στην κοινωνία το ποιος είναι τι .  Η απάντησή μου είναι 

ότι  ο κ.  Δινάκης ζήτησε κάτι  στο οποίο έκανα δυο παρεμβάσεις τις  

τελευταίες μέρες.  Απλά χρόνια ολόκληρα εκεί  αυτό που γινόταν,  που 
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έξυναν τους δρόμους και έγινε δυο φρύδια εκατέρωθεν του άξονα και 

εγκλωβίζονταν το νερό, αυτό είναι μια υπόθεση χρόνων που θέλει  ο κ.  

Δινάκης,  επειδή υποσχέθηκε σε δέκα ανθρώπους,  όπως είπε κ αι στο 

συνεργείο,  να το κάνει ,  θέλει  να το κάνει  άμεσα τώρα σε μια εποχή 

που ήταν αδύνατο πρακτικά να γίνει .   

Ωστόσο έκανα τις  παρεμβάσεις,  έριξα και απορώ γιατί  το φέρνει  

σήμερα το θέμα. Και εάν ακόμα δεν έγινε όπως θα έπρεπε η δουλειά,  

θα γίνει  στο μέλλον.  Κάτω από αυτές τις  συνθήκες και από αυτά που 

ζούμε με την έλλειψη μηχανημάτων, με την έλλειψη αυτή την στιγμή 

εργολαβίας για τους αγροτικούς δρόμους.  

Από εκεί  και ύστερα για τον κ.  Ηλία δεν μπορώ να καταλάβω τι  

σας πείραξε.  Δηλαδή εάν υπάρχουν τέτοιες π ροσωπικές διαφορές μέσα 

στα χωριά και ο ένας θέλει  να γίνει  πρώτα το δικό του και ο άλλος 

θέλει  να γίνει  πρώτα το δικό του,  αυτό τι  σημαίνει  ότι  δεν πρέπει να 

κάνουμε μια δουλειά που αντιλήφθηκα εγώ ο ίδιος;   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πρόεδρε εγώ δεν μίλησα για  προσωπικές διαφορές ούτε και 

αντεγκλήσεις.  Σας παρακαλώ πάρα πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη μην διακόπτετε.  Μην διακόπτετε σας παρακαλώ 

πάρα πολύ. Κύριε Αναστασιάδη Ηλία μην διακόπτετε για πολλοστή 

φορά. Ηρεμήστε.  Ηρεμήστε.  Παίρνετε το λόγο αυθαίρετα.  Πως είστε 

ήρεμος.  Μην προσπαθείτε να εκνευρίσετε άλλους.   

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε Αντιδήμαρχε,  κύριε Χράπα. Θα έχετε περισσότερη όλοι σας.  Σας 

παρακαλώ.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Σε όλα τα χωριά υπάρχουν ανέκδοτες δουλειές.  Τώρα πραγμα τικά δεν 

μπορώ να καταλάβω και θέλω να τονιστεί  αυτό το πράγμα για να 

διαγνωστεί το μέγεθος της κακίας που υπάρχει σε αυτή την υπόθεση 

και ότι  είναι πραγματικά να εκτιμηθεί το γεγονός ότι  πήγα να κλείσω 

μια πληγή σε ένα χωριό που έχει  αμέτρητες πληγές,  όπω ς και όλα τα 

χωριά,  και αυτό γίνεται μπούμερανγκ, να μας πουν γιατί  το έκανες 

αυτό πρώτα και ποιος θα είναι αυτός που θα αξιολογήσει ποιο είναι το 

πλέον σημαντικό ή το λιγότερο ή το 90% ή το 92%; Τι είναι αυτά τα 

πράγματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πιο ήρεμα σας παρακαλώ .   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Ότι υπήρχαν και άλλες πληγές που δεν γνώριζε ο Πρόεδρος.  Ωραία,  

δεν γνώριζε.  Μιλήσαμε με τον Πρόεδρο …  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη γιατί  παίρνετε αυθαίρετα τον λόγο; Εάν θέλετε 

πραγματικά να κάνετε αντιπολίτευση, κάντε σοβαρή αντιπολίτευση και 

όχι  τώρα που έρχονται εκλογές να βγάζετε εδώ μια λακκουβίτσα, εκεί  

έπεσε ένα …στα πενήντα μέτρα και γιατί  δεν το έμαθε ο Πρόεδρος 

άμεσα και το έμαθε εκ των υστέρων.  
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 Δηλαδή ότι  θα κάνουμε,  εδώ πέρα γίνονται χιλιάδες δουλειές και 

είναι ένα εκατομμύριο δουλειές που μένουν.  Όταν θα κάνουμε αυτές 

τις  δουλειές πάντα ενημερώνουμε τον Πρόεδρο; Είχα ίδια αντίληψη.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν μου απαντήσατε στο ερώτημα.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Ποιο ερώτημα; Ξέρετε τι  ρωτήσατε;  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Η πρόθεσή μου είναι να τελειώσω όλες τις  δουλειές του Δήμου αλλά 

είναι αδύνατον πρακτικά. Ανάλογα με την δυνατότητα που υπάρχει 

κάποια στιγμή κάνουμε τις  δουλειές.  Κάποιες περίοδο ι είναι δύσκολες 

γιατί  χαλάνε τα μηχανήματα, ο καιρός δεν βοηθάει,  εκεί  έχουμε μια 

κάμψη. Μετά όταν επανορθώνεται ο καιρός και έχουμε και τα 

μηχανήματα γίνονται πολύ περισσότερες δουλειές.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απάντησε ο κ.  Μυστακίδης στα δυο ερωτήματα.  

Κος ΔΙΝΑΚΗΣ:  

Θέλω τον λόγο επί προσωπικού, κύριε Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποιος είναι ο λόγος επί  προσωπικού;  

Κος ΔΙΝΑΚΗΣ:  

Η λέξη ξεφτίλα.   
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ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Εγώ δεν είπα ότι  ο Δινάκης είναι ξευτίλας.  Είπα, εσείς  είπατε ότι  ο κ.  

Μυστακίδης είναι ψεύτης και εγώ είπα ότι  το ποιος είναι ψεύτης 

γενικά και το ποιος είναι ξευτίλας το ξέρει  η κοινωνία.  Δεν είπα ότι  ο 

Δινάκης ξευτίλας.   

Κος ΔΙΝΑΚΗΣ:  

Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν έχετε τον λόγο κ.  Αντιπρόεδρε.  Δεν σας αποκάλεσε.  Το είπε.   

Κος ΔΙΝΑΚΗΣ:  

Σας παρακαλώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν έχετε τον λόγο.  Δεν μπορείτε αυθαίρετα να παίρνετε τον λόγο.   

Κος ΔΙΝΑΚΗΣ:  

Με αναγκάζετε να τον πάρω…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν έχετε το δικαίωμα να παίρνετε αυθαίρετα τον λόγο.   

Κος ΔΙΝΑΚΗΣ:  

Θα τον πάρω γιατί  είναι επί  προσωπικού. Σας παρακαλώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μα δεν είναι.   

Κος ΔΙΝΑΚΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι.  Έκανε την επεξήγηση.  
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Κος ΔΙΝΑΚΗΣ:  

Δεν έκανε καμία επεξήγηση που να καταλάβω εγώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Την καταλάβανε όλοι εκτός από εσάς.   

Κος ΔΙΝΑΚΗΣ:  

Εντάξει,  να μας την ξαναπεί τότε.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Εγώ δεν αναφέρθηκα στο πρόσωπο του Δινάκη. Είπα ότι  το ποιος είναι 

ψεύτης και το ποιος είναι ξεφτίλας το ξέρει  η κοινωνία.  Δεν χρειάζεται 

. .στο Δημοτικό Συμβούλιο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω είναι σαφέστατος.   

Κος ΔΙΝΑΚΗΣ:  

Εγώ τώρα επικαλούμαι την μαρτυρία του κ.  Δημάρχου και θέλω να μου 

πει  ο κ.  Δήμαρχος πόσα χρόνια έχει  αυτό το θέμα και εάν 

αποκαταστάθηκε ποτέ;  Σας παρακαλώ. Εάν κύριε Δήμαρχε θέλω την 

μαρτυρία σας.  Σας παρακαλώ. Κα ι να μου πείτε πόσες φορές πήγατε 

στους υπηρεσιακούς παράγοντες εκεί  και αύριο θα πάρω όλα τα 

κανάλια για να δείτε τι  κάνατε.   Σας ευχαριστώ.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Και εσείς  γιατί  ενδιαφέρεστε γι΄ αυτό; Ενδιαφέρεστε για την κοινωνία 

ή ενδιαφέρεστε επειδή έχετε εκεί  τα χωράφια σας;  

Κος ΔΙΝΑΚΗΣ:  

Μόνο για την κοινωνία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας καλώ να ηρεμήσετε και κλείστε το.  

Κος ΔΙΝΑΚΗΣ:  
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Όχι,  δεν το κλείνω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ.  

Κος ΔΙΝΑΚΗΣ:  

Ενδιαφέρομαι για την κοινωνία διότι  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν σας δίνω τον λόγο.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Αφήστε ότι  ενδιαφέρεστε για την κοινωνία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν έχετε τον λόγο.  Σεβαστείτε το προεδρείο.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σεβαστείτε το προεδρείο κ.  Μυστακίδη.  Επιτέλους,  σταματήστε.  

Επιτέλους.  

Κος ΔΙΝΑΚΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Δινάκη αυθαιρετείτε κατ΄ επανάληψη. Επιτέλους δηλαδή.  

Απαντήστε,  κύριε Δήμαρχε,  εάν θέλετε να απαντήσετε στον κ.  Δινάκη 

και πάμε παρακάτω.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Είναι ένα χρόνιο αίτημα που το καταθέτει ,  πράγματι,  ο κ.  Δινάκης.  

Πρέπει να πούμε ότι  υπάρχουν χιλιάδες αιτήματα που δεν μπορεί ο 

Δήμος,  είναι αδύνατον να ανταποκριθεί  σε όλα αυτά τα αιτήματα. Ο 

κάθε ένας φυσικά θέλει  το αίτημά του να υλοποιείται.   
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 Τελευταία ο Αντιδήμαρχος πράγματι πήγε,  έκανε κάποιες 

εργασίες.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Τρεις φορές.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αλλά ότι  λέει  ο κ.  Δινάκης δεν ικανοποιήθηκε από αυτές τις  εργασίες 

που έγιναν.  Κοιτάξτε,  εγώ κατανοώ και την αγανάκτηση του κ.  Δινάκη, 

ίσως και την αγανάκτηση του κάθε δημότη που θέτει  ένα αίτημα και 

δεν υλοποιείται.  Όμως εγώ πολλές φορές λέω στους συνδημότες μας 

ότι  δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα.  

Εδώ τα αιτήματα δεν ικανοποιούνταν στην προ Καλλικράτη 

περίοδο που ο Δήμος ήταν μικρότερος και χρήματα περισσότερα 

υπήρχαν.  Τώρα που ο Δήμος μεγάλωσε, τα χρήματα είν αι από τα μισά 

και προς τα κάτω, έχουν φύγει  υπάλληλοι στην συνταξιοδότηση πάνω 

από εκατό,  είναι αδύνατον να ανταποκριθούμε σε όλα τα αιτήματα.  

Πρέπει να πω ότι  ο κ.  Μυστακίδης καθημερινά κρατάει δυο 

τηλέφωνα στο χέρι του και δέχεται βροχή από αιτήματα. Δ είξτε 

κατανόηση και σε αυτή την προσπάθεια που κάνει  ο Αντιδήμαρχος 

αλλά και εσύ Αντιδήμαρχε θέλω να δείξεις  κατανόηση στην 

αγανάκτηση του κ.  Δινάκη, διότι  ο κ.  Δινάκης είναι δημοτικός 

σύμβουλος,  δέχεται πιέσεις  από τον κόσμο, του ζητάνε να 

ικανοποιήσει κάποια αιτήματά τους.  

Όμως κ.  Δινάκη εσείς  διακατέχεστε,  πράγματι,  από πολιτικό 

πολιτισμό, το αποδείξατε στην θητεία σας,  για μένα ήσασταν έκπληξη 

στο Δημοτικό Συμβούλιο με τις  υπεύθυνες θέσεις που κρατούσατε εδώ 

αλλά σήμερα εντάξει ,  λόγω της αγανάκτησης ίσω ς δεν έπρεπε αυτοί οι  
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χαρακτηρισμοί να ειπωθούν.  Και πιστεύω ότι  ήταν ένα ατυχές 

περιστατικό αυτό και θα σταματήσει εδώ.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Και να μας πει  απόγευμα εάν πήγα, επειδή το ζήτησε ο κ.  Δινάκης 

εδώ…  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Προσπαθεί ο  Δήμαρχος,  μέχρι και του Γαλάνη είπε να σταματήσετε,  

σας λέω λοιπόν επιμένετε χωρίς να αντιλαμβάνεστε ότι  θέλει  να 

σταματήσει αυτό το πράγμα. Δεν το έχετε καταλάβει ακόμα κ.  

Μυστακίδη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε συνάδελφε δεν καταγράφεται ειλικρινά καμία από αυτές τι ς  

λέξεις .   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κ.  Αναστασιάδη Αντώνη. Ερωτήσεις.  Ο κ.  Αναστασιάδης 

Αντώνης και ο κ.  Γάτσιος και κλείνουμε.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Απευθύνομαι σε σένα, κύριε Πρόεδρε γιατί  πιστεύω ότι  είσαι σοβαρός  

άνθρωπος.  Πρόσεξε όμως, σε παρακαλώ, άκουσέ με.  Κύριε Πρόεδρε 

μην παίζεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελειώνει ο χρόνος.   
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Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Περίμενε,  μην βιάζεσαι.  Άκουσέ με,  άκουσέ με με προσοχή. Η 

δημαρχία των Σερρών πλέον πρέπει να έχει  δυο Αντιδημάρχους,  πρέπει 

να έχει  δυο Αντιδημαρχίες  οπωσδήποτε.  Δεν μπορεί κανένας 

Αντιδήμαρχος να προλάβει όλα αυτά στον μεγάλο αυτόν πλέον Δήμο. 

Θα είναι ένας Δήμαρχος για την πόλη και ένας Δήμαρχος για την 

ύπαιθρο, διαφορετικά θα υποφέρουν πάντα οι  άνθρωποι,  γιατί  και 

μηχανήματα  υπάρχουν και από όλα υπάρχουν.  Ένας άνθρωπος δεν θα 

τα βγάλει πέρα.  

 Για το άλλο που είχαμε πει ,  κ.  Αντιδήμαρχε,  εγώ έχω ρίξει  

χιλιάδες κυβικά αμμοχάλικα στον κάμπο της Καμινίκιας.  Χιλιάδες 

κυβικά και μάλιστα ο κ.  Δινάκης με έβλεπε κάθε μέρα εκεί  μέσα, δ ιότι  

δεν μπορούσε να περάσει ούτε τρακτέρ.  Αυτά είναι αλήθειες,  δεν είναι 

ψέματα, όλοι τα ξέρουν.  Αλλά υπάρχουν υλικά. Κάνουμε 

αναμόχλευση, δεν χρειάζεται ας πούμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ τον κ.  Γάτσιο.  Σύντομος σας παρακαλώ.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.  Θα ήθελα να ρωτήσω τον κ.  Δήμαρχο, γιατί  

το τελευταίο αρκετά μεγάλο διάστημα αιωρείται στην περιρρέουσα 

ατμόσφαιρα κάτι  σχετικά με τον ειδικό συνεργάτη του δημάρχου, τον 

κ.  Τσούλκα εννοώ, ο οποίος οδηγεί  αυτοκίνητο υπηρεσιακό και έχει  

ένα συνεργείο το  οποίο γυρίζει  στα χωριά και κάνουν κάποια 

πράγματα τα οποία δεν ξέρουμε ακριβώς τι  κάνουν.   

 Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω τον κ.  Δήμαρχο, εάν πρώτον ο κ.  

Τσούλκας έχει  δικαίωμα να οδηγεί  υπηρεσιακό αυτοκίνητο και εάν 

δεύτερον,  εάν λάβουμε υπόψη και τον νομοθ έτη που λέει  ότι  κάποιος,  
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γιατί  είναι και υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος,  ο νομοθέτης λέει  ότι  

οι  δημοτικοί υπάλληλοι δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι σύμβουλοι.  

Συνεπώς, λειτουργώντας ως δημοτικός υπάλληλος ο κ.  Τσούλκας δεν 

θεωρεί ότι  έχει  κώλυμα και ασυμβίβ αστο να γυρίζει  με το αυτοκίνητο 

και με συνεργεία στα χωριά και να είναι και υποψήφιος;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ο κ. Τσούλκας δεν είναι δημοτικός υπάλληλος καταρχήν.  Έχει άδεια,  

έχει  πάρει άδεια.  Από εκεί  και πέρα βοηθάει τα συνεργεία.  Είναι κακό 

που βοηθάει τα συνεργε ία.  Βοηθάει τα συνεργεία στην αντιμετώπιση 

των καθημερινών προβλημάτων και έπρεπε να τον συγχαρείτε γι΄ αυτό.   

Και όχι  να υπάρχει ο φόβος μήπως σας πάρει καμία ψήφο, εάν κατέβει 

για δημοτικός σύμβουλος,  διότι  βλέπω αυτός είναι ο φόβος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι υπάρχουν τέσσερα θέματα εκτός 

ημερήσιας διάταξης.  

 Πρώτο θέμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ κύριε γραμματέα αφήστε την πολιτική αυτή την στιγμή.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι αυτή την στιγμή. Ο χρόνος πιέζει  για τα εκτός ημερήσιας και είναι 

δικά σας θέματα, κ.  Χατζημαργαρίτη.  Εντάξει;   
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 Το πρώτο θέμα εκτός ημερήσιας,  πάντα με την σύμφωνη γνώμη 

του σώματος για να συζητηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο.   

Χαρακτηρίζονται ως κατεπείγοντα και θ α σας εξηγήσω τους λόγους.   

 

Θέμα :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης.  

Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες  

 του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής  

 και Αθλητισμού του Δήμου Σερρών με την διαδικασία της  

απευθείας ανάθεσης , προϋπολογισμού 14.991,13 ευρώ με Φ.Π.Α.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεύτερο θέμα. Αφορά τον Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. κυρίως.   

 

Θέμα :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης.  

Ανάθεση μέρους της προμήθειας τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων  

ειδών παντοπωλείου, προμήθεια άρτου, αρτοσκευασμάτων για τις 

ανάγκες  

του νομικού προσώπου Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής 

Κοινωνικής  

Πολιτικής και Αθλητισμού του Δήμου Σερρών  

 

Θέμα :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης.  

Πίστωση για σύναψη προγραμματικής σύμβασης  

 με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ..  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό το θέμα υπόψη ότι  το ξανά περά σαμε αλλά επειδή δεν υπήρχε η 

λέξη «ψήφιση πίστωσης» ποσού 250.000 η Αποκεντρωμένη γι΄ αυτές 

τις  δυο λέξεις  και το τονίζω για να έχετε υπόψη πώς λειτουργεί  και η 

Αποκεντρωμένη, ζητάει να ξανά περάσει το θέμα από το Δημοτικό 

Συμβούλιο και ζητώ την κατανόησή  σας για μια λέξη «ψήφιση 

πίστωσης», ενώ πέρυσι,  κάνω το σχόλιο και άμα με ακούν από την 

Αποκεντρωμένη παρακαλώ να το ξανά θυμηθούν,  διότι  ταλαιπωρούν το 

σώμα ολόκληρο γι΄ αυτό την λέξη, πέρυσι πέρασε χωρίς την ψήφιση 

πίστωση διότι  υπήρχε στον προϋπολογισμ ό.  

 Απλώς κάνω το σχόλιο για την Αποκεντρωμένη.  

 

Θέμα :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης  

Έγκριση υλοποίησης της παροχής υπηρεσιών με τίτλο:  

 Διαχείριση ογκωδών και αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών  

και κατεδαφίσεων του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Χράπας.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνεί,  συναινεί  το Δημοτικό Συμβούλιο να συζητηθούν τα θέματα 

αυτά τα οποία κρίνονται ως κατεπείγοντα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

 

Θέμα :  
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Εκτός ημερήσιας διάταξης.  

Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες  

του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής και  

Αθλητισμού του Δήμου Σερρών με την διαδικασία της απευθείας  

ανάθεσης, προϋπολογισμού 14.991,13 ευρώ με Φ.Π.Α.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα δώσω τον λόγο αμέσως στον Πρόεδρο της Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.  τον κ.  

Χατζημαργαρίτη.  Παρακαλώ κ.  Χατζημαργαρίτη έχετε τον λόγο.  

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε ευχαριστώ πολύ. Είναι δυο θέματα τα οποία αφορούν 

τον Ο.Π.Α.Κ.Π.Α..  Το πρώτο είναι μια απευθείας ανάθεση σε λίτρα 

κίνησης για το Κολυμβητήριο της πόλης των Σερρών, διότι  ενώ 

υπάρχει μια ενεργή σύνδεση με πετρέλαιο θέρμανσης,  το πετρέλαιο 

κίνησης,  όπως ξέρετε χρησιμοποιείται μόνο στο Κολυμβητήριο,  δεν 

υπάρχει αυτή την στιγμή η δυνατότητα να το προμηθεύσουμε,  διότι  

έχει  τελειώσει η ποσότητα την οποία είχαμε επιβλέψει λόγω του ότι  

καθυστέρησε για  λίγο χρονικό διάστημα η σύνδεση του 

Κολυμβητηρίου και του Κλειστού με το φυσικό αέριο.  

 Αυτή είναι η διαδικασία και η ενέργεια γίνεται στον Δήμο 

Σερρών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις υπάρχουν συνάδελφοι επί  του θέματος; Ομόφωνα να; Να 

ρωτήσει ο κ.  Αναστασιάδης Ηλία ς.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κατά παρέκκλιση γίνεται η χρήση πετρελαίου κίνησης ή υποχρεωτικά; 

Υποχρεωτικά. Καλώς.  
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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: 226/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το δεύτερο θέμα.  

 

Θέμα:  

Εκτός ημερήσιας διάταξης.  

Ανάθεση μέρους της προμήθειας τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων  

 ειδών παντοπωλείου, προμήθεια άρτου, αρτοσκευασμάτων για τις 

ανάγκες  

 του νομικού προσώπου Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής 

Κοινωνικής  

Πολιτικής και Αθλητισμού του Δήμου Σερρών στον συγκεκριμένο 

κύριο  

 μετά από δυο άγονους διαγωνισμούς.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Πάλι αφορά τον Ο.Π.Α.Κ.Π.Α..   

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Είναι ένας διαγωνισμός ο οποίος έγινε στον Δήμο Σερρών, κηρύχθηκε 

τις  δυο πρώτες φορές άγονος και πάμε στην απευθείας ανάθεση με την 

προσφορά που έγινε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ερωτήσεις;  Ο κ.  Νιζάμης και ο κ.  Χρυσανθίδης.   

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Ερώτηση  και τοποθέτηση μαζί θα είναι να μην χρονοτριβούμε.  Κύριε 

Πρόεδρε νομίζω ότι  η Επιτροπή εδώ έκανε ένα λάθος και το λάθος έχει  

να κάνει  το ότι  δεν άνοιξε την προσφορά του άλλου ενδιαφερομένου. 

Άνοιξε της μιας εταιρείας.  Αυτό το πράγμα νομίζω ότι  είναι σοβαρ ό 

κατά την δική μου κρίση γιατί  συνέκρινε η μη συμμετοχή ή η 

απόρριψη σε έναν διαγωνισμό που έγινε προηγούμενα λόγω μη 

προσκόμισης κάποιων εγγράφων, η εταιρεία η οποία απορρίφθηκε δεν 

ανοίχθηκαν οι  προσφορές της και συνέκρινε αυτούς τους διαγωνισμούς 

ως ένα.   

 Από την στιγμή που έγινε με την διαδικασία της συμφωνίας για 

τα αρτοσκευάσματα και αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο οι  ενδιαφερόμενοι 

να καταθέσουν τις  προσφορές τους,  είναι ένα άλλο πράγμα. Γιατί  να 

ταυτιστεί;  Νομίζω ότι  είναι λάθος και θα απορριφθεί από τη ν 

Αποκεντρωμένη αυτό το πράγμα. Εγώ προσωπικά δεν το ψηφίζω αυτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν είχατε ρωτήσει τους υπηρεσιακούς παράγοντες θα είχατε πειστεί  

και δεν μπαίνατε σε αυτή την σκέψη κ.  Νιζάμη.  

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε 13:30΄  πήρα το αυτό.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μέχρι στις  15:0΄  η ώρα οι  υπηρεσιακοί είναι εκεί  και …  

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Ο κ.  Γαλάνης εάν έχει  να 

προσθέσει κάτι  πάνω σε αυτό.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Το διαβάζω και εγώ προς . .των λόγων του προέδρου του 

Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.,  κύριε Πρόεδρε.  Αναφέρεται συγκεκριμένα η Επιτροπή 

γι΄ αυτό το ζήτημα, διότι  η εταιρεία αυτή δεν είχε προσκομίσει  το 

μητρώο, το ποινικό μητρώο …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν είναι αυτό άλλο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Την δε τρίτη φορά μπορούσε απευθείας να δώσει…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πολύ μην διακόπτετε άλλη φορά. Όποια και εάν είστε.  

Εδώ πρέπει να ανοίγονται τα πάντα ως καθρέπτης.  Δεν πρέπει να 

υπάρχουν ούτε σύννεφα ούτε κάτω από το τραπέζι .  Μπορούσ ε την 

τρίτη φορά ο συγκεκριμένος κύριος να καταθέσει μόνο οικονομική 

προσφορά. Ούτε αυτό έκανε κ.  Νιζάμη.  Πώς λοιπόν βγάζετε τα 

συμπεράσματά σας και λέτε ότι  δεν το ψηφίζετε;  Δικαίωμά σας.  
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Δικαίωμά σας αλλά εγώ σας λέω την πάσα αλήθεια,  γιατί  δεν κατέθεσε  

οικονομική προσφορά. Μόνο οικονομική προσφορά την τρίτη φορά. 

Δεν το έκανε.  Και εγώ βάζω σε σας τα ερωτήματα και απαντήστε τα 

εσείς .   

 Άλλος; Ο κ.  Χρυσανθίδης ζήτησε τον λόγο.  Παρακαλώ.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Είναι περίπου το ίδιο ερώτημα, κύριε Πρόεδρε.  Και ε πειδή απαντήσατε 

προηγουμένως εάν ρωτήσατε υπηρεσιακούς,  εμείς  ρωτήσαμε πιο 

έμπειρους στο θέμα αυτό,  παρότι είχαμε και εμείς  μια γνώση του 

αντικειμένου. Είναι μια διαφορετική διαδικασία,  κύριε Πρόεδρε,  ο 

άγονος μετά δυο προσκλήσεις και κηρύχθηκε άγονος από  την 

Οικονομική Επιτροπή. Είναι απευθείας μέσω διαπραγμάτευσης άλλη 

διαδικασία.  Δηλαδή μπορεί να συμμετέχει  ο οποιοσδήποτε,  διότι  

αλίμονο εάν σε μια απευθείας διαδικασία ζητούσαμε τα 

δικαιολογητικά τα οποία ζητούσε ο διαγωνισμός.   

 Είναι ξεχωριστή περίπτωση, άρα λοιπόν έπρεπε να ανοιχθεί  

οπωσδήποτε και η προσφορά η οικονομική του άλλου, ο οποίος 

συμμετείχε.  Αλλιώς νομίζω ότι  το θέμα αυτό θα το απορρίψει και η 

Αποκεντρωμένη, διότι  συνδυάζει  το εάν είχε ποινικό μητρώο ή δεν 

είχε.  Άλλο το ένα και άλλο το άλλο.  Την δεδομένη στιγμή μπορεί να 

μην είχε αλλά στην απευθείας διαπραγμάτευση δεν ζητήθηκε αυτό και 

μπορούσε να ανοιχθεί  η προσφορά.  

 Εγώ νομίζω με τον τρόπο με τον οποίο λειτούργησε αυτή νομίζω 

δεν είναι η νόμιμος τρόπος και δεν θα το ψηφίσω.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε επειδή αυτά τα θέματα είναι θα τα έλεγα τεχνοκρατικά 

και διαδικαστικά στον Δήμο, γιατί  τα χειρίζονται οι  υπηρεσιακοί 
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παράγοντες,  όπως βλέπετε και βάζουν την υπογραφή τους,  μας 

προτείνουν,  κύριε Πρόεδρε,  εγγράφως, όπως έρχεται η εισήγηση στο 

Δημοτικό Συμβούλιο,  αυτό που ακριβώς αναφέρατε.  Δηλαδή ότι  έγινε 

νόμιμα η διαδικασία με δυο διαγωνισμούς και έφτασε με την 

πρόσκληση υποβολής προσφορών να καταλήξει εδώ που κατέληξε η 

Επιτροπή.  

 Τώρα από εκεί  και πέρα πράγματι,  δηλαδή όλοι μας μπορεί να 

έχουμε επιφυλάξεις ή να ερμηνεύουμε τα ζητήματα κατά το δοκούν,  

σεβαστές οι  απόψεις αλλά συνήθως και στην Οικονομική Επιτροπή σας 

ενημερώνω, κύριε Πρόεδρε,  ακολουθούμε την άποψη της Επιτροπής 

του διαγωνισμού τις  περισσότερες φορές.   

 Τώρα εάν υπάρξει κάτι  άλλο από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

που είναι υπερκείμενη αρχή και μας ελέγχει  εδώ είμαστε να το ξανά 

δούμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  νομίζω το θέμα ολοκληρώθηκε.  Μπαίνει  σε ψηφοφορία.  Ναι,  

ναι,  όχι  ο κ.  Νιζάμης,  ναι ο κ.  Στεργίου,  ναι ο κ.  Γκότσης,  όχι  ο κ.  

Ίντος.  Όχι ο κ.  Αναστασιάδης Ηλίας.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι με το αιτιολογικό ότι  έχει  νομικά…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ο κ.  Μηλίδης.  Όχι ο κ.  Χρυσανθίδης,  όχι  ο κ.  Γάτσιος.   Όχι,  ναι ο 

κ.  Δημητρίου.  Ναι,  ναι,  ναι  και ο Πρόεδρος.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών π ου απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 227/20142)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο τρίτο θέμα.  

 

Θέμα :  

Ψήφιση πίστωσης για σύναψη προγραμματικής σύμβα σης  

μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού  

και Αθλητισμού Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας  

 Δήμου Σερρών και ΔΗΚΕ  ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ..  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όπως είπαμε εδώ πέρα η κυρία Μπιτζίδου έχει  τον λόγο.  Στάλθηκε η 

εγγυητική στην Περιφέρεια και επανερχόμαστε για ψήφιση της 

πίστωσης.  Το είχαμε ξανά περάσει το θέμα. Το ξέρετε το θέμα. 

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: 229/2014)  

…………………  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 12 Η Σ  ΜΑΡΤΙΟΥ 2014  

51 

 

 

Θέμα :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης  

Έγκριση υλοποίησης της παροχής υπηρεσιών με τίτλο:  

Διαχείριση ογκωδών και αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών  

 και κατεδαφίσεων του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Χράπας.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Χράπας έχει  τον λόγο,  ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας.  Παρακαλώ 

κύριε Αντιδήμαρχε.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Θέλω να σας ενημερώσω ότι  τα απόβλητα εκσκαφών κατασκευών και 

κατεδαφίσεων υποχρεωτικά υπόκεινται σε εναλλακτική διαχείριση κατ΄ 

εφαρμογή του Ν2939/2001.  

 Ο ΧΥΤ της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών δεν δέχεται ογκώδη 

διάφορα αντικείμενα αυτή την στιγμή, τα οποία θα πρέπει πρώτα να 

πάνε σε ένα εγκεκριμένο σύστημα, το οποίο είναι συμβεβλημένο, να 

επεξεργαστούν και τα υπολείμματα να οδηγηθούν επεξεργασμένα στο 

ΧΥΤ του Παλαιοκάστρου.  

 Επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη υποδομή στον Δήμο για την 

υλοποίηση αυτών των εργασιών της αρμοδιότητας που είναι 

. .υπηρεσιών για τις  κατεδαφίσεις ,  επιχωματώσεις και τα λοιπά, του 

Πρασίνου για τα κλαδιά και της Καθαριότητας για στρώματα, πα λαιά 

έπιπλα και τα λοιπά, κρίνεται απαραίτητο οι  εργασίες αυτές 

ενδεικτικού προϋπολογισμού 24.600 ευρώ μαζί με το Φ.Π.Α. να τις  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 12 Η Σ  ΜΑΡΤΙΟΥ 2014  

52 

αναλάβει ιδιώτης,  ο οποίος ιδιώτης  είναι ένας ο οποίος έχει  

συμβληθεί τώρα τελευταία και αδειοδοτηθεί με το σύστημα, κάτοικος 

και η εταιρεία του είναι στον Νέο Σκοπό, ο μοναδικός στον Νομό 

Σερρών που έχει  σύμβαση με το σύστημα για να ανακυκλώνει τα 

μπάζα, τα υλικά κατεδαφίσεων, τα κλαδιά και τα διάφορα παλαιά 

έπιπλα και προτείνω στο σώμα να ψηφίσουμε την έγκριση της 

προαναφερθείσας παροχής υπηρεσίας με τίτλο: Διαχείριση ογκωδών 

και αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων μπαζο -

απορριμμάτων του Δήμου Σερρών, δεύτερον,  να ψήφιση την πίστωση 

24.600 ευρώ με Φ.Π.Α. 23% στον προϋπολογισμό του ΄14 και να 

καθοριστεί  ο τρόπος εκτέλεσης παροχής υπηρεσίας.   

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις.  Ο κ.  Γκότσης,  ο κ.  Νιζάμης.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αντιδήμαρχε αυτός ο ιδιώτης μετά την επεξεργασία που τα πηγαίνει;  

Με ακούσατε;  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Ναι,  βεβαίως.  Κάνουμε μια ημερίδα πριν από 15 μέρες περίπου που 

ήταν πάρα πολύ κατατοπιστική και κληθήκατε νομίζω όλοι σας να 

παραστείτε για να ενημερωθείτε.  Μετά την επεξεργασία των διαφόρων 

αυτών μπαζών στην ουσία αυτά θα τα δίνει  αυτά τα μπάζα, θα τα 

πουλάει στον εμπόριο για την κατασκευή έργων. Υπάρχουν κάποιοι  

τύποι,  τους οποίους δεν έχω συγκρατήσει,  των υλικών αυτών πως 

ονομάζονται,  υπάρχει  ένας τύπος στους μηχανικούς και στους τεχνίτες 

που γνωρίζουν,  τα οποία θα διατίθενται για την κατασκευή πάλι έργων 

καθότι είναι ανακυκλώσιμα υλικά.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Νιζάμης.   

Κος  ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Ήθελα να ρωτήσω….  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε σηκώνω το χέρι μου από την αρχή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πότε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δικαιολογημένα θα επαναστατήσω. Είναι η Τρίτη φορά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία μετά τον κ.  Γιαννακίδη εσείς .   

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Ήθελα να ρωτήσω, με τα ανακυκλώσιμ α και συγκεκριμένο τα ξύλα, 

είτε κλαδιά,  είτε έπιπλα είτε και τα λοιπά, επειδή είναι ανακυκλώσιμο 

υλικό αυτό έχει  κάποιο όφελος ο Δήμος; Προβλέπεται να έχει;  

Μπορούμε να έχουμε;  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Ο Δήμος όχι  μόνο δεν θα έχει  όφελος,  θα πληρώνει και με τον τόνο το 

υλικό αυτό που θα οδηγούμε σε αυτόν τον συγκεκριμένο χώρο. Εάν θα 

είναι δηλαδή με λίγα λόγια διαλεγμένα ξύλα χώρια,  μπάζα χώρια,  

κλαδιά χώρια,  θα πληρώνουμε φθηνότερα. Εάν είναι μπερδεμένα θα 

πληρώνουμε πολύ ακριβότερα. Με τον τόνο πάντα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γιαννακίδης.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  
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Κύριε Αντιδήμαρχε δεν αντιλαμβάνομαι γιατί  απευθείας ανάθεση; 

Άντε στην περίπτωση του Κολυμβητηρίου,  ας πούμε,  εκεί  για να μην 

κρυώσουν τα παιδιά.  Στην προκειμένη περίπτωση γιατί  απευθείας 

ανάθεση; Εντάξει ,  δεν υπάρχει στον Νομό Σερρών;  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Επειδή είναι ο μοναδικός που έχει  πάρει την άδεια στον Νομό Σερρών 

και δεν υπάρχει άλλος.  Εάν θα πάμε σε διαγωνισμό, ενδεχομένως,  να 

χρειαστεί  να το οδηγήσουμε σε κάποιο σύστημα εκτός Νομού Σερρών, 

η δεύτερη επιλογή μας.  Είναι ο μ οναδικός αυτή την στιγμή και 

θέλουμε να κλείσουμε,  επιτέλους,  και τον Χ.Υ.Τ.Α. του Δήμου 

Σερρών, του Μετοχίου.  Να τον κλείσουμε εντελώς,  να μην οδηγούμε 

μέσα τίποτα απολύτως.  Είναι μια δέσμευση δική μας και πρέπει να το 

κάνουμε,  να το αποκαταστήσουμε και ν α τελειώσουμε με τον Χ.Υ.Τ.Α. 

εκεί  μέσα, να τον κλείσουμε εντελώς.  Γι΄ αυτό τον λόγο.  Δεν υπάρχει 

άλλος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτός είναι ο λόγος,  τίποτα περισσότερο. Ο κ.  Αναστασιάδης Ηλίας.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Θα κάνω το ερώτημα αλλά συγχρόνως θα τοποθετηθώ ίσως  για 

εξοικονόμηση χρόνου. Κύριε Χράπα και κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί 

σύμβουλοι,  θα καταθέσω την εμπειρία μου έτσι όπως διαμορφώθηκε 

παρακολουθώντας το όλο θέμα στο Βόλο και στην Λάρισα.  

 Συγκεκριμένα, κ.  Χράπα, μπορώ να σας δώσω χαρτιά όπου αυτό 

το συγκεκριμένο θέμα το οποίο φέρατε αποδίδει  στον Δήμο Λάρισας 

περίπου 100.000 τον χρόνο. Δεν μιλάω βέβαια για τον Δήμο Βόλου 

όπου κουβέντιασα εκεί  και με τον Δήμαρχο του Κιλελέρ,  τον κ.  Ρίζο 

κουβέντιασα, όπου εκεί  τα οφέλη είναι περισσότερα.  
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 Το ερώτημά μου είνα ι απλό και μάλιστα ξεκινάω από την θέση 

ότι  το σκουπίδι  αυτό είναι χρυσό, γιατί;  Γιατί  ο συγκεκριμένος κύριος 

επιδοτείται γι΄ αυτό το οποίο θα κάνει .  Πέραν αυτών που θα πάρει από 

εμάς θα παίρνει  και επιδότηση.  

 Ερώτημα. Ο Δήμος τελικώς ως φορέας πότε θα ξ εκινήσει τέτοιες 

καταστάσεις;  Πότε θα ξεκινήσει την διαχείριση όλων αυτών που σε 

τελική ανάλυση τα δίναμε τσάμπα και πληρώνουμε και από πάνω; Σας 

είπα για δυο πόλεις,  τον Δήμο Λάρισας και τον Δήμο Βόλου και θα 

παρακαλούσα, κ.  Χράπα, εάν γνωρίζετε τους δημά ρχους να 

απευθυνθείτε σε αυτούς,  να μας κατευθύνουν ή να σας κατευθύνουν.  

Γι΄ αυτό εγώ δεν μπορώ να το δεχθώ αυτό το πράγμα. Δεν είναι 

δυνατόν δηλαδή και να πληρώνουμε για κάτι  το οποίο θα μπορούσαμε 

να κερδίζουμε αλλά σε τελική ανάλυση να μην κάνουμε και απολύτως 

τίποτα.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήστε.   

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Και εγώ θέλω να έχω στο σπίτι  μου ρεύμα όχι  μόνο να μην πληρώνω 

Δ.Ε.Η.,  μόνο που δίνει  . .  ρεύμα να μου δίνει  και 100 ευρώ τον μήνα. 

Πλάκα κάνουμε τώρα κ.  Αναστασιάδη;  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Θα χαρώ πολύ τις  χειροβομβίδες που ρίχνετε,  αυτά τα πυροτεχνήματα, 

να μου τα δώσετε εγγράφως κ.  Αναστασιάδη. Θα χαρώ πολύ.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Εγγράφως θα σας τα δώσω κ.  Χράπα, εγγράφως και με υπογραφή.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Δεν χρειάζεται να με διακόπτετε.  Θα χαρώ πολύ να μου δώσετε 

έγγραφα που να αποδεικνύουν αυτά που λέτε.  Αλλά δυστυχώς όμως 

είμαι σίγουρος ότι  δεν έχετε τίποτα.  Απλά λέτε κάτι  στο Δημοτικό 

Συμβούλιο …  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε σας παρακαλώ πολύ.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Μάθετε να μιλάτε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν ακολουθείτε την διαδικασία.  Ηρεμήστε λίγο.   

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Δυστυχώς όμως, όπως είπα και πριν,  δεν έχετε τίποτα απολύτως.  Λέτε 

κάτι ,  βάζετε δυο ονόματα στον νου σας και ρίξατε ένα πυρο τέχνημα 

στο Δημοτικό Συμβούλιο.  Είναι ένα συλλογικό σύστημα που 

υποχρεούμαστε να οδηγούμαι άπαντες όλοι,  σε όλη την Ελλάδα τα 

συγκεκριμένα ΑΕΚ, υλικά κατεδαφίσεων και διάφορα ογκώδη και 

μπάζα σε αυτούς για την επεξεργασία.   

 Σας είπα και πριν και μετά την επεξεργασία τα υπολείμματα τα 

επεξεργασμένα και μόνο αυτά μπορούν να οδηγηθούν στο ΧΥΤ της 

Περιφερειακής Ενότητας Σερρών στο Παλαιόκαστρο.  

 Από αυτά που λέω νομίζω τίποτα δεν έγινε κατανοητό από εσάς.  

Ευτυχώς που υπάρχει ένας αυτή την στιγμή στον Δήμο Σερ ρών, τον 

περιμένουμε πολύ καιρό να αδειοδοτηθεί,  που αδειοδοτήθηκε και 
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είμαστε σε αυτή την ευχάριστη θέση σήμερα να μπορούμε να 

υπογράψουμε σύμβαση μαζί του και εσείς  λέτε πάλι να πηγαίνουμε τις  

πέτρες και τα μπάζα και να μας δίνει  και χρήματα. Και εγώ το θέλω 

και όχι  μόνο 1.000 που λέτε εσείς ,  εγώ θέλω 10.000, 100.000. να 

πλειοδοτήσουμε εδώ μέσα. Εάν θέλετε και αυτό μπορούμε να το 

κάνουμε.  

 Ευχαριστώ πολύ.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν θα ανατρέψω την διαδικασία.  Σας παρακαλ ώ πολύ. Δεν ανατρέπω 

την διαδικασία.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πρόεδρε μπορώ να δευτερολογήσω;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δευτερολογείτε.  Βεβαίως,  έχετε δικαίωμα.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι είπα ερωτήσεις τελειώσανε και πήγαμε στις  τοποθετήσ εις.  Και ο κ.  

Νιζάμης και ο κύριος…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στις ερωτήσεις είμαστε.  Είπε ο κ.  Αναστασιάδης…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις.  Έκανε ο κ.  Νιζάμης.  Δευτερολογία πάμε στον κ.  

Αναστασιάδη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είστε έξω και έρχεστε εκ των υστέρων και ζητάτε να τοποθετηθείτε.  

Δεν γίνεται αυτή η δουλειά.  Μα ήδη είχαν τελειώσει οι  ερωτήσεις και 

κάνουμε τοποθετήσεις.  Πάμε στην δευτερολογία δηλαδή. Τελειώσανε 

και οι  τοποθετήσεις.  Σεβαστείτε λίγο την διαδικασία.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δυο κουβέντες θα πω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μα δεν γίνεται να πείτε δυο κουβέντες την στιγμή που δεν 

συμμετείχατε σε πρωτολογία.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τι σχέση έχει  αυτό το πράγμα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πώς δεν έχει;  Αυτό λέει  ο Κανονισμός.  Δευτερολογία λοιπόν.  

Παρακαλώ.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε αυτά τα οποία είπα και η πόλεις τις  οποίες ανέφερα γι΄ 

αυτά εδώ πέρα στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο,  ιδιαίτερα για την 

Λάρισα, θα σας φέρω και τα έγγραφα αυτά που αποδεικνύουν πως 

λειτουργεί  το σύστημα. Όμως θα παρακαλούσα και το  ερώτημά μου 

είναι το εξής,  κ.  Χράπα, εμείς  ως Δήμος και εσείς  ως υπεύθυνος…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην πάμε σε ερωτήσεις.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Καθαριότητας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Δευτερολογία.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τι κάνατε πάνω σε αυτό;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει,  δεν υπάρχουν ρητορικά και μη ρητορικά. Τελειώσαμε.   

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Στα ρητορικά ερωτήματα, θα γράψουμε κανένα βιβλίο εδώ στο 

Δημοτικό Συμβούλιο καμία μέρα με τα ρητορικά ερωτήματα. Σε όλη 

την Ελλάδα ισχύει  ακριβώς το ίδιο.  Το σύστημα που ανα κυκλώνει τα 

ΑΕΚ που θα ανακυκλώσει στις  Σέρρες με την ίδια τιμή και την ίδια 

συμφωνία τα ανακυκλώνει και στην Θεσσαλονίκη και στην Λάρισα και 

στην Κρήτη και στην Αθήνα. Δεν ισχύει  τίποτα διαφορετικό στις  

Σέρρες.   

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα ολοκληρώθηκε και μπαίνει  σε ψηφοφορία.  Παρακαλώ κ.  

Δινάκη. Ναι,  ναι,  ναι ,  ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι κ.  Πρόεδρε γιατί  δεν προκύπτει  διαπραγμάτευση ή όφελος για τον 

Δήμο. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ο Αναστασιάδης Ηλίας,  όχι  ο κ.  Ίντος.  Όχι ο κ.  Αναστασιάδης 

Αντώνης.  ο κ.  Κατιρτζόγλου, όχι .  Ο κ.  Δούκας,  ναι.  Όχι ο κ.  

Χρυσανθίδης.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Όχι κύριε Πρόεδρε με την διατύπωση παρακαλώ ως παράταξη θα 

έπρεπε το θέμα να είναι τακτικό,  θα έπρεπε από μόνοι μας να 

αυτοεξυπηρετηθούμε  και όχι  στην απευθείας ανάθεση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Ο κ.  Γιαννακίδης;  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Όχι λόγω απευθείας ανάθεσης.  Όχι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  ναι,  ναι ο κ.  Χράπας.  Η κυρία Μπιτζίδου.  Ναι ο κ.  Καλαϊτζίδης.  

Ναι και 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: 228/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.  Πρώτο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 1ο:  

Έγκριση σχεδίου σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας για  

 την παροχή υποστήριξης  

από την Δ.Τ.Υ. του Δήμου Σερρών προς την Δ.Τ.Υ.  

του Δήμου Ηράκλειας.  

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μυστακίδη.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Είναι όπως ορίζει  ο Καλλικράτης,  μπορούμε να συνεργαστούμε 

μητροπολιτικός Δήμος με τους άλλους Δήμους και εδώ μας ζήτησε ο 

Δήμος Ηράκλειας συμπαράσταση και βοήθεια από επιστημονικό 

προσωπικό για κάποια έργα τα οποία έχει  που αφορούν την 

εξοικονόμηση ενέργειας σε διάφορα σημεία του Δήμου Ηράκλειας.   

 Εμείς προτείνουμε,  εφόσον υπάρχει η δυνατότητα, να τους 

βοηθήσουμε,  να συνεργαστούμε και να  πούμε ναι σε αυτή  την 

πρότασή τους.   

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 ου ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 200/2014)  

…………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δεύτερο.  
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ΘΕΜΑ 2ο  

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην 5η τεχνική συνάντηση  

του έργου:  

¨Ενεργειακή αποδοτικότητα στις αστικές εμπορευματικές  

μεταφορές –  ENCLOSE¨ .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Καλαϊτζίδης Β.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πείτε εάν θέλετε εσείς  κ.  εισηγητά.  

Κος ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ:  

Είναι η τελευταία τεχνική συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί  στην 

Σουηδία.  Έχει εκφράσει την επιθυμία να συμμετέχει  η κυρία Μίκικ η 

αλλά το αίτημα, γιατί  επιβαρύνεται και η ίδια οικονομικά, εάν μπορεί 

μέχρι τα χρήματα υπάρχουν στο ταμείο του Δήμου και είναι μέσω του 

προγράμματος να πάρει προκαταβολικά κάποια χρήματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι,  παρών  κύριε Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Αναστασιάδης Αντώνης,  παρών. Και ο κ.  Ίντος.  Καταγράφεται.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    
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(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 201/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα τρίτο.   

 

 

ΘΕΜΑ 3ο  

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στον εορτασμό  

της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος έτους 2014.  

Εισηγήτρια: Η Δημ. Σύμβουλος κ.  Μπιτζίδου Σ.  

 

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: 202/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα τέταρτο.   
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ΘΕΜΑ 4ο  

Αντικατάσταση ενός (1) αναπληρωματικού μέλους  

λόγω παραίτησης από την συγκροτηθείσα  

Επιτροπή Παραλαβής Ανταλλακτικών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γαλάνης…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εγώ, κύριε Πρόεδρε,  θα συνεχίσω να εμμένω σε αυτή την άποψη που 

εξέφρασα στο Δημοτικό Συμβούλιο και την προηγούμενη φορά, διότι  

θεωρώ ότι  μετά από κλήρωση που διεξάγεται οφείλουν οι  υπάλληλοι 

του Δήμου Σερρών να αναλάβουν τις  ευθύνες τους σε αυτόν τον τομέα, 

γιατί  με την ίδια λογική θα υπάρχουν συνεχείς  παραιτήσεις και επειδή 

θα πρέπει με κάποιο τρόπο να αποτρέψουμε αυτού του είδους την 

λογική των παραιτήσεων,  θεωρώ και εισηγούμαι την μη αποδοχή της 

παραίτησης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θυμάστε και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο είχαμε καταθέσει 

την ίδια πρόταση, να μην αντικαθίστανται τα άτομα  αυτά παρά μόνο 

για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους και νομίζω ότι  ήταν μια ομόφωνη 

απόφαση.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εκτός από εσάς κ.  Αναστασιάδη Αντώνη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν είναι δικό μας νόμος για πολλοστή φορά σας το έχω επαναλάβει,  

είναι νόμοι που θεσπίζουν οι  τριακόσιοι της Βουλής,  όχι  το Δημοτικό 

Συμβούλιο,  κ.  Αναστασιάδη. Αυτό απευθύνεται βέβαια στους 

τριακόσιους της Βουλής.  Όχι στο Δημοτικό Συμβούλιο.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εκτός από τον κ.  Αναστασιάδη υπάρχει άλλος που διαφωνεί;  Κύριε 

Ίντο τι  είναι το όχι  αυτό; Όχι και εσείς .  Ταυτίζεστε με τον κ.  

Αναστασιάδη Αντώνη. Οι υπόλοιποι ναι.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μα είναι ο νόμος,  πρέπει να το καταλάβετε.  Σας το έχω εξηγήσει πάρα 

πολλές φορές.  Εντάξει .   

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: 203/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο επόμενο θέμα. Πέμπτο θέμα.  
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ΘΕΜΑ 5ο  

Συγκρότηση  τριμελούς επιτροπής παραλαβής  της προμήθειας  

λιπαντικών κατά το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   Όχι ο κ.  Αντώνης Αναστασιάδης.  Οι υπόλοιποι ναι.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 204/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα έκτο.   

 

ΘΕΜΑ 6ο  

Χωροθέτηση στάσεων ΤΑΞΙ.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Καλαϊτζίδης Β.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μια δίλεπτη εισήγηση από τον Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας τον κ.  

Καλαϊτζίδη Βασίλη.  

Κος ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ:  
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Πρόκειται για την στάση των ταξί επί  της  Εθνικής Αντίστασης 

μπροστά από το Ι .Κ.Α..  Το Δημοτικό Συμβούλιο γνωμοδοτεί  όσον 

αφορά τον ορισμό αποθέσεων των ταξί.  Προτείνουμε λοιπόν την 

μεταφορά τους επί  της οδού Γενναδίου στο κομμάτι ενδιάμεσα της 

Εθνικής Αντίστασης με  την Μαραγκουδάκη. Στις  δυο πλ ευρές του 

δρόμου.  

 Να ενημερώσω ότι  η Ποιότητα Ζωής το ψήφισε ομόφωνα.  

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: 205/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα έβδομο.  

 

ΘΕΜΑ 7ο  

Έγκριση της υπ' αριθμ. 36/2014 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.  

με θέμα: ¨Αναμόρφωση προϋπολογισμού χρήσης 2014¨ .   

Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ κ. Αρναού τογλου 

Φ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Όχι,  όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ο κ.  Αντώνης Αναστασιάδης.   

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: 206/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα όγδοο.  

 

ΘΕΜΑ 8ο  

Έγκριση της υπ' αριθμ. 37/2014 απόφασης του .Σ. του 

Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.  

περί  ¨Εγκρίσεως  ισολογισμών  κληροδοτημάτων   

Κωνσταντίνου Τσιάγκα και Αφροδίτης Σιόλα έτους 2013¨ .  

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ. Χατζημαργαρίτης Μ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   
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Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν ζητήσατε τον λόγο.   

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Είναι οι  ισολογισμοί για τα δυο κληροδοτήματα που έχει  το νομικό 

πρόσωπο κ.  Αναστασιάδη. Γίνονται κάθε χρόνο και οι  ισολογισμοί και 

οι  απολογισμοί.  Είναι μηδενικοί.  Δεν υπάρχουν ούτε έσοδα ούτε 

έξοδα.  

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: 207/20142)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα ένατο.   

ΘΕΜΑ  9ο  

Έγκριση  της  υπ'  αριθμ.  12/2014  απόφασης του Δ.Σ.  

της  Δ.Ε. ¨ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.¨    Σερρών  με   θέμα   ¨  

Έγκριση   αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2014¨ .  
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Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. κ.  Μπιτζίδου Σ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 208/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δέκατο.   

 

 

ΘΕΜΑ 10ο  

Έγκριση  Κανονιστικής Διάταξης για  την υπαίθρια διαφήμιση  

(εμπορική –  πρόσκαιρη)  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα αποσύρεται λόγω απουσίας του κ.  Αντιδημάρχου κ.  

Γρηγοριάδη Παναγιώτη.  

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.  

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ     

(ΠΡΑ. 1-7-2014)  

…………………  

 

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επειδή το θέμα αποσύρεται κ.  Νιζάμη και πρέπει,  δεν μπορούμε να το 

συζητήσουμε,  τις  επισημάνσεις σας εγγράφως στον κ.  Αντιδήμαρχο για 

να επισυναφθούν.  Πολύ σωστή η παρατήρηση, να επισυναφθούν 

εγγράφως στο θέμα, έτσι ώστε την επόμενη φορά που θα το φέρουμε 

προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο,  να επισυναφθούν και αυτά εδώ 

πέρα που λέτε.   

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Μπορείτε να βοηθήσετε,  εάν θέλετε.   

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για να μην χρονοτριβούμε,  επειδή το θέμα αποσύρεται εγγράφως προς 

την εισηγήτρια.  Εντάξει;  Ευχαριστώ.  

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Θέμα ενδέκατο.  

 

ΘΕΜΑ 11ο  

Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 10.000,00 € που  

 αφορά έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε πολίτες λόγω ένδειας.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μερετούδης   

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα το έχει  ο κ.  Μερετούδης.  Παρακαλώ κ.  Μερετούδη.  

Κος ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Είναι Αποδοχή χρηματοδότησης κύριε Πρόεδρε.  ήρθαν 10.000 ευρώ 

για τα έκτακτα επιδόματα που δίνουμε σε πολίτες λόγω ένδειας.  

Γίνεται μετά από έρευνες κοινωνικών λειτουργών. Θα περάσουν και 

από την Οικονομική Επιτροπή, θα εγκριθούν και όποιος δικαιούται θα 

πάρει ανάλογο ποσό, 150 ευρώ, 200, μέχρι 300 ευρώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 209/2014)  

…………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δωδέκατο.  

 

ΘΕΜΑ 12ο  

Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού  

οικονομικού έτους 2014:  

α) για την ενίσχυση κωδικών κρατήσεων,  

β) για την δημιουργία κωδικών κρατήσεων και  

γ) για την αποδοχή ποσού 134.070,00 € από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΥΠΕΚΑ  

για την εξόφληση οφειλής της προμήθειας ενός απορριμμ ατοφόρου  

στο πλαίσιο της πράξης ¨Ανάπτυξη προγράμματος οικιακής 

κομποστοποίησης¨ .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού  

οικονομικού έτους 2014: για την  

ενίσχυση κωδικών κρατήσεων  

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: 210/2014)  
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…………………  

 

Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού  

 οικονομικού έτους 2014: για την δημιουργία κωδικών κρατήσεων  

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.  

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 211/2014)  

…………………  

 

Ομοίως  για την αποδοχή ποσού 134.070,00 € από το ΠΡΑΣΙΝΟ 

ΤΑΜΕΙΟ  

ΥΠΕΚΑ για την εξόφληση οφειλής της προμήθειας ενός 

απορριμματοφόρου  

στο πλαίσιο της πράξης ¨Ανάπτυξη προγράμματος οικιακής 

κομποστοποίησης¨ .  

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: 212/2014)  

…………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δέκατο τρίτο.   

 

ΘΕΜΑ 13ο  

Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ ον.  έτους 2014 και διάθεση  

πίστωσης  για αμοιβές σπουδαστών ΤΕΙ για πρακτική άσκηση.  

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: 213/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο τέταρτο.   

 

ΘΕΜΑ 14ο  

Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών τεχνολογιών, πληροφορικής,   

επικοινωνιών και λογισμικού, για τις ανά γκες του τμήματος  

μηχανογράφησης και των λοιπών υπηρεσιών του Δήμου.  
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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: 214/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δέκατο πέμπτο.   

 

ΘΕΜΑ 15ο  

Έγκριση χρονικής παράτασης της με αρ. 20434/5 -4-2013 σύμβασης  

για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δή μου 

Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Παρών κύριε Πρόεδρε.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρών ο κ.  Αναστασιάδης Αντώνης.  Και ο κ.  Ηλίας Αναστασιάδης.   

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: 215/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δέκατο έκτο.   

 

ΘΕΜΑ 16ο  

Διαγραφή ακινήτων από το Κτηματολόγιο του Δήμου:  

α) του Α.Κ. .  56 με αρ . 940 αγροτεμαχίου αγροκτήματος Σερρών και  

 β) τμήματος του Α.Κ. .  221 αγροτεμαχίου με αρ. 6122 εμβαδού 

1650 μ2.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μισό λεπτό.  Μήπως θα μπορούσε το αιτιολογικό να το ακούσουμε,  

κύριε Πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.  Ο κ.  Μυστακίδης ο εισηγητής του θέματος.   
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Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Τα ακίνητα αυτά τα δήλωσε ο Δήμος στο Κτηματολόγιο σαν ιδιοκτησία 

του Δήμου. Οι άνθρωποι αυτοί φέρανε δικαστικές αποφάσεις με τις  

οποίες αναγνωρίζεται ότι  είναι δ ική τους ιδιοκτησία και γι΄ αυτό τα 

διαγράφουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Διαγραφή ακινήτων από το Κτηματολόγιο του Δήμου:  

α) του Α.Κ. .  56 με αρ. 940 αγροτεμαχίου αγροκτήματος Σερρών και  

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: 216/2014)  

…………………  

 

Διαγραφή ακινήτων από το Κτηματολόγιο του Δήμου:  

 β) τμήματος του Α.Κ. .  221 αγροτεμαχίου με αρ. 6122 εμβαδού 

1650 μ2.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

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: 217/2014)  

…………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο έβδομο.  

 

ΘΕΜΑ 17ο  

Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα της παροχής υπηρεσιών:  

α) ¨Οργάνωση, διαχείριση και συντήρηση χώρων πρασίνου της  

Δημοτικής Ενότητας Σερρών του Δήμου Σερρών¨  έ τους 2013-2014 

και  

β) ¨Οργάνωση, διαχείριση και συντήρηση χώρων πρασίνου της 

Δημοτικής  

Ενότητας Καπετάν Μητρούση του Δήμου Σερρών¨  έτους 2013 -2014.  

Εισηγητής: Ο Δημ. Σύμβουλος κ.  Δούκας Γ.  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.  Δούκας.  Που βρίσκεται ο κ.  Δούκας; 

Εδώ είναι μια παράταση χρόνου όπως καταλαβαίνετε.  Εάν υπάρχουν 

ερωτήσεις;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Προχώρα.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα της παροχής υπηρεσιών  

α) ¨Οργάνωση, διαχείριση και συντήρηση χώρων π ρασίνου της  

 Δημοτικής Ενότητας Σερρών του Δήμου Σερρών¨  έτους 2013 -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  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 218/2014)  

…………………  

 

Ομοίως της παροχής υπηρεσιών ¨Οργάνωση, διαχείριση και  

 συντήρηση χώρων πρασίνου της Δημοτικής Ενότητας  

Καπετάν Μητρούση του Δήμου Σερρών¨   έτους 2013 -2014.  

Εισηγητής: Ο Δημ. Σύμβουλος κ.  Δούκας Γ.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών π ου απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 219/2014)  

…………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο όγδοο.  

 

ΘΕΜΑ  18ο  

Περί έγκρισης ή μη παράτασης προθεσμίας για εκπλήρωση  

υποχρεώσεων από τους δικαιούχους εκποιηθέντων  

οικοπέδων στην Ορεινή και μείωσης τιμήματος των  

 εν λόγω οικοπέδων.  

Εισηγητές: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

και ο Δημ. Σύμβουλος κ.  Θεοχάρης Μ.  

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής του θέματος είναι ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης ο 

κ.  Θεοχάρης Μιχάλης.  Εάν θέλετε κάτι  να πει;  Παρακαλώ κάντε την 

εισήγησή σας.   

Κος ΘΕΟΧΑΡΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  σύμβουλοι,  το θέμα 

είναι:  Μείωση των εκποιηθέντων οικοπέδων τα οποία εκποιήθηκαν το 

2009 με τίμημα 5.000 ευρώ το οικόπεδο σε πέντε ισόποσες δόσεις έως 

το ΄14.  Οι δικαιούχοι είναι άστεγοι με χαμηλό εισόδημα και το Ε9 

λευκό, καθαρό. Όμως ήρθε η οικονομική κρίση. Κάποιοι  από τους 

δικαιούχους εκ των πραγμάτων είναι και άνεργοι λόγω της κατάστασης 

και δεν μπόρεσαν να πληρώσουν τις  δόσεις τους.  Δηλαδή πλήρωσαν 

δυο δόσεις και τους μείνανε οι  άλλες τρεις .   

 Σύμφωνη γνώμη του Νομικού Συμβουλίου,  σύμφωνη γνώμη της 

Εκτιμητικής Επιτροπής,  γι΄ αυτό ζητάμε ή μείωση των οικοπέδων ή 
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αποποίηση αυτών. Ή τα μειώνουμε ή τα εγκα ταλείπουνε.  Γι΄ αυτό 

τίθεται θέμα μείωσης 5% από τα οποία 5.000 ζητάμε να γίνουν 2.500.  

 Επίσης τα πέντε χρόνια εκπνέουν.  Σε λίγους μήνες οι  δικαιούχοι 

δικαιούνται αιτιολογημένα λόγω οικονομικής κρίσης τρία χρόνια 

επιμήκυνση χρόνου για να κάνουν τις  απαρα ίτητες δομικές εργασίες 

ανέγερσης κατοικίας.   

 Γι΄ αυτό παρακαλώ το σώμα να ψηφίσει και την μείωση και την 

επιμήκυνση τριών ετών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έτσι και αλλιώς η απόφασή  μας αυτή, κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  

παρακαλώ, θα πάει στην Αποκεντρωμένη για έλεγχο νομιμότητας και 

τα λοιπά, όπως γνωρίζετε όλοι.  Ερωτήσεις επί  του θέματος.  Ο κ.  

Νιζάμης.  Ερωτήσεις κ.  Γάτσιο; Και ο κ.  Χρυσανθίδης;  Και ο κ.  

Χράπας.  Τρεις λοιπόν.   

 Παρακαλώ κ.  Νιζάμη.  

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε μια ερώτηση τοποθέτηση θα κάνω, να μην 

επανέρχομαι.  Δεν είναι κάτι  το αυτό.  Καταρχήν απορώ πως οι  

εισηγήτριες οι  οποίες γράφουν το θέμα εισηγούνται την μείωση του 

τιμήματος των συγκεκριμένων οικοπέδων από την στιγμή που σύμφωνα 

με τον Ν3463/06 του άρθρου 187 και το ερώτημα που κατέθεσαν στον 

νομικό του Δήμου, ο οποίος εισηγείται είναι νόμιμη η παράταση 

αποπληρωμής για μια τριετία,  αλλά η μείωση του τιμήματος δεν μπορεί 

να γίνει .  Αυτό απαγορεύεται.  Και άμα θα πάμε στην Αποκεντρωμένη 

θα απορριφθεί.   

 Εκείνο όμως που μου κάνει  ιδιαίτερη εντύπωση ποιανού  ιδέα 

ήταν να πάρει στην Επιτροπή στην Εκτιμητική προκειμένου να 
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αποφασίσει κατά πλειοψηφία την μείωση του τιμήματος από 10 ευρώ 

στα 5 ευρώ, από την στιγμή που αρμόδιο όργανο προηγούμενο 

καθόρισε την τιμή όπως την καθόρισε σύμφωνα με τον νόμο; Πώς 

πήγε; Με  ποια δικαιοδοσία πήγε εκεί  αυτό το πράγμα;  

 Νομίζω ότι  είναι προεκλογικό και αυτό εμένα δεν με εξυπηρετεί .  

Στην παράταση είμαι ναι.  Το άλλο την μείωση δεν μπορούμε να 

χαϊδεύουμε τον κόσμο και να τον κοροϊδεύουμε με αυτά τα πράγματα. 

Δεν μπορεί να γίνει ,  είναι παράνομο η μείωση του τιμήματος.  

Απαγορεύεται.   

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γάτσιος.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Εγώ αυτό που ήθελα να ρωτήσω τον κ.  Θεοχάρη είναι εάν υπάρχουν 

κάποιοι  κάτοικοι οι  οποίοι  έχουν πληρώσει πάνω από το 50%. Εάν 

υπάρχουν κάποιοι  που έχουν πληρώσει πάνω από το 50% τι  πρόκειται 

να γίνει  σε αυτούς; Θα επιστραφούν;  

Κος ΘΕΟΧΑΡΗΣ:  

Είναι δυο περιπτώσεις οι  οποίοι  έχουν καλύψει όλο το ποσό. Στην 

περίπτωση αυτή εάν προβλέπει ο νόμος να επιστραφούν χρήματα, αφού 

ψηφίσουμε την μείωση θα επιστραφούν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Αναστασιάδης Αντώνης και ο κ.  Γκότσης.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Επειδή . .  στον Δήμο των Σερρών και επειδή πράγματι υπάρχουν 

άνθρωποι που είναι πάρα πολύ φτωχοί και είμαστε εμείς  υποχρεωμένοι 

να σεβαστούμε την κρίση που περνάει,  την διάρθρωση  της Ελληνικής 
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κοινωνίας,  είμαστε υποχρεωμένοι να δώσουμε αυτό που ζητάνε οι  

κάτοικοι ενός χωριού με όλη μας την ψυχή. Και οι  νόμοι,  οι  νόμοι δεν 

είναι θεϊκοί,  ανθρώπινοι νόμοι είναι.  . .όποιοι  και εάν είναι αυτοί οι  

άνθρωποι.    

Είμαστε υποχρεωμένοι και να τους στηρίξουμε και να το 

κυνηγήσουμε,  διότι  καταλαβαίνω εγώ τι  σημαίνει  να έχεις  ένα 

οικόπεδο και να λες ότι  θα το κάνω για το παιδί  μου ένα σπίτι  και να 

το πάρεις μετά.  Ποιοι  είμαστε εμείς  δηλαδή; Εμείς είμαστε 

υποχρεωμένοι να συντρέχουμε σε αυτούς τους ανθρώπους.   

 Εγώ αυτό ήθελα να πω και να κυνηγήσουμε και τον νόμο και να 

υπερασπιστούμε τους ανθρώπους αυτούς της Κοινότητας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γκότσης.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν ξέρω πόσο νόμιμο είναι εάν με απόφασή μας λέω ο κ.  Γαλάνης ή ο 

κ.  Θεμιστοκλέους,  εάν με  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

μπορούμε να το πράξουμε,  γιατί  η εισήγηση της νομικής υπηρεσίας 

είναι άλλη.  

 Εγώ εάν είναι νόμιμο θα το ψηφίσω. Δηλαδή εάν δεν υπάρχει 

πρόβλημα. Αυτό, κ.  Γαλάνη ή ο Θεμιστοκλέους.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Καταρχήν οι  εισηγήτριες δεν ει σηγούνται την μείωση για την 

παράταση. Λέει οι  εισηγήτριες λένε ότι  κατόπιν των ανωτέρω 

παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την συζήτηση 

του θέματος και την λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη. Το αφήνει 

στο Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει έγκρ ιση. Δεν λέει  ότι  

εγκρίνεται.  Ένα αυτό.   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δηλαδή ρίχνουν το μπαλάκι στο Δημοτικό Συμβούλιο ενώ έπρεπε αυτοί 

να ξεκαθαρίσουν τι  γίνεται.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Για να ξεκαθαρίσουμε η εισήγηση λέει  ότι  εσείς  θα αποφασίσετε εάν 

θα εγκρίνετε ή όχι .  Ένα είναι αυτ ό.  Δεύτερον,  το θέμα αυτό μας 

απασχολεί εδώ και δυο χρόνια.  Έγιναν συζητήσεις επί  συζητήσεων, 

ήρθαν όλοι αυτοί οι  κάτοικοι οι  οποίοι  δώσανε χρήματα για να πάρουν 

τα οικόπεδα αυτά και δεν προχώρησε η υπόθεση, έργα υποδομών είχαν 

γίνει  ελάχιστα,  μας έπιασε και η οικονομική κρίση, δεν μπορούν να τα 

πληρώσουν αυτά και ζητούσαν απεγνωσμένα ή να σταματήσει αυτή η 

όλη διαδικασία για να απεμπλακούν και αυτοί από αυτή την ιστορία ή 

να βρεθεί  ένας τρόπος να μειωθεί το τίμημα για να μπορέσουν να το 

αγοράσουν και φυσικά επιμηκύνοντας τον χρόνο.  

 Το θέμα απασχόλησε και τους νομικούς μας συμβούλους.  Φέρανε 

και αυτοί νομικό,  συζητήσαμε,  ξανά συζητήσαμε και φτάσαμε σε αυτό 

το σημείο.  Τώρα από εκεί  και πέρα πράγματι ο νομικός σύμβουλος 

εκφράζει  μια γνώμη. Ερχόμαστε εμείς  όμ ως, το Δημοτικό Συμβούλιο,  

παίρνουμε μια απόφαση με το αιτιολογικό ότι  οι  άνθρωποι αυτοί έχουν 

δίκαιο λόγω της οικονομικής κρίσης και η Περιφέρεια θα κρίνει  εάν 

είναι νόμιμη η απόφαση ή όχι .  Θα περάσει από το κόσκινο της 

Περιφέρειας.  

 Εμείς δεν είναι κακό να κάνουμε αυτή την προσπάθεια,  δηλαδή 

μήπως και καταφέρουμε,  να πάμε και στην Περιφέρεια να τους 

πείσουμε,  θα προσπαθήσουμε δηλαδή να τους πείσουμε ότι  βέβαια 

κοινωνικό πρόβλημα. Επιβάλλεται η μείωση. Μειώσεις έχουν γίνει  

παντού, δεν είναι δυνατόν να μην γίνει  και σε αυτό το τίμημα.  
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 Βλέποντάς το το θέμα από την κοινωνική του σκοπιά φέραμε το 

θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για να αποφασίσουμε με την ελπίδα 

μήπως και καταφέρουμε κάτι .  Η Περιφέρεια θα εγκρίνει  ή όχι  την 

νομιμότητα της απόφασης.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις συνάδελφοι.  Ποιος θέλει  να τοποθετηθεί;  Ο κ.  

Αναστασιάδης.  Ο κ.  Γκότσης,  ο κ.  Αναστασιάδης Ηλίας,  ο κ.  

Αναστασιάδης Αντώνης,  ο κ.  Γάτσιος,  ο κ.  Μυστακίδης και ο κ.  

Δινάκης.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Και εγώ κύριε Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και ο κ.  Γαλάνης εάν δεν κα λυφθεί.  Ας ξεκινήσουμε από εσάς κ.  

Γκότση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εγώ δυο λέξεις  θα πω. Μάλλον το έθεσε σωστά ο Δήμαρχος.  Δηλαδή 

εμείς  θα πάρουμε την απόφαση και ας αποφασίσει η Αποκεντρωμένη 

Περιφέρεια.  Είμαι της άποψης αυτής,  να βοηθήσουμε τους ανθρώπους 

στην δύσκολη εποχή, γιατί  οι  αγρότες,  όλοι μας βέβαια έχουμε πληγεί  

αλλά οι  αγρότες περισσότερο. Αυτό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Αναστασιάδης Ηλίας.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Θεοχάρη το θέμα όντως είναι κοινωνικό και η 

απόφαση την οποία θα πρέπει να πάρουμε  θα είναι πολιτική απόφαση. 

Ούτως ή άλλως δεν μπορούμε να πάρουμε καμία άλλη απόφαση. Όμως 

εδώ υπάρχει ένα προδεδικασμένο. Ποιο είναι αυτό; Ότι ένα μέρος των 
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πολιτών της Ορεινής έχουν πληρώσει το τίμημα στο σύνολο. Αυτό 

νομίζω ότι  στην πολιτική μας απόφαση  θα πρέπει να το 

αντιμετωπίσουμε και να τοποθετηθούμε και γι΄ αυτούς τους 

ανθρώπους,  τι  θα κάνουν σε τελική ανάλυση; Γιατί  αντιλαμβάνεστε ότι  

εδώ  θα δημιουργήσουμε συγκρούσεις.  Ο ένας  έδωσε τα 5 χιλιάρικα 

λόγου χάρη, ο άλλος θα κληθεί να δώσει τα 2,5 ή ν α δώσει τα 2.  

Αμέσως-αμέσως θα αρχίσουν οι  αγωγές κατά της απόφασης αλλά και 

μια σύγκρουση μέσα στην ίδια την Κοινότητα. Δεν νομίζετε ότι  θα 

πρέπει να το δούμε και αυτό;  

Η απόφασή μας είναι πολιτική.  Εγώ δέχομαι όντως να πάρουμε 

αυτή την απόφαση αλλά να δούμε και τις  παραμέτρους.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντώνη Αναστασιάδη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε είμαστε μια χώρα χρεοκοπημένη. Καταλαβαίνεις;  

Χρεοκοπημένη. Οι πολίτες υποφέρουν και είναι κακό πράγμα εμείς ,  

πάρα πολύ κακό επειδή τάχα είμαστε εδώ οι κατά τύχη καλοί,  διότι  δεν 

είμαστε οι  άριστοι,  να κόψουμε την ελπίδα αυτών των φτωχών 

ανθρώπων. Θα ήμασταν απάνθρωποι εάν κόβαμε αυτή την ελπίδα.  Ναι,  

και παράνομη να το ψηφίσουμε,  εάν είναι παράνομη, όπως είπε ο κ.  

Νιζάμης και συμφωνώ αλλά δεν έχουμε δικαίωμα να κόψουμε την 

ελπίδα αυτών των ανθρώπων, διότι  η χώρα μας πλέον είναι 

χρεοκοπημένη. Ναι να το ψηφίσουμε και να το κυνηγήσουμε στην 

Περιφέρεια να δικαιωθούν οι  άνθρωποι.   

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γάτσιος.  
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Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Και εγώ θα συμφωνήσω με τον Δήμαρχο  σε σχέση με αυτά που είπε.  

Βεβαίως υπάρχουν νομικά ζητήματα πολύ σοβαρά με τα οποία πρέπει 

όμως να μιλήσουμε ευθέως στους πολίτες.  Οι πολίτες της Ορεινής 

έχουν μια ψευδαίσθηση ότι  αφού πληρώσουν τα 2,5 από τα 5,  κάποιοι  

τους το λένε αυτό,  ότι  θα πάρουν κα ι τίτλο.  Τίτλο δεν παίρνουν.  

Πρέπει να τους μιλήσουμε καθαρά και να ξέρουν ακριβώς που 

βαδίζουν και που κάνουν.   

 Κατά τα λοιπά βεβαίως υπήρχε τιμή,  τέλος πάντων, 10 ευρώ το 

τετραγωνικό μέτρο, απλά να σας θυμίσω ότι  την περίοδο εκείνη στον 

τόπο της Ορεινής  πωλούνταν οικόπεδα 100 τ.μ.  και 150 στα γκρέμια με 

30.000 ευρώ. αυτά τα οικόπεδα ήταν 500 και πλέον τετραγωνικά μέτρα 

το καθένα και τα βάλαμε 5.000 ευρώ εμείς με την προϋπόθεση ότι  θα 

κάνουμε και υποδομές και μάλιστα υποδομές δεν έφταναν τα χρήματα 

που θα  πλήρωναν αυτά για να ολοκληρωθούν οι  υποδομές αυτές.  

Βεβαίως δεν προχώρησαν οι  υποδομές εκτός ελαχίστων κάποια λίγα 

πράγματα που κάναμε.  

Εδώ θέλω να πω και κάτι  γιατί  κάποια στιγμή δέχθηκα μια 

τρομακτική, αιφνιδιάστηκα επίθεση από τον Δήμαρχο ότι  εμείς  στ α 

πρώτα δυο χρόνια πήραμε 70.000 ευρώ από τους πολίτες αυτούς.  

Δυστυχώς όμως λειτουργούσαμε με έναν τρόπο που είχα ένα κοινό 

ταμείο και δράττομαι της ευκαιρίας,  επιτρέψτε μου αυτή την 

παρέμβαση. Είχαμε δηλαδή ένα ταμείο.  Δεν είχαμε ξεχωριστούς 

κωδικούς για  κάθε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γάτσιο βγαίνετε τελείως εκτός θέματος.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  
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Όχι,  θέλω να το πω κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί του θέματος.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Συμφωνούμε και εμείς  και στην μείωση και στην παράταση του χρόνου 

επί του θέματος,  συμφωνούμε,  νομίζω ότ ι  υπάρχει  νομικό θέμα και 

πρέπει να τους πούμε γιατί  έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους 

σήμερα την ελπίδα και κάποιοι  τους την δίνουν αυτή την ελπίδα,  ότι  

αποπληρώνοντας,  άμα δείτε και στο αίτημά σας τώρα πήρα το θέμα και 

εγώ, κύριε Πρόεδρε,  από τα δικά σας θέματα, λένε ότι  να μας δώσετε 

τίτλο.  Δεν μπορεί να πάρει τίτλο κανείς  εάν δεν κάνει  σπίτι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό που το λέει  μέσα;  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Το αίτημα των κατοίκων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλο το αίτημα των κατοίκων και άλλο ο τίτλος κυριότητας.  Τι 

δουλειά έχει  το αίτημα με την…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κανένας δεν είπε από την δημοτική αρχή ότι  θα τους δοθεί  τίτλος.  

Τίτλο θα πάρουν μόνο εάν κτίσουν.  Αυτά τα έχουμε πει ,  τα ξέρουν.  

Αυτά δεν ξέρω ποιοι  τα λένε,  από όποιους ακούσατε να τα λένε 

ονομάστε τους εδώ. Η δημοτική αρχή τα έχ ει  πει  ξεκάθαρα. Τίτλο θα 

πάρουν,  το λέει  και η εισήγηση, μόνο όταν κτίσουν τα σπίτια τους.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έτσι λέει  ο νόμος.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Το λέει  και η εισήγηση εδώ. Η εισήγηση δεν λέει ,  γιατί  λέτε ότι  η 

εισήγηση λέει  ότι  θα τους δώσουν τίτλο.  Που το λέει   η ε ισήγηση.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Επειδή γνωρίζω το συζητάνε,  κύριε Πρόεδρε,  επιτρέψτε μου, επειδή 

γνωρίζω, δείτε και στο αίτημά τους να δείτε τι  λένε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Άλλο το αίτημά τους.  Μα μπορεί ο καθένας να λέει  ότι  να είναι,  ότι  

θέλει .  Τι  λέμε εμείς  εδώ. Εδώ η εισήγ ηση της υπηρεσίας λέει  ότι  

πρέπει να κτίσεις  για να πάρεις τον τίτλο.  Άλλος μπορεί να θέλει  να 

πάρει την πλατεία Ελευθερίας και τι  σημαίνει  δηλαδή αυτό;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Χράπας.   Εντάξει ,  καλύφθηκες;  Όλοι καλυφθήκατε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και εγώ καλύφθηκα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Ψηφίζουμε.  Παρακαλώ τον κ.  εισηγητή, τον κ.  Θεοχάρη.  

Κος ΘΕΟΧΑΡΗΣ:  

Όσον αφορά με αυτό που είπε ο κ.  Γάτσιος για τον τίτλο,  αυτό Σάκη 

δεν έχει  ειπωθεί.  Πραγματικά, όλοι ξέρουν ότι  για να πάρουν τίτλο θα 

πρέπει να οικοδομήσουν περίπου το 70% της κ ατασκευής.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όλο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έστω και όλο.  Ότι προβλέπει ο νόμος.   

Κος ΘΕΟΧΑΡΗΣ:  

Όσον αφορά τώρα στον κ.  Ηλία,  είναι δυο άτομα τα οποία έχουν 

εκπληρώσει τις  υποχρεώσεις τους,  πλήρωσαν 5 χιλιάρικα, οι  οποίοι  
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εάν πρέπει να επιστραφούν τα χρήματα αυ τό θα το πει  ο νόμος.  Είναι 

δυο περιπτώσεις ανθρώπων, οπότε δεν είναι βαρύ το θέμα. Δυο 

περιπτώσεις.  Εάν πρέπει να επιστραφούν, θα επιστραφούν.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε απλώς θα διαβάσω επί λέξει  τι  λέει  η εισήγηση. 

«Εφόσον εκείνοι στους οποίους παραχωρούν ται τα οικόπεδα δεν 

ανεγείρουν οικοδομή μέσα σε πέντε χρόνια από την παραχώρηση, 

εκπίπτουν αυτοδικαίως από το δικαίωμά τους».   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ο νόμος το λέει  αυτό.  Φυσικά ο νόμος το λέει .  Εμείς θα τα λέμε.  Τα 

γράφουμε.  Φυσικά ο νόμος το λέει .   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Βεβαίως και εισηγούμαι τα ίδια και συμφωνώ με αυτά που ακούστηκαν 

αλλά νοιώθω και υποχρέωση να θυμίσω λίγο στο σώμα ότι  κάποιοι  από 

την Ορεινή που είχαν δώσει δυο ή τρεις  δόσεις αποποιήθηκαν τα 

ακίνητα και θέλανε πίσω τα  λεφτά τους.  Και θέλω να θυμίσω ότι  αυτή 

την απόφαση ναι μεν εμείς  την εγκρίναμε αλλά την απέρριψε η 

Περιφέρεια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα ολοκληρώθηκε κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι.  Ψηφίζουμε.  

Ναι,  ναι,  ναι .  Ο κ.  Νιζάμης.   

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Όχι στην μείωση του τιμήματος,  γιατί  είναι παράνομη κατάφορα και 

δεν συμφωνώ με αυτές τις  λεγόμενες πολιτικές αποφάσεις.  Είναι 

προεκλογική η απόφαση. Ναι στην παράταση.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Στεργίου ναι.  Ναι ο κ.  Γκότσης,  ναι ο κ.  Αναστασιάδης.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Με τις  επισημάνεις που είχα καταθέσει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ο κ.  Ίντος,  ναι,  ναι .  Ναι και 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: 220/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο επόμενο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 19ο  

Γνωμοδότηση για την οριοθέτηση:  

α) τμήματος 1.200 μ.  ποταμού ρέματος Αγίου Ιωάννη,  

β) τμήματος ρέματος Αγίου Γεωργίου,  

και έγκριση παραλαβής σχετικών μελετών των ανωτέρω.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Πρόεδρε μια ενημέρωση έτσι εν ολίγοις δεν θα έβλαπτε.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Εδώ έχουμε δυο μελέτες για τον χείμαρρο, το ποτάμι του Αγίου Ιωάννη 

και για το ρέμα του Αγίου Γεωργίου.  Γνωρίζουν την διαδικασία τ ης 

οριοθέτησης.  Υπάρχει ο λόγος ο οποίος γίνεται και στις  συγκεκριμένες 

περιοχές,  εκτός από άλλους λόγους που μπορεί να γίνει  είναι ότι  αυτές 

οι  περιοχές εντάχθηκαν στο σχέδιο.  Γίνεται πράξη εφαρμογής στον 

Άγιο Ιωάννη και βάσει του νόμου πρέπει να οριοθετη θεί το ρέμα.  

 Οι μελέτες αυτές δόθηκαν με απευθείας ανάθεση μετά από 

πρόσκληση που έγινε στο Διαύγεια από τους μελετητές και 

οικονομικότερες προσφορές ήταν σε αυτές τις  οποίες τελικά δόθηκε η 

μελέτη.  Η μια του Αγίου Ιωάννη είχε δυο προσφορές.  Ο 

προϋπολογισμός ήταν 12.409,12 ευρώ και τελικά μας έδωσε έκπτωση ο 

μελετητής και έγινε η μελέτη με 5.534,35 ευρώ.  

 Η δεύτερη μελέτη είχε προϋπολογισμό 31.396,51 ευρώ με την 

έκπτωση την οποία έδωσε και ήταν η μεγαλύτερη από τις  τρεις  

προσφορές που πήραμε έγινε με 12.238,36 ευρώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλος ερώτηση; Κανείς.  Ο κ.  Στεργίου.   

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Κύριε Αντιδήμαρχε με την οριοθέτηση για το ρέμα του Αγίου Ιωάννη 

επειδή υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με την γέφυρα του Αγίου Ιωάννη, η 

οριοθέτηση και η μελέτη προβλέπει την επέκταση της γέφυρας; Γιατί  

εκεί  το ρέμα έχει  μπει  στην . .  Είναι στο πράσινο.  Μπορεί με την 

οριοθέτηση αυτή να γίνει  η επέκταση του γεφυριού;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  
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Άλλο η μελέτη η οποία καθορίζει .  Εμείς αυτή την στιγμή τι  

ψηφίζουμε; Ο μελετητής πρότεινε ένα πλάτος.  Ας π ούμε στους χάρτες 

μπορεί να έχει  ένα μεγάλο πλάτος ο ποταμός,  50,  60 μέτρα. Αυτή την 

στιγμή ανάλογα με τις  πλημμύρες οι  οποίες γίνονται με τις  μέλισσες ο 

μελετητής κρίνει  και λέει  ότι  το πλάτος περιορίζεται σε κάποια μέτρα 

λιγότερα και τραβάει δυο γραμμές.  Αυτές οι  γραμμές που 

συνοδεύονται και από υδραυλική μελέτη και τοπογραφική μελέτη.  

Αυτές τις  εγκρίνουμε τώρα και αυτές έχουν ελεγχθεί  και από την 

Περιφέρεια.   

 Άρα περιορίζεται το πλάτος αλλά είναι μια δουλειά 

γραφειοκρατική θα έλεγα. Μπορεί να προχωρήσου ν οι  υπόλοιπες 

εργασίες οι  τοπογραφικές λόγω της οριοθέτησης αλλά δεν αφορά 

κατασκευές.  Δεν αφορά επεκτάσεις γεφυρών. Αυτό είναι ένα έργο το 

οποίο θα γίνει  όταν θα υπάρχουν τα χρήματα. Εάν και ανήκει στην 

Περιφέρεια κ.  Στεργίου.  Εκείνη η γέφυρα του Αγίου Ι ωάννου δεν στην 

αρμοδιότητα του Δήμου αλλά είναι στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Συνήθως μετά την οριοθέτηση αυτή που κάνουμε γίνονται παρεμβάσεις 

από υπηρεσίες ανάλογα που ανήκει και γίνεται και διαμόρφωση της 

κοίτης.  Συνήθως. Δεν είναι απαραίτητο σε αυτή την φάση όμως.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε τον Αντιδήμαρχο.  

Γνωμοδότηση για την οριοθέτηση:  
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α) τμήματος 1.200 μ.  ποταμού ρέματος Αγίου Ιωάννη και παραλαβή  

μελέτης οριοθέτησης με τίτλο Μελέτη οριοθέτησης τμήματος  

 1.200 τ.μ.  Ποταμού Αγίου Ιωάννη.  

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: 221/2014)  

…………………  

 

Ομοίως για την οριοθέτηση τμήματος ρέματος Αγίου Γεωργίου  

και παραλαβής τηςμελέτης οριοθέτησης με τίτλο «Μελέτη 

οριοθέτησης  

 τμήματος ρέματος Αγίου Γεωργίου»  

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: 222/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα εικοστό.   

 

ΘΕΜΑ  20ο   
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Έγκριση  μελέτης του έργου: ¨Ηλεκτροφωτισμός  

 γηπέδου  Τ.Κ. Ορεινής¨ .  

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Που είναι ο κ.  Γάτσιος;  Και εγώ λέω ότι  έφυγε ο Ορεινιώτης; 

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: 223/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό πρώτο.  

  

ΘΕΜΑ 21ο  

Έγκριση μετακίνησης του κ.  Δημάρχου  

κατά το μήνα Φεβρουάριο 2014.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   
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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: 224/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λήξη Δημοτικού Συμβουλίου.  

 

ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

………………………… 

……………… 

 

 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης , λύθηκε η συνεδρίαση, 

συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε. 

 

 

200-2014: Έγκριση σχεδίου σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας για την παροχή 

υποστήριξης  

από την .Τ.Υ. του Δήμου Σερρών προς την .Τ.Υ. του Δήμου Ηράκλειας. 

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

201-2014: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην 5η τεχνική συνάντηση του έργου: 

¨Ενεργειακή αποδοτικότητα στις αστικές εμπορευματικές μεταφορές – 

ENCLOSE¨. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Καλαϊτζίδης Β. 
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202-2014: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας 

Περιβάλλοντος έτους 2014. 

Εισηγήτρια: Η Δημ. Σύμβουλος κ. Μπιτζίδου Σ. 

 

203-2014: Αντικατάσταση ενός (1) αναπληρωματικού μέλους λόγω παραίτησης από την 

συγκροτηθείσα επιτροπή παραλαβής ανταλλακτικών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

204-2014: Συγκρότηση  τριμελούς επιτροπής παραλαβής  της προμήθειας λιπαντικών 

κατά το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

205-2014: Χωροθέτηση στάσεων ΤΑΞΙ. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Καλαϊτζίδης Β. 

 

206-2014: Έγκριση της υπ' αριθμ. 36/2014 απόφασης του .Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. με θέμα: 

¨Αναμόρφωση προϋπολογισμού χρήσης 2014¨.  

Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ κ. Αρναούτογλου Φ.  

 

207-2014: Έγκριση της υπ' αριθμ. 37/2014 απόφασης του .Σ. του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. περί  

¨Εγκρίσεως  ισολογισμών  κληροδοτημάτων  Κωνσταντίνου Τσιάγκα και 

Αφροδίτης Σιόλα έτους 2013¨.  

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ. Χατζημαργαρίτης Μ. 

 

208-2014: Έγκριση  της  υπ'  αριθμ.  12/2014  απόφασης του  .Σ. της  .Ε. ¨ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.¨   

Σερρών  με   θέμα   ¨Έγκριση   αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 

2014¨.Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. κ. Μπιτζίδου Σ.  

 

ΠΡ.1-7-14: Έγκριση  Κανονιστικής Διάταξης για  την υπαίθρια διαφήμιση (εμπορική – 

πρόσκαιρη)  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

209-2014: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 10.000,00 € που αφορά έκτακτη οικονομική 

ενίσχυση σε πολίτες λόγω ένδειας.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης   
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210-2014: Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2014: για την ενίσχυση κωδικών κρατήσεων 

 

211-2014: Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2014: για την δημιουργία κωδικών κρατήσεων –ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ- 

 

212-2014: Ομοίως  για την αποδοχή ποσού 134.070,00 € από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΥΠΕΚΑ για την εξόφληση οφειλής της προμήθειας ενός απορριμματοφόρου 

στο πλαίσιο της πράξης ¨Ανάπτυξη προγράμματος οικιακής 

κομποστοποίησης¨. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

213-2014: Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2014 και διάθεση πίστωσης  

για αμοιβές σπουδαστών ΤΕΙ για πρακτική άσκηση.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

214-2014: Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών τεχνολογιών, πληροφορικής, 

επικοινωνιών και λογισμικού, για τις ανάγκες του τμήματος μηχανογράφησης  

και των λοιπών υπηρεσιών του Δήμου. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

215-2014: Έγκριση χρονικής παράτασης της με αρ. 20434/5-4-2013 σύμβασης  

για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

216-2014: Διαγραφή ακινήτων από το Κτηματολόγιο του Δήμου: 

α) του Α.Κ. . 56 με αρ. 940 αγροτεμαχίου αγροκτήματος Σερρών  

 

217-2014: Ομοίως τμήματος του Α.Κ. . 221 αγροτεμαχίου με αρ. 6122 εμβαδού 1650 μ2.

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

218-2014: Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα της  παροχής υπηρεσιών  

α) ¨Οργάνωση, διαχείριση και συντήρηση χώρων πρασίνου της Δημοτικής 

Ενότητας Σερρών του Δήμου Σερρών¨ έτους 2013-2014  

 

219-2014: Ομοίως της παροχής υπηρεσιών ¨Οργάνωση, διαχείριση και συντήρηση 

χώρων πρασίνου της Δημοτικής Ενότητας Καπετάν Μητρούση του Δήμου 

Σερρών¨ έτους 2013-2014.  
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Εισηγητής: Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Δούκας Γ. 

 

220-2014: Περί έγκρισης ή μη παράτασης προθεσμίας για εκπλήρωση υποχρεώσεων  

από τους δικαιούχους εκποιηθέντων οικοπέδων στην Ορεινή και μείωσης 

τιμήματος των εν λόγω οικοπέδων. 

Εισηγητές: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. και ο Δημ. Σύμβουλος κ. 

Θεοχάρης Μ.   

 

221-2014: Γνωμοδότηση για την οριοθέτηση: 

α) τμήματος 1.200 μ. ποταμού ρέματος Αγίου Ιωάννη και παραλαβή μελέτης 

οριοθέτησης με τίτλο Μελέτη οριοθέτησης τμήματος 1.200 τ.μ. Ποταμού 

Αγίου Ιωάννη.  

 

222-2014:  Ομοίως για την οριοθέτηση τμήματος ρέματος  Αγίου Γεωργίου και 

παραλαβής της μελέτης οριοθέτησης με τίτλο «Μελέτη οριοθέτησης τμήματος 

ρέματος Αγίου Γεωργίου» 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

223-2014: Έγκριση  μελέτης του έργου: ¨Ηλεκτροφωτισμός  γηπέδου  Τ.Κ. Ορεινής¨.  

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

224-2014: Έγκριση μετακίνησης του κ. Δημάρχου κατά το μήνα Φεβρουάριο 2014. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΠΡΑΚ.  Σχετικά με την ερώτηση του δημ. Συμβούλου κ. Νιζάμη για την διαχείριση  

2-7-214            απορριμμάτων από τον ΦΟ.Δ.Σ.Α. που διαδέχθηκε την Ε.Σ.Α.Ν.Σ..  

 

225-2014: Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με ρύθμιση οφειλών δημοτών προς τον Δήμο 

Σερρών.  

 

226-2014: Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες του 

Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού του 

Δήμου Σερρών με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισμού 

14.991,13 ευρώ με Φ.Π.Α.  

 

227-2014:    Έγκριση ανάθεσης μέρους της προμήθειας τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων 

ειδών παντοπωλείου, προμήθεια άρτου, αρτοσκευασμάτων για τις ανάγκες του 
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νομικού προσώπου Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής 

και Αθλητισμού του Δήμου Σερρών  

 

228-2014: Έγκριση υλοποίησης της παροχής υπηρεσιών με τίτλο: Διαχείριση ογκωδών 

και αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων του Δήμου Σερρών. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Χράπας.  

 

229-2014: Ψήφιση πίστωσης για σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του 

Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

Δήμου Σερρών και ΔΗΚΕ  ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ..  

 

230-2014: Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης Εργασιακή Αναβάθμιση 8ου -25ου 

Δημοτικού Σχολείου Δήμου Σερρών στο πλαίσιο της πρόσκλησης 1.18 του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

ΕΠΠΕΡΑΑ κα ανάθεση παροχής υπηρεσιών.  

 

 

……………………….. 

………………. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  

 

 

 

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

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ    ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
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ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

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

 

Αγιαννίδου -Αρβανίτη Σταυρούλα     ……………  

 

Αγοραστός Αγοραστός       ……………  

 

Αναστασιάδης Αντώνιος       ……………  

 

Αναστασιάδης Ηλίας        ……………  

 

Αρναούτογλου Φωτεινή       ……………  

 

Γαλάνης Στέργιος        ……………  

 

Γάτσιος Αθανάσιος        ……………  

 

Γιαννακίδης ∆ηµήτριος       ……………  

 

Γκότσης Ηλίας         ……………  

 

∆ηµητρίου Ευστράτιος       ……………  

 

∆ρ ίγκα Χρυσούλα        ……………  
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∆ούκας Γεώργιος        ……………  

 

Ηλιοπούλου Σταλακτή       ……………  

 

Θεοχάρης Μιχαήλ        ……………  

 

Ίντος ∆ηµήτριος        ……………  

 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος       ……………  

 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος       ……………  

 

Μερετούδης ∆ηµήτριος       ……………  

 

Μηλίδης Θεόδωρος        ……………  

 

Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία      ……………  

 

Μυστακίδης Παύλος        ……………  

 

Νεράντζης Βασίλειος       ……………  

 

Νιζάµης ∆ηµήτριος        ……………  

 

Σούζας Ζαχαρίας        ……………  

    

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος      ……………  
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Στεργίου Νικόλαος        ……………  

 

Φωτιάδης Στέφανος        ……………  

 

Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης      ……………  

 

Χράπας Παντελής        ……………  

 

Χρυσανθίδης Βασίλειος       ……………  

 

 

 

 

 


