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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 14/2014  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ  

 

 

Στις Σέρρες και στο ∆ιοικητήριο,  σήµερα την 17 η  του μηνός 

ΙΟΥΛΙΟΥ του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 

21:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Σερρών, σε κατεπείγουσα 

συνεδρίαση, ύστερα από την αριθµ. 14/15 -07- 2014 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,  που επιδόθηκε 

σε όλους τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους,  σύµφωνα µε τις  διατάξεις  του 

άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 /7-6-2010 τ.Α’) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

-  Πρόγραµµα Καλλικράτης».  

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι  υπάρχει  η νόµιµη απαρτία,  σύµφωνα µε 

τις  διατάξεις  της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου 

ότι  σε σύνολο 41 ∆ηµοτικών Συµβούλων, παρόντες ήταν 27,  δηλαδή:  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος ∆.Σ.)   

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

Μοσχολιός Ζωγράφος  
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Αναστασιάδης Ηλίας  

Αραµπατζής Θεόδωρος  

Αρναούτογλου Φωτεινή  

Γαλάνης Στέργιος  

Γιαννακίδης ∆ηµήτριος  

Γκότσης Ηλίας  

Γρηγοριάδης Παναγιώτης  

∆ηµητρίου Ευστράτιος  

∆ούκας Γεώργιος  

∆ρίγκα Χρυσούλα  

Καλαϊτζίδης Βασίλειος  

Κατιρτζόγλου Βασίλειος  

Ίντος ∆ηµήτριος  

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος  

Στεργίου Νικόλαος  

Μερετούδης ∆ηµήτριος  

Μηλίδης Θεόδωρος  

Μυστακίδης Παύλος  

Νεράντζης Βασίλειος  

Παπαδοπούλου Φωτεινή  

Φωτιάδης Στέφανος  

Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης  

Χράπας Παντελής  

Χρυσανθίδης Βασίλειος  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1. Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραµµατέας ∆.Σ.) ,   
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2.Αγιαννίδου-ΑρβανίτηΣταυρούλα  

3. Αγοραστός Αγοραστός  

4. Αναστασιάδης Αντώνιος  

 5. Βαλτσάνης ∆ηµήτριος  

6. Γάτσιος Αθανάσιος  

7. ∆ήµου Ιωάννης  

 8. Ηλιοπούλου Σταλακτή  

9.Θεοχάρης Μιχαήλ  

10. Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία  

11. Νιζάµης ∆ηµήτριος  

12.Σαραντίδου Ερµοφύλη  

13. Σούζας Ζαχαρίας  

14. 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 παρών δεν ήταν κανείς .  

 

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

έναρξη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,  στη ν οποία ήταν παρών ο 

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

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

 

• Η ∆ηµ. Σύµβουλος κ.  Παπαδοπούλου Φωτεινή,  προσήλθε κατά τη 

διάρκεια συζήτησης του 9ου θέµατος.  

 

• Οι ∆ηµ. Σύµβουλοι κ.κ. :  
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-  Καλαϊτζίδης Βασίλειος,  αποχώρησε µετά την ολοκλήρωση του 8ου 

θέµατος.  

 

 

 

-  Σταυρόπουλος Χριστόδουλος,  αποχώρησε µετά την ολοκλήρωση του 

8ου θέµατος και επέστρεψε µετά την ολοκλήρωση του 12ου θέµατος.  

-  Μηλίδης Θεόδωρος,  αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 9ου  θέµατος 

και επέστρεψε κατά τη συζήτηση του 17ου θέµατος.  

-  Κατιρτζόγλου Βασίλειος,  αποχώρησε µετά την ολοκλήρωση του 11ου 

θέµατος.  

-  Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης,  αποχώρησε µετά την ολοκλήρωση του 

12ου θέµατος της ημερήσιας διάταξης.  

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.   

 

 

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

 

 

………………….. 

……….. 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: ¨Ολοκληρωμένες αστικές  

  αναπλάσεις οδικών αξόνων Δήμου Σερρών¨. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1 7 Η Σ  ΙΟΥΛΙΟΥ 2014  

7 

ΘΕΜΑ 2ο: Συγκρότηση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων: 

  α) Αποκατάσταση πηγών μπατανίων, μοραμόρ στο Τ.Δ. Λευκώνα και  

  αντικατάσταση εξωτερικού αγωγού ύδρευσης (μεταφοράς) από τις πηγές ως το 

  βόρειο τμήμα του Τ.Δ. Λευκώνα, 

  β) Ανάπτυξη αρχικής εγκατάστασης (διαμόρφωσης χώρου) του Κέντρου  

  Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Σερρών, 

  γ) Αποχέτευση λυμάτων οικισμού Χριστός και ολοκλήρωση εξωτερικού  

  αγωγού λυμάτων Δήμου Λευκώνα και 

  δ) Εργασίες οδοστρωσίας έτους 2013. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 3ο: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την ¨Προμήθεια πληροφοριακής  

  σήμανσης ελεγχόμενης στάθμευσης και εξοπλισμού διαχείρισης συστήματος 

  PARK AND RIDE¨ κατά το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Καλαϊτζίδης Β.  

 

ΘΕΜΑ  4ο: Συγκρότηση  επιτροπής  παραλαβής  προμήθειας  θερμομονωτικού  

  καλύμματος πισίνας στο κλειστό κολυμβητήριο της κοιλάδας Αγίων  

  Αναργύρων. 

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

 

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση καθιέρωσης εργασίας του προσωπικού πολιτικής προστασίας σε  

  βάρδιες σε εικοσιτετράωρη βάση κατά τις Κυριακές, εξαιρετέες και νυχτερινές 

  ώρες. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.  

 

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στη ¨Διεθνή Ένωση Πόλεων για  

  βιώσιμες αστικές εμπορευματικές μεταφορές¨ και σε συναντήσεις στο πλαίσιο 

  του  έργου ¨Ενεργειακή αποδοτικότητα  στις αστικές εμπορευματικές  

  μεταφορές (ENCLOSE)¨.  

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Καλαϊτζίδης Β.  

 

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση συμμετοχής εκπροσώπων του Δήμου Σερρών στα εγκαίνια του  

  Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Konce στο πλαίσιο της πράξης   

  ¨Προώθηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς των Βλάχων στις περιοχές των 

  Σερρών και Konce¨. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 
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ΘΕΜΑ 8ο:  Έγκριση χορήγησης οικονομικού βοηθήματος σε συμπολίτη μας. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης .  

 

ΘΕΜΑ 9ο:  Έγκριση της υπ' αριθμ. 86/2014 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. με θέμα: 

  ¨Αναμόρφωση προϋπολογισμού χρήσης 2014¨. 

  Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ κ. Αρναούτογλου Φ. 

 

ΘΕΜΑ  10ο:  Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης του υποέργου ¨Παροχή υπηρεσιών  

  υποστήριξης για την διοργάνωση της Πανεπιστημιάδας Θεάτρου στο Δήμο 

  Σερρών έτους 2014¨ της πράξης ¨Διοργάνωση της Πανεπιστημιάδας Θεάτρου 

  στο Δήμο Σερρών¨.  

  Εισηγητές: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. και η Πρόεδρος του  

  ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. κ. Μπιτζίδου Σ.  

 

ΘΕΜΑ 11ο:  Έγκριση 5ης τροποποίησης στην υλοποίηση της πράξης ¨Προώθηση της  

  ασφαλούς κυκλοφοριακής συνείδησης σε τοπικό επίπεδο στη διασυνοριακή 

  περιοχή Ελλάδας  Βουλγαρίας¨  (PROMO  SAFE DRIVING).  

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.  

 

ΘΕΜΑ 12ο:  Εξέταση της υπ' αριθμ. πρωτ. 38464/8-7-2014 ένστασης του αναδόχου του 

  έργου: ¨Αναβάθμιση υποδομών αυτοκινητοδρομίου και Πάρκου   

  Κυκλοφοριακής Αγωγής Δήμου Σερρών¨. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 13ο:  Πληρωμή β' δόσης της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. ΟΤΑ για την τεχνική υποστήριξη  

  στην υλοποίηση της πράξης: ¨Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας 

  στο Δήμο Σερρών¨. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης. 

 

ΘΕΜΑ 14ο:  Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων Α΄ τριμήνου 2014 για τον έλεγχο  

  υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2014. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 15ο:  Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

  2014. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ  16ο:  Έγκριση κατάστασης κατανομής δημοτικού βοσκότοπου έτους 2014. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 
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ΘΕΜΑ  17ο:  Έγκριση διενέργειας προμήθειας: 

  α) ειδών για την επισκευή απρόβλεπτων βλαβών των πληροφοριακών και  

  επικοινωνιακών συστημάτων και δικτύων, 

  β) τριών (3) φωτοαντιγραφικών πολυμηχανημάτων και ενός επιτραπέζιου  

  υπολογιστή, 

  γ) πλαστικών καρεκλών. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

  δ) υλικών για την αναβάθμιση - επισκευή των αντλιοστασίων άρδευσης της 

  Τ.Κ. Μητρουσίου του Δήμου Σερρών και 

  ε) λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 18ο:  Έγκριση διενέργειας προμήθειας υλικών και μικροϋλικών για τις ανάγκες του 

  Τμήματος Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Συγκοινωνίας. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ  19ο:  Έγκριση παροχής υπηρεσιών για την: 

  α) Συντήρηση των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας του κτηρίου  

  ¨ΑΣΤΕΡΙΑ¨, 

  β) Ανανέωση της καταχώρησης των ανελκυστήρων των δημοτικών κτηρίων 

  του Δήμου Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

  γ) Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας από  

  ΕΞ.Υ.Π.Π. στο Δήμο Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης. 

  και δ) για τον διαγνωστικό έλεγχο μηχανήματος έργου (φορτωτή). 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π. 

 

ΘΕΜΑ 20ο:  Έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού έτους 

  2014. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 21ο:  Έγκριση εκπόνησης μελέτης με τίτλο: ¨Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

  για τις μελέτες: 1. Μελέτη οριοθέτησης τμήματος ρέματος Αγίου Γεωργίου, 2. 

  Μελέτη οριοθέτησης τμήματος 1.200 μ. ρέματος Αγίου Ιωάννη και 3.  

  Επικαιροποίηση μελέτης οριοθέτησης ρεμάτων οικισμού Αγίου Ιωάννη Δήμου 

  Σερρών¨ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτής. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 
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ΘΕΜΑ 22ο:  Έγκριση εκπόνησης μελέτης με τίτλο: ¨Αρχιτεκτονική μελέτη διαμόρφωσης 

  ελεύθερου χώρου στο Ο.Π. 341¨. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 23ο:  Έγκριση υλοποίησης της παροχής υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου για την 

  κατάρτιση του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας.  

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ  24ο:  Έγκριση χρηματοδότησης: 

  α) της σχολικής επιτροπής Α/βάθμιας εκπαίδευσης και β) της σχολικής  

  επιτροπής Β/βάθμιας εκπαίδευσης, για την κάλυψη μικρών επισκευαστικών 

  αναγκών των σχολείων. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης. 

 

ΘΕΜΑ 25ο:  Έγκριση μελέτης του έργου: ¨Επισκευές - συντηρήσεις στο Δημοτικό Σχολείο 

  Καλών Δένδρων του Δήμου Σερρών¨. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ  26ο:  Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών: 

  α) αποκομιδή απορριμμάτων Δημ. Ενοτήτων Κ. Μητρούση και Λευκώνα του 

  Δήμου Σερρών, 

  β) αποκομιδή απορριμμάτων Δ.Ε. Σκουτάρεως του Δήμου Σερρών και 

  γ) αποκομιδή απορριμμάτων Δ.Ε. Σερρών του Δήμου Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π. 

 

ΘΕΜΑ 27ο:  Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2014 που αφορά τον Κ.Α.  

  70.7326.222 ¨Χρηματοδότηση παιδικών κατασκηνώσεων¨ και   

  τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2014. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 28ο:  Έγκριση προϋπολογιστικού πίνακα του έργου: ¨Επισκευή – συντήρηση των 

  κεντρικών θερμάνσεων των: 11ου Δημ. Σχολείου και του Δημ.   

  Σχολείου Προβατά του Δήμου Σερρών¨. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 29ο:  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων: 

  α) ¨Πεζοδρόμηση οικισμού Λευκώνα¨  και 
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  β) ¨Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού Σκουτάρεως¨. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: ¨Συντήρηση οδού Αγία Ελένη - Πεπονιά¨. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 31ο:  Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου κατά τους μήνες Ιούνιο 

  και Ιούλιο 2014. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 32ο:  Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιδημάρχου κ. Γρηγοριάδη  

  Παναγιώτη, κατά τους μήνες Μάρτιο και Μάιο 2014. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ  33ο:  Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

ΘΕΜΑ 34ο:  Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του αντιδημάρχου κ.  

  Γρηγοριάδη Παναγιώτη και του Δημ. Συμβούλου κ. Δημητρίου Ευστρατίου. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 35ο:  Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δήμου. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 36ο:  Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Αμαξόπουλου Ηλία, 

  δικηγόρου του Δήμου. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 37ο:  Έγκριση καταβολής αποζημίωσης σε πρώην δημοτικούς υπαλλήλους, λόγω 

  συνταξιοδότησης. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ  38ο:  Επέκταση – συμπλήρωση δικτύου ΦΟΠ. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

 

……………………… 

…………….. 

 

14Η     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καλησπέρα. Πριν ξεκινήσουμε την σημερινή μας συνεδρίαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου θέλω να πω το εξής:  από τον Πρόεδρο τ ης 

Πεπονιάς δέχθηκα προ ημερών ένα τηλεφώνημα, ο Δήμαρχος το ίδιο,  

υπάρχει  μια οικογένεια,  μιλάμε για μια οικογένεια η οποία ένας 

συγκεκριμένος συμπολίτης μας κάτοικος της Πεπονιάς Η.Δ.,  όνομα και 

επώνυμο, για να μην το αναφέρω, έχει  δυο μήνες που απεβίωσε  και η 

σύζυγός του είναι με τρία παιδιά,  η οποία χειρουργήθηκε για την 

καρδιά της,  έτσι μεταξύ μας εάν υπάρχει η δυνατότητα να δώσουμε ο 

καθένας ότι  έχει ,  πέντε,  δέκα ευρώ, ότι  έχει  ευχαρίστηση για να 

δώσουμε έτσι μια πρόχειρη οικονομική ενίσχυση. Συμφωνεί τε;  Από 

πέντε με δέκα ευρώ ο καθένας και όποιος θέλει  ότι  θέλει  παραπάνω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε σε σένα θα τα δώσουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν χρειάζεται ούτε κατάσταση ούτε τίποτα.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  όχι .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να βάλουμε κάποιον να περάσει.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι προτιμότερο, Πρόεδρε,  να τα αφήνουμε εκεί  πέρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Συμφωνούμε.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σαν Δημοτικό Συμβούλιο δεν μπορούμε να βοηθήσουμε; Αφού το 

έχουμε κάνει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βασίλη ειλικρινά εγώ το πρότεινα στον Πρόεδρο και επειδή υπάρχει 

κατεπείγουσα, μα κατεπείγουσα ανάγκη εγώ είπα να έρθει  στο επόμενο 

Δημοτικό Συμβούλιο.  Να κάνουμε προς το τέλος Αυγούστου, μετά τον 

Δεκαπενταύγουστο ουσιαστικά μια ακόμη κατεπείγουσα συνεδρίαση 

για αυτά τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου και μου είπε ότι  σε  

παρακαλώ Πρόεδρε,  κάνε ότι  είναι δυνατόν γρηγορότερα. Εάν το 

ήξερα πιο μπροστά τουλάχιστον,  θα το έβαζα.  

Δηλαδή πήρα τον κ.  Μερετούδη, μην νομίζετε ότι  αδράνησα. 

Πήρα τον κ.  Μερετούδη, του είπα ότι  εάν μπορεί να βγάλει έστω ένα 

κονδύλι μικρό 500 ευρώ, όπως έχουμε ένα τέτοιο θέμα κατεπείγον να 

συζητήσουμε και μου είπε ότι  είναι αδύνατον αυτή την στιγμή. 

Συνεννοήθηκε με τις  υπηρεσίες και είναι αδύνατον αυτή την στιγμή.  

Θεώρησα σκόπιμο να το θέσω έτσι μεταξύ μας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο καλό θα είναι να είναι σαν θέμα με 

το άρθρο 202 του Κώδικα. Το ξέρετε πολύ καλά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Βεβαίως.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έτσι ώστε να σταθούμε δίπλα γιατί  όντως το θέμα είναι σοβαρότατο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν τους ξέρω τους ανθρώπους.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τυχαίνει  να το ξέρω εγώ το πρόβλημα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Στο τέλος όποιος θέλει ,  ότι  θέλει .   

 Ξεκινάμε την κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου με πρώτο θέμα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε πριν ξεκινήσεις μπορώ να ρωτήσω κάτι;  Πως προκύπτει  

η συνεδρίαση να είναι κατεπείγουσ α; Ερωτώ, κύριε Πρόεδρε,  την 

τεκμηρίωση παρακαλώ για το κατεπείγον της σημερινής συνεδρίασης.  

Γιατί  δεν είναι τακτική; Γιατί  υπήρχε χρόνος κατά την άποψή μας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Φωτιάδη ξέρετε πολύ καλά ότι  ο Καλλικράτης απαγορεύει μέχρι 

την ανάληψη των καθηκόντων της νέας δημοτικής αρχής να γίνονται 

τακτικές συνεδριάσεις.  Τακτικές συνεδριάσεις απαγορεύονται να 

γίνονται.  Μόνο κατεπείγουσες.  Έτσι λειτουργεί  όλη η Ελλάδα και όλοι 

οι  Καλλικρατικοί Δήμοι.   

Και να ξέρετε ότι  όλα αυτά τα θέματα βασίζονται σε 

συγχρηματοδοτούμενα έργα, στον Ν4217/14 τον νόμο, στο άρθρο 1,  

παράγραφος 2,  όλα αυτά τα οποία βάζουμε είναι για την εύρυθμη 

λειτουργία του Δήμου. Δεν βγάζουμε κάποιο θέμα το οποίο να θέλει ,  

ας πούμε.  Ξέρετε ο έλεγχος γίνεται και από την Αποκεντρωμένη 
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Διοίκηση και από ότι  έχει  σχέση με χρηματικά ποσά από τους 

αρμόδιους ελεγκτές,  οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι  

διαφορετικά,  μόνο κατεπείγουσες συνεδριάσεις και μάλιστα όπως 

βλέπετε μετά τις  εκλογές μια συνεδρίαση τον μήνα το έχει  και 

υποχρεωτικό.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μπορώ να πω κάτι;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε δεν μένω στον χαρακτηρισμό, μένω στην ουσία.  Στην 

ουσία η οποία λέει  το εξής:  ότι  στοιχειωδώς θα έπρεπε να μας στείλετε 

τα θέματα τρεις  ολόκληρες ημέρες για να ενημερωθούμε.  Άλλοι για να 

είναι εδώ και άλλοι για να γνωρίζουν τα θέματα. Στην ουσία λοιπόν,  

γιατί  εάν ο Καλλικράτης λέει  για τον χαρακτηρισμό δεν θα 

αντιδικήσω. Στην ουσία γιατί  δεν ήρθαν τα θέματα όπως έπρεπε να 

έρθουν; Αυτό λέμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Φωτιάδη να απαντήσω σε αυτό το οποί ο λέτε.  Σαφέστατα 

μπορείτε να έχετε …και ξέρετε γιατί;   

 Ας καταγράψει ότι  είναι να καταγράψει.  Δεν μπορεί να γίνεται 

συνέχεια αυτό με το μικρόφωνο.  

 Συμβαίνει  το εξής:  υπάρχουν οι  άδειες των υπαλλήλων. Να 

στερήσουμε τις  άδειες των υπαλλήλων; Τα θέματα έρ χονται το 

τελευταίο 48ωρο. Και όταν σας λέω ότι  υπάρχουν οι  υπάλληλοι εκεί  

πέρα και της οικονομικής υπηρεσίας και της Τεχνικής Υπηρεσίας,  
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ρωτήστε τους,  είναι μπροστά σας,  ρωτήστε ενώπιον όλων πόσα θέματα 

ήρθαν το τελευταίο 24ωρο;  

Γι΄ αυτό ζητώ συγνώμη, αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη, 

καλυμμένος πίσω από το κατεπείγον του Καλλικράτη γιατί  δεν είχα 

όλη την θεματολογία αυτή και επειδή ήταν ένα συμβούλιο τον μήνα 

έχει  αυτές τις  ιδιαιτερότητες.  Δεν προλαβαίνουν οι  υπάλληλοι.  Γι΄ 

αυτό είμαστε σε έτσι βαρύτατους ρυθμο ύς.  Γι΄ αυτό δεν έχετε τα 

θέματα τρεις  και τέσσερις μέρες πιο μπροστά. Βλέπετε ποτέ δεν σας το 

έκανα αυτό.  Σε όλη την διάρκεια της 7ετίας κάποια θέματα τα οποία 

ερχόντουσαν τελευταία στιγμή τα έβαζα ως εκτός ημερήσιας,  υπάρχει  

όμως αυτή η δυσκολία.  Καταλάβατε;  

Ο κ. Κατιρτζόγλου θέλει  κάτι  να πει .   

Κος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Κύριε Πρόεδρε,  προ μηνών είχα υποβάλλει ερώτηση γραπτή ενώπιον 

του Δημοτικού Συμβουλίου προς τον κ.  Δήμαρχο, στην οποία έθιγα το 

θέμα για την χρήση των πεζοδρόμων και για το εάν υπάρχουν εκεί  

παρανομίες ειδικά ως προς την χρήση…  

 Επειδή πρόσφατα είδα ότι  έστειλε έγγραφο ο Εμπορικός 

Σύλλογος προς τον Σύλλογο Εστιατόρων στο οποίο μέσα 

διαμαρτύρεται για τέτοιου είδους θέματα και ξεκάθαρα μιλάει για 

παρανομίες στο θέμα αυτό,  ήθελα λοιπόν να ρωτήσω, υ πάρχουν τέτοιες 

παρανομίες;  Έχουν υποπέσει στην αντίληψη της οικονομικής αρχής 

τέτοιους είδους παρανομίες;  Και εν πάση περιπτώσει,  έχει  βασιμότητα 

η διαμαρτυρία του Εμπορικού Συλλόγου και τι  προτίθεται να κάνει  η 

δημοτική αρχή επί του θέματος;  

 Συγνώμη να  συμπληρώσω, γίνεται λόγος στο έγγραφο του 

Εμπορικού Συλλόγου για αμιγώς εμπορικούς δρόμους.  Εν πάση 
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περιπτώσει,  εγώ . .στα μέσα ενημέρωσης γι΄ αυτό το λόγο το θέτω και 

ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου.  Γίνεται λόγος λοιπόν εκεί  για 

αμιγώς εμπορικούς δρόμους και . .θέμα νομιμότητας σύμφωνα με . .του 

Εμπορικού Συλλόγου και σύμφωνα με δική μου παλαιότερη 

επερώτηση.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να δούμε πρώτα το έγγραφο του Εμπορικού Συλλόγου και να σας 

απαντήσω στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε αυτό για την  καλή ρύθμιση και για όλα πλέον η 

αρμοδιότητα έχει  περάσει στην Αστυνομία.  Αυτή καταγράφει,  αυτή 

βάζει  στην τάξη, αυτή βάζει  στην σειρά οτιδήποτε υπάρχει παράνομο 

με τα τραπεζοκαθίσματα και τα λοιπά. Εμείς πλέον από την στιγμή που 

πέρασε,  που έφυγαν οι  δημοτικοί αστυνόμοι από τον Δήμο, η 

αρμοδιότητα αυτή πέρασε στην Αστυνομία.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τους όρους τους βάζει  ο Δήμος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δηλαδή ο Δήμος Σερρών δεν είναι αρμόδιος για τα θέματα του Δήμου 

Σερρών. Δεν μπορώ να καταλάβω την λογική αυτή. Πράγματι,  η 

Αστυνομία είναι αρμόδια για …να περάσει,  να καταλογίσει ,  να κάνει .  

Το εάν διαπιστώνουμε εμείς  ως Δήμος ότι  υπάρχει  κάποιο θέμα δεν 

οφείλουμε να επιληφθούμε;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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. .αντιλαμβανόμαστε αυτών των θεμάτων ο Δήμος ψηφίζει  τις  

κανονιστικές αποφάσεις αλλά η Αστυνομία είναι υπεύθυνη για τον 

έλεγχο και την τήρηση …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Της νομιμότητας.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Των διατάξεων και τον Κανονισμό αυτή την στιγμή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Περνάμε στο πρώτο θέμα της κατεπείγουσας συνεδρίασης.   

 

ΘΕΜΑ 1ο  

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: ¨Ολοκληρωμένες  

αστικές αναπλάσεις οδικών αξόνων Δήμου Σερρών¨ .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρέπει να βάλουμε αυτή την Επιτροπή. Τρέχουν οι  προθεσμίες.  Δεν 

μπορεί να περιμένει .  Υπάρχουν τα α νάλογα ως τακτικά και 

αναπληρωματικά ονόματα υπαλλήλων, έχει  γίνει  η κλήρωση και πιο 

συγκεκριμένα ως τακτικά μέλη έχει  εκλεγεί  ο κ.  . .Γεώργιος . .  και ο κ.  

Τσιρίγου Αλέξανδρος και όσον αφορά τα αναπληρωματικά, ο κ.  

Δασκαλόπουλος . .και Στούμπας.   

 Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 446/2014)  

                                                              …………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δεύτερο.  

 

ΘΕΜΑ 2ο  

Συγκρότηση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής των 

έργων:  

α) Αποκατάσταση πηγών μπατανίων, μοραμόρ στο Τ. Δ.  Λευκώνα 

και   

αντικατάσταση εξωτερικού αγωγού ύδρευσης (μεταφοράς)  

από τις πηγές  ως το βόρειο τμήμα του Τ.Δ. Λευκώνα,  

β) Ανάπτυξη αρχικής εγκατάστασης (διαμόρφωσης χώρου) του 

Κέντρου  

Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου 

Σερρών,  

γ) Αποχέτευση λυμάτων οικισμού Χριστός και ολοκλήρωση  

εξωτερικού αγωγού λυμάτων Δήμου  Λευκώνα και  

δ) Εργασίες οδοστρωσίας έτους 2013.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής ο κ.  Μυστακίδης.   

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  
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Εγώ κύριε Πρόεδρε το «Α» όχι λέω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για την Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής; Όχι στην 

Επιτροπή; Όχι στην δημιουργία Επιτροπής;  

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Για το έργο …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μα για το έργο αυτό …  

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Δεν ψηφίζω. Τι να παραλάβουμε,  αφού δεν το έχω ψηφίσει ποτέ.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μάλιστα. Οι υπόλοιποι ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι έργο,  κύριε Πρόεδρε,  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι για το έργο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το κατάλαβα εγώ. μπορώ να ρωτήσω κάτι;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ολοκληρώθηκε το έργο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για να έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο προσωπική ναι οριστική 

παραλαβή του έργου …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Όπως επίσης και ο αγωγός μεταφοράς των λυμάτων για τον κ.  

Μυστακίδη ερώτηση, είχαμε δυο φρεάτια και δυο αντλιοστάσια…  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δυο;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Ναι,  ένα στον Λευκώνα κα ένα εκεί .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ωραία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε να σας διαβάσω και τα ονόματα των Επιτροπών;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ως τακτικά μέλη Καραμπατζάκης Θεόδωρος ΤΕ τεχνολόγος,  

Παπακωνσταντίνου Μαρία μηχανικός και αναπληρωματικά μέλη η 

Μαλαμίδου Ευλαμπία και η Μαδεμλή Ελένη.  

 Για το πρώτο ήταν αυτό.  Για το δεύτερο είναι ως  τακτικά μέλη η 

Μαλαμίδου Ευλαμπία και Τσούκα Ασημίνα και αναπληρωματικά ο 

Κατσαρός Θεόδωρος και Παπακωνσταντίνου Μαρία.   

 Και για το τρίτο έργο ως τακτικά μέλη ο κ.  Βασιλόπουλος 

Πέτρος,  η κυρία Μαρινάκη, ο κ.  Μπέζος Γεώργιος και ως 

αναπληρωματικά η κυρία . .Ευθυμία,  η κυρία Μισχοπούλου Φανή και ο 

κ.  Καραμπατζάκης Θεόδωρος.   
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 Και για το τέταρτο ως τακτικά η κυρία Μπακοτίδου Αικατερίνη 

και η κυρία  Τσούκα Ασημίνα και ως αναπληρωματικά μέλη ο κ.  

Μανταδάκης Αλέξανδρος και ο κ.  Μανάτης Βασίλειος.    

 Εκτός από τον κ.  Στεργίου,  οι  υπόλοιποι ναι.   

Συγκρότηση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής των 

έργων:  

α) Αποκατάσταση πηγών μπατανίων, μοραμόρ στο Τ. Δ.  Λευκώνα 

και   

αντικατάσταση εξωτερικού αγωγού ύδρευσης (μεταφοράς)  

από τις πηγές ως το βόρειο τμήμα του Τ.Δ. Λευκώνα  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 4476/2014)  

                                                              …………………  

 

Ομοίως  του έργου :Ανάπτυξη αρχικής εγκατάστασης (διαμόρφωσης 

χώρου) του ΚέντρουΣυμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών 

θυμάτων βίας του Δήμου Σερρών  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 448/2014)  
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                                                              …………………  

 

Ομοίως του έργου Αποχέτευση λυμάτων οικισμού Χριστός και 

ολοκλήρωση  

εξωτερικού αγωγού λυμάτων Δήμου Λευκώνα  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 449/2014)  

                                                              …………………  

 

Ομοίως του έργου: Εργασίες οδοστρωσίας έτους 2013.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 450/2014)  

                                                              …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο τρίτο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 3ο  
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Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την  

¨Προμήθεια πληροφοριακής σήμανσης ελεγχόμενης στάθμευσης και  

εξοπλισμού διαχείρισης συστήματος PARK AND RIDE¨  κατά  

το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Καλαϊτζίδης Β.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ υπάρχουν επίσης εκλεγμένα μέλη και οφείλουμε να ορίσουμε τον 

Πρόεδρο της Επιτροπής ή των Επιτροπών. Ως τακτικά μέλη είναι ο κ.  

Παπαδίκης,  Παπακωνσταντίνου και Τσούκα κα ι ως αναπληρωματικά η 

κυρία Μανδεμλή, Μίσκη και Μπανταλίδου, για την προμήθεια 

πληροφοριακής σήμανσης ελεγχόμενης στάθμευσης και εξοπλισμού 

διαχείρισης συστήματος Park and Ride.  

 Τώρα Πρόεδρο ορίζουμε ως συνήθως, τον πρώτο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε συγνώμη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εδώ είναι μια διοικητική πράξη, η οποία γίνεται από τον προϊστάμενο 

των υπαλλήλων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε τον κ.  Παπαδίκη;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ίσως δεν με ακούσατε.  Είναι μια διοικητική πράξη αυτή, η οποία 

γίνεται από τον προϊστάμενο των υπ αλλήλων και δεν θα πρέπει να 

επεμβαίνει  το Δημοτικό Συμβούλιο.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαιτεί  απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν κάνω λάθος συγχωρέστε με.  Δεν κάνω λάθος όμως.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Προτείνουμε τον κ.  Παπαδίκη εμείς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προτείνετε τον κ.  Παπαδίκη. Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Εγώ όχι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Χράπας….  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Εγώ προτείνω τον κ.  Παπακωνσταντίνου.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επίσης για την προμήθεια πληροφοριακής σήμανσης ελεγχόμενης 

στάθμευσης και εξοπλισμού διαχείρισης του συστήματος Park and Ride 

υπάρχει άλλη Επιτροπή εκλεγμένη που αποτελείται ως τακτικά μέλη 

από τους Δελιγρατίδη,  Μιντέλη και Μίκικη και ως αναπληρωματικά, 

Παντελίδης,  Δούμα, Παπαδίκη.  

 Από εδώ από τους τρεις  ποιον προτείνετε κύριοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τον κ.  Δελιγρατίδη.  Συμφωνεί το σώμα ως Πρόεδρο της Επιτροπής;  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν συμφωνούν οι  υπόλοιποι;  Εάν υπάρχει άλλη πρόταση; Μπαίνει  σε 

ψηφοφορία.  Εντάξει;  Άρα λοιπόν ο κ.  Δελιγρατίδης.  Αυτές είναι 

διαδικασίες τις  οποίες πρέπει να τηρήσουμε.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 451/2014)  

                                                              …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο τέταρτο θέμα.  

ΘΕΜΑ  4ο  

Συγκρότηση  επιτροπής  παραλαβής  προμήθειας  θερμομονωτικού  

καλύμματος  πισίνας στο κλειστό κολυμβητήριο της κοιλάδας 

Αγίων Αναργύρων.  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ως τακτικά μέλη η κυρία Παπακωνσταντίνου,  η κυρία Τσούκα και η 

κυρία Παρναλίδου. Εδώ δεν μας ζητάει να βγάλουμε Πρόεδρο. 

Εντάξει;  Και ως αναπληρωματικά ο κ.  Λιμπέρης,  ο κ.  Κουρκούρης και 

ο κ.  Μπαγκάκας.   
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 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: 452/2014)  

                                                              …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα πέμπτο.   

 

ΘΕΜΑ 5ο  

Έγκριση καθιέρωσης εργασίας του προσωπικού πολιτικής 

προστασίας  

 σε βάρδιες σε εικοσιτετράωρη βάση κατά τις Κυριακές,  εξαιρετέες  

και νυχτερινές ώρες.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Υποθέτω κατά την δ ιάρκεια του καλοκαιριού.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και όχι  μόνο. Πάσχα, Χριστούγεννα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έχουν δικαίωμα να εργάζονται όλο τον χρόνο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Όλο τον χρόνο. Σε έκτακτες ανάγκες.  Για έκτακτες ανάγκες είναι αυτό,  

για την καθιέρωση εργασίας.  Ομόφωνα ναι;   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Μια ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κ.  Χρυσανθίδη.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ θα ξανά πω τα ίδια που είπα…  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν και άλλα θέματα, κ.  Χρυσανθίδη,  τα οποία έχουμε . .αλλά 

λόγω του φόρτου εργασίας,  αυτό τουλάχιστον ισχυρίζονται οι  

υπάλληλοι,  φόρτου εργασίας,  μείωση προσωπικού, δεν μπορεί το 

προσωπικό να αντεπεξέλθει στις  τρέχουσες ανάγκες του Δήμου. Αυτό 

δεν το λέω εγώ, το λένε οι  ίδιοι  ο εργαζόμενοι.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Και πώς,  κύριε Πρόεδρε,  θα καλυφθούν εάν έχουν γίνει  υπερωρίες το 

προηγούμενο διάστημα αφού τώρα παίρνουμε απόφαση; Πώς θα 

πληρωθούν;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Από εδώ και πέρα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Από εδώ και πέρα τουλάχιστον.  Καταλάβατε; Κα ι όταν θα έρθει  το 

ΦΕΚ.  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: 453/2014)  

                                                              …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έκτο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 6ο  

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στη ¨Διεθνή Ένωση 

Πόλεων  

 για  βιώσιμες αστικές εμπορευματικές μεταφορές¨  και σε 

συναντήσεις  

 στο πλαίσιο του  έργου ¨Ενεργειακή αποδοτικότητα  στις αστικές  

εμπορευματικές μεταφορές (ENCLOSE)¨ .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Καλαϊτζίδης Β.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι το ENCLOSE το λεγόμενο. Το πρόγραμμα έχει  καταλυτική 

ημερομηνία τον Οκτώβριο του ΄14.  Εδώ θα πρέπει να πάνε στην πόλη 
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Λούκα της Ιταλίας 22 και 23 Σεπτεμβρίου μόνο οι  υπάλληλοι και οι  

οποίοι  υπάλληλοι εμπλέκονται στο πρόγραμμα στο ENCLOSE  για τις  

εμπορικές μεταφορές και επίσης στις  Βρυξέλλες 21 και 23 Οκτωβρίου 

του ΄14 και πάλι αφορά την ομάδα έργου μόνο υπαλλήλους του Δήμου.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια ερώτηση να κάνω Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Προς τον κ.  Καλαϊτζίδη βέβαια,  ο οποίος είναι και ο εισηγητής.  Από 

όλο αυτό το πρόγραμμα, κύριε Καλαϊτζίδη,  μπορείτε να μας 

αναφέρετε,  να καταγράψετε εν ολίγοις το αντισταθμιστικό όφελος του  

Δήμου;  Ποιο είναι το αντισταθμιστικό όφελος; Μπήκαμε σε ένα 

πρόγραμμα. Αυτό το πρόγραμμα λειτουργεί .  Ξοδεύονται χρήματα. 

Τελικώς ο Δήμος ως Δήμος και ως οι  εμπορικές επιχειρήσεις ποιο είναι 

το κέρδος;  

Κος ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ:  

Η ερώτηση είναι εκτός θέματος.  Παρό λα αυτά σε προηγούμενο 

Δημοτικό Συμβούλιο το έχω αναλύσει και μέσα στον Ιούνιο είχε γίνει  

μια εκδήλωση, νομίζω είχε καλεστεί  όλο το Δημοτικό Συμβούλιο… Στο 

πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν όλες οι  πόλεις  οι  οποίες έχουν παρόμοια 

χαρακτηριστικά με την πόλη των Σε ρρών. Εννοώ πληθυσμιακά. Είναι 

στην Ιταλία,  στην Ολλανδία.  Συμμετέχουν υπηρεσιακοί παράγοντες 

του Δήμου. περισσότερο έχει  να κάνει  με την τεχνογνωσία.  Δέχονται,  

κατά κάποιο τρόπο, ερεθίσματα οι  υπηρεσιακοί . .  κάποια συνάντηση . .  
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 Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα συμμετείχαν όλοι οι  

εμπλεκόμενοι φορείς των εμπορευματικών μετακινήσεων στην πόλη 

των Σερρών …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άρα δηλαδή το αντισταθμιστικό όφελος είναι η τεχνογνωσία.   

Κος ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ:  

Να ολοκληρώσω. Όσον αφορά τις  προμήθειες έγιναν παρεμβάσεις μόνο 

. .φορτοεκφόρτωσης.  . .Το πρόγραμμα συγκαταλέγεται …ένα μικρό 

ποσοστό έχει  να κάνει  με προμήθειες και δεν ξέρω εάν έγινε 

αντιληπτό,  ιδιαίτερα στην πόλη των Σερρών έγιναν διαγραμμίσεις  και 

μπήκαν στις  θέσεις φορτοεκφόρτωσης κάποια πι .  . .Τα μέσα μαζικής 

μεταφοράς στην πόλη των Σερρών και αυτό που θα μείνει  τελείωνοντας 

το πρόγραμμα, θα δημιουργηθεί από την υπηρεσία ένας κανονισμός 

φορτοεκφόρτωσης,  ο οποίος δεν υπάρχει αυτή την στιγμή. 

Τεχνογνωσία που θα καταλήξει στον Κανονισμό.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και το κέδρος είναι η τεχνογνωσία  και ο Κανονισμός που θα 

δημιουργηθεί.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι συνάδελφοι.   

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: 454/2014)  

                                                              …………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο έβδομο.  

 

ΘΕΜΑ 7ο  

Έγκριση συμμετοχής εκπροσώπων του Δήμου Σερρών στα εγκαίνια  

του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Konce στο πλαίσιο της 

πράξης ¨  

Προώθηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς  

των Βλάχων στις περιοχές των Σερρών και Konce¨ .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

12 κα 13 …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε όχι  εγώ σε αυτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπόψη ότι  αυτή η συμμετοχή των εκπροσώπων, το θέτω στο σ ώμα εάν 

κάποιος δεν το είδε,  έγινε στις  12 και 13 Ιουλίου του ΄14.  Οφείλω 

όμως να το φέρω. Τι να κάνουμε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επιτρέψτε μου να πω και εγώ όχι δεν το ψηφίζω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία,  καταγράφεται το όχι .   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούν ται για την 

απαρτία  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1 7 Η Σ  ΙΟΥΛΙΟΥ 2014  

33 

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 455/2014)  

                                                              …………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα όγδοο.  

 

ΘΕΜΑ 8ο  

Έγκριση  χορήγησης οικονομικού βοηθήματος σε συμπολίτη μας.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μερετούδης  .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποσού ύψους 2.000 ευρώ.  

Κος ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Το γνωστό θέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το γνωστό θέμα με το παιδάκι το οποίο πήγε …  

Κος ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Εντάξει,  εντάξει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να μην δώσουμε….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 456/2014)  

                                                              …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και δράττομαι της ευκαιρίας,  συγνώμη συνάδελφοι,  για το 

συγκεκριμένο παιδάκι για το οποίο τηλεφωνηθήκαμε προχθές,  την 

ερχόμενη φορά Αντιδήμαρχε,  να φέρεις  θέμα, αυτό είπαμε όλοι στο 

Δημοτικό Συμβούλιο,  να φέρεις  θέμα οικονομικής βοήθειας.  Όπως γι΄ 

αυτό το παιδί ,  έτσι και για τα άλλα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κωδικός δεν υπάρχει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τέλος πάντων, ένα ποσό για να βοηθήσουμε αυτή την οικογένεια,  

τίποτα άλλο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα ένατο.   

 

ΘΕΜΑ 9ο  

Έγκριση της υπ' αριθμ. 86/2014 απόφασης του .Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ  

 με θέμα: ¨Αναμόρφωση προϋπολογισμού χρήσης 2014¨ .  

Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ κ. Αρναούτογλου Φ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει το Πολιτιστικό Καλοκαίρι και γι΄ αυτό μπήκε αυτή  η απόφαση 

. .κυρία Αρναούτογλου.  

Κα ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ:  

Κύριε Δήμαρχε,  κύριε Πρόεδρε,  κύριοι  σύμβουλοι θέλω να ενημερώσω 

το Δημοτικό Συμβούλιο ότι  εδώ χρειάστηκε να κάνουμε μερικές 

αυξομειώσεις κωδικών, οι  οποίοι  δεν είχαν προϋπολογιστεί  λόγω της 

απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. να μην γίνουν καθόλου πολιτιστικές 

εκδηλώσεις προκειμένου να μπορέσουμε να αποπληρώσουμε τα χρέη 

προς τους …Αυτό βέβαια είχε έρθει  και έγγραφα, έγγραφο από το 

Υπουργείο στην υπηρεσία,  στην κοινωφελή επιχείρηση και απαγόρευσε 

να γίνονται εκδηλώσεις εάν δεν αποπληρώσουμε τα χρέη μας προς τους 

προμηθευτές.  Οπότε αναγκαστικά..  μέσα στα ληξιπρόθεσμα και 

προσπαθούμε με κάθε τρόπο να φανούμε όσο γίνεται πιο συνεπείς 

ανάλογα με τις  οικονομικές καταστάσεις.   

 Παρόλα αυτά όμως η . .  και κάποιους δεσμ ούς,  έπρεπε να γίνουν 

κάποιες στοιχειώδεις εκδηλώσεις,  να μην πέσουμε στο επίπεδο της . .  

έπρεπε να δείξουμε κάποιο ανάστημα. Αναγκαστικά έγινε ο θεσμός της 

Αγίας Ελένης για τον οποίο υπήρχαν χρήματα και κωδικός,  δεν 

υπήρχαν χρήματα για την εκδήλωση που έγι νε στο Σκούταρι,  η οποία 

και αυτή εντάχθηκε μέσα στο ένα πρόγραμμα της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε υπήρχε πρόγραμμα για το …  

Κα ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ:  

Ναι και για τα δυο υπήρχε πρόγραμμα αλλά τα χρήματα, ο κωδικός των 

χρημάτων έφτανε μόνο για της Αγίας Ελένης.  Ο  κωδικός δεν έφτανε 

για την εκδήλωση στο Σκούταρι.  Οπότε αναγκαστήκαμε εκεί  να 
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κάνουμε μια αναμόρφωση, να προσθέσουμε 3.000 ευρώ και η 

αναμόρφωση αυτή έγινε μόνο στο σκέλος των εξόδων.  

 Επίσης αυτός ο κωδικός εδώ που λέει  14.000 ευρώ έξοδα 

Πολιτιστικού Καλοκαιριού,  έπρεπε να δημιουργηθεί αυτός ο κωδικός 

γιατί  υπήρχε κωδικός μόνο εσόδων. Δεν υπήρχε κωδικός εξόδων. Για 

να μπορεί να συνεχιστεί  έπρεπε να δημιουργηθεί και ένας κωδικός 

εξόδων.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ:  

Το Σκούταρι,  τα χρήματα αυτά θα είναι από το πρόγραμμα μέσω της 

ΑΝ.Ε.ΣΕΡ..   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ:  

Τα τρία χιλιάρικα ήταν για το Σκούταρι και για το Ροκ Φεστιβάλ που 

είναι και εκείνο θεσμός.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  πριν από λίγες ημέρες έγινε μια μουσική εκδήλωση 

πάνω στο Citizen .  Ποια δεν λέγεται Τουριστικό Περίπτερο, λέγεται 

Citizen .  Και …  

Κα ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ:  

Έχω γνώση.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Και από αυτό που πληροφορήθηκα ήταν ότι  ο Δήμος ήταν χορηγός; 

Δηλαδή δώσαμε χρήματα; Εσείς τα δώσατε;  

Κα ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ:  

Όχι.  Ούτε συμμετέχει  ο Δήμος ούτε με ένα ευρώ. γράφτηκε κατά 

παρέκκλιση ότι  είναι χορηγός ο Δήμος και ότι  εντάσσεται μέσα στα 

Ελευθέρια.  Τα Ελευθέρια,  όπως ξέρουμε είναι μόνο μέχρι τον Ιούνιο,  

τέλος Ιουνίου…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ:  

Πολλοί θέλουν να γράφουν, ίσως και να λένε στα κανάλια ότι   αυτό 

εντάσσεται μέσα στα Ελευθέρια.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εγώ πήρα πρόσκληση. Έχω πρόσκληση. Μπορώ να σας φέρω την 

πρόσκληση που λέει  «ο Δήμος Σερρών».  

Κα ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ:  

Δεν λέει  μέσα «κοινωφελής επιχείρησης», έγραφε «Δήμος Σερρών».  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εάν ήταν «Δήμος Σερρών» θα έπρεπε να είχε ψηφιστεί .  Υπέθεσα ότι  

είναι από εσάς.  Είχε εισιτήριο; Πώς έγινε;   

Κα ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ:  

Εμείς,  κ.  Φωτιάδη, δεν έχουμε καμία α νάμιξη σε αυτή την …  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ποιος είχε τότε ανάμιξη;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ούτε ο Δήμος.  

Κα ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ:  
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Ούτε ένα ευρώ, ούτε καμία ανάμιξη.  Από την Πρόεδρο της 

κοινωφελούς επιχείρησης δεν ζητήθηκε τίποτα, από την συγκεκριμένη 

εκδήλωση. Ίσως να ζητήθηκε από το υς υπηρεσιακούς παράγοντες.  Εγώ 

ρώτησα και μου είπαν ότι  ο καθένας γράφει ότι  θέλει .  Ήταν εδώ και 

εγώ τους είπα ότι  και τα Ελευθέρια τελειώσανε και χρήματα δεν θα 

μπορούμε να διαθέσουμε για εκδηλώσεις.  Τώρα αυτοί εάν είχαν την 

καλή πρόθεση να πουν ότι  είμα στε χορηγοί εμείς ,  τιμήν ένεκεν,  τους 

ευχαριστούμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε συγχωρέστε με αλλά αυτό δεν «τιμής ένεκεν» και να 

τους ευχαριστήσουμε.  Όταν λέμε ότι  είναι χορηγός ο Δήμος,  είναι 

χορηγός ο Δήμος.   

Κα ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ:  

Μα δεν είναι.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εδώ, εάν πραγματικά είναι αυτό όπως το λέτε,  θα έπρεπε να γίνει  

διάψευση πριν την εκδήλωση, διότι  άλλο είναι να κάνει  ένα 

κατάστημα, γιατί  δεν είναι τουριστικό περίπτερο, μια εκδήλωση και να 

μοιράζει  προσκλήσεις.  Ποιος μοίρασε τις  προσκλήσεις;  Ο ιδιοκτήτης 

του καταστήματος; Ποιος;  Ο καλλιτέχνης;  

Κα ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ:  

Σε μένα προσωπικά πρόσκληση δεν ήρθε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εγώ θα σας φέρω την δική μου πρόσκληση.  

Κα ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ:  
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Εγώ το άκουσα μέσα από τα ΜΜΕ και αυτή την ερώ τηση και αυτό το 

σκεπτικό το είχα και εγώ, αλλά θεώρησα ότι  δεν πρέπει να κάνουμε 

κακό σε συμπολίτης μας,  ο οποίος προσπαθεί να διοργανώσει μια 

εκδήλωση και να χαρούν οι  Σερραίοι  πολίτες.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

. .κατά του μουσικού; Δεν κατάλαβα. Ο καλλιτέχνης ανήκ ει σε όλους 

αλλά με κάποιους όρους γίνονται οι  εκδηλώσεις.   

Κα ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ:  

Ο κάθε ένας είναι υπεύθυνος για τις  πράξεις  που κάνει  κ.  Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτό ο κ.  Δήμαρχος θέλει  να πει  κάτι .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ο Δήμος ούτε χορηγός ήταν ούτε …  

Κα ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ:  

Ούτε και εμείς .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτή είναι η εξήγηση. Ούτε χορηγός ούτε προσκλήσεις πήραμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτό.  Άλλη ερώτηση από τον κ.  Χράπα.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Είπατε κυρία Πρόεδρο ότι  δυο εκδηλώσεις  είναι εκδηλώσεις …άλλες 

εκδηλώσεις δεν υπάρχουν που είναι θεσμοί στον Δήμο μας; Γιατί  δεν 

εντάχθηκαν και άλλες εκδηλώσεις όπως είναι για …όπως είναι η 
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Γιορτή Ρυζιού.  Όπως είναι η Αστροφεγγιά στην Βροντού; Αυτά γιατί  

δεν εντάχθηκαν στις  εκδηλώσεις μέσα να πάρουν και αυτοί 

χρηματοδότηση;  

 Και δεύτερο σκέλος ερώτησης.  Τα χρήματα που ήταν για τις  

εκδηλώσεις της Σκουτάρεως και της Αγίας Ελένης όλα ξοδεύτηκαν 

στην Αγία Ελένη και …είναι άλλο όσον αφορά τους άλλους . .και τις  

άλλες κοινωνίες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήστε.   

Κα ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ:  

Ο κωδικός,  το διευκρίνισα προηγουμένως, ενισχύθηκε για την 

. .Σκουτάρεως…ενισχύθηκε γιατί  πρέπει να υπάρχει μέσα στον 

προϋπολογισμό της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.,  διαφορετικά δεν μπορούμε να τα 

ενταλματοποιήσουμε.  Αυτό τελείωσε.  

 Ο άλλος κωδικός που λέει  14.000,  αυτά τα χρήματα στο 

Πολιτιστικό Καλοκαίρι είναι μηδενικά χρήματα. Γιατί;  Γιατί  εδώ στο 

πολιτιστικό καλοκαίρι η κοινωφελής επιχείρηση συμμετέχει  με μία 

συμφωνία με όσους θιάσους έρχονται εδώ και παίζουν στα θέατρα και 

γίνονται οι  συναυλίες και οι  εκδηλώσεις,  συμμετέχει  με ένα ποσό που 

παίρνει  από τους θιάσους και προϋπολογίζουμε ότι  είναι περίπου 

14.000 ευρώ. έχουν έσοδα και έξοδα τα οποία όμως αποδίδονται στο 

ενοίκιο,  στα ΤΕΙ.  Πώς θα δώσουμε αυτά τα χρήματα στα ΤΕΙ σαν 

ενοίκιο εάν δεν έχουμε κωδικό  εξόδων;  

 Οπότε όταν υπάρχει ένα κωδικός εσόδων πρέπει να έχουμε και 

κωδικό εξόδων. Αυτό είναι.  Δεν είναι κάτι  διαφορετικό.  Είναι 

μηδενικός.  Ο κωδικός αυτός είναι ισοσκελισμένος.   
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 Και μια απάντηση ότι  γιατί  δεν ενταχθήκανε και άλλοι θεσμοί σε 

αυτό το πρόγραμμα, δεν ήμουν εγώ Πρόεδρος,  καταρχάς όταν 

εντάχθηκαν αυτά τα δυο χωριά στην ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. και θεωρώ ότι  δεν 

μπορούν να ενταχθούν σε ένα πρόγραμμα όλα μαζί τα χωριά.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ:  

Πάντως είναι θετικό το ότι  έχουμε,  έ στω και γι΄ αυτά τα δυο χωριά,  

αυτή την ενίσχυση από αυτή την αναπτυξιακή εταιρεία.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε ήθελα να αναφερθώ στο θέμα που αναφέρθηκε ο κ.  

Φωτιάδης επεκτείνοντας λίγο το θέμα ως εξής:  εάν και είναι σε γνώση 

του Δήμου ή της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. το γεγ ονός ότι  διενεργείται  μια εκδήλωση 

με φερόμενο χορηγό τον Δήμο, ο Δήμος έπρεπε πράγματι πριν την 

εκδήλωση αυτή να . .  γ ια ποιο λόγο; Όχι γιατί  θέλει  να κάνει  κακό . . ,  

όπως είπατε σε οποιονδήποτε επιχειρηματία.  Σε κανέναν.  Αλλά γιατί  

πρέπει να προστατεύει  το κύρος του αφενός ο Δήμος και αφετέρου 

πρέπει να λειτουργεί  με τις  συνθήκες . .  ανταγωνισμού.  

 Δεν το βρίσκεται και εσείς  αθέμιτο κάποιος,  οποιοσδήποτε 

επιχειρηματίας να βγαίνει  με το έτσι θέλω, επειδή το θέλησε και να 

κοπανάει ότι  είναι χορηγός ο Δήμος; Και μην το βλέπετε αυτό 

επιπόλαια,  διότι  προσδίδει  αυτομάτως στην όλη εκδήλωση που πάει να 

διοργανώσει το κύρος του φερόμενου ως συνδιοργανωτή Δήμο Σερρών.  

 Άρα λοιπόν δεν κάνετε κακό στον επιχειρηματία,  κάνετε καλό 

στον υγιή ανταγωνισμό στους υπόλοιπους ε πιχειρηματίες.  Συνεπώς 

λοιπόν,  εδώ υπάρχει μια παράλειψη από την πλευρά σας και το θέμα 
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αυτό έπρεπε πριν την εκδήλωση να το έχετε βάλει στην θέση του κα θα 

πρέπει επίσης να προσέξετε να μην επαναληφθεί αυτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Αναστασιάδης Ηλιας.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πρέπει να ενημερώσω το σώμα ότι  οι  χορηγίες είναι απαιτητές.  Που 

σημαίνει  τι ;  Ότι από την στιγμή που ο Δήμος είναι χορηγός θα πρέπει 

να υπάρχει και ένα ανάλογο ποσό που είναι υποχρεωμένος ο Δήμος να 

το καταθέσει.  Εδώ ακούγεται ότι  δεν συνέβη απολ ύτως τίποτα. Άμεση 

αποκατάσταση. Άμεση από τον ιδιώτη σε τελική ανάλυση αλλά και από 

τον Δήμο και σε μέσα ενημέρωσης.  Γιατί  όντως είναι παράλογο αυτό 

το οποίο συνέβη και πολύ περισσότερο παράλογο η μη αντίδραση του 

Δήμου. Η μη αντίδραση του Δήμου το θεωρώ ότι  είναι παράλογο. Εδώ 

καιγόμαστε και όποτε ζητάμε χρήματα λέμε ότι  δεν υπάρχουν και όμως 

γνωρίζω και γνωρίζετε ότι  οι  χορηγίες είναι απαιτητές.   Δεν μπορεί να 

τις  αρνηθεί κάποιος και μπορεί οποιαδήποτε να πει  ότι  ξέρετε,  10.000 

πρέπει να τις  δώσουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό είναι υπερβολή που λέτε….  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Είπα παράδειγμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν υπήρξε ούτε απόφαση της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. Πώς δηλαδή;  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μα προς τα έξω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στα καλά καθούμενα θα ζητήσει 10.000;  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ειλικρινά είναι αξιοπερίεργο πώς γράφει χορηγός … Ο κ.  Γκότσης.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τα πράγματα είναι απλά. Εγώ δεν πήρα καμία πρόσκληση. Πήγα εκεί  

και πλήρωσα το ποτό μου.  Ο Citizen ,   όπως θέλει  να το ονομάσουμε,  

κάνει  εκδηλώσεις συνέχεια.  Το ότι  έβαλε χορηγός είναι πάρα πολύ 

καλό, χωρίς να πληρώσουμε.  Αυτό δεν σας φτάνει  δηλαδή; Είναι κακό 

να βάζουν χορηγό τον Δήμο χωρίς να δίνει  ο Δήμος λεφτά; Και στο 

θέατρο …  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι λες τώρα;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Η άποψή μου είναι.  Δεν σας διέκοψα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι συνάδελφοι…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και στο θέατρο οι  ερασιτέχνες που έχουν δική τους σκηνή βάζουν και 

χορηγό το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. χωρίς να δώσει δραχμή για να δώσουν μια 

οντότητα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Παρακαλώ δεν σε διακόπτω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γκότση …  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν νομίζω ότι  είναι τόσο τραγικό το ότι  έβαλε «χορηγός ο Δήμος». 

Ίσα –ίσα που ένας επιχειρηματίας,  μακάρι και άλλοι να το κάνουν 

αυτό,  όλοι να το κάνουν,  με δικά τους έξοδα, χωρίς να ζητάνε από τον  

Δήμο να λένε ότι  είναι χορηγός ο Δήμος,  διότι  ο Δήμος έτσι ανεβαίνει  

στην κοινωνία των Σερρών.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ίσως μια μικροδιόρθωση. Υπό την αιγίδα του Δήμου.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Έστω.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  μισό λεπτό σας παρακαλώ. Δηλαδή ο Δήμαρχος,  εδώ η 

δημοτική αρχή δέχεται αυτό που λέει  η Πρόεδρος ότι  άμα μας έβαλε 

«τιμής ένεκεν» τον ευχαριστούμε πολύ; Το δέχεται αυτό;  

Κα ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ:  

Να απαντήσω;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

. .και από την άλλη είναι τιμής ένεκεν και το δεχόμαστε; Εάν είναι 

δυνατόν.   

Κα ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ:  
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Να δώσω μια απάντηση. Να το στηρίξω δυνατά, γιατί;  Γιατί  πέρυσι 

όταν έγινε . .  Βροντού χωρίς να δώσει ούτε ένα ευρώ ο Δήμος Σερρών 

και η κοινωφελής επιχείρηση, έγινε από τις  καλύτερες βραδιές πέρυσι,  

ο Δήμαρχος έβαλε πλάτες,  κυριολεκτικά το λέω αυτό και μάζεψε 

χρήματα ζητιανεύοντας στην κυριολεξία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ανόμοια πράγματα.  

Κα ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ:  

Και βοήθησε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τελείως.   

Κα ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ:  

Να γίνει  η εκδήλωση και εμείς  τιμής ένεκεν γράψαμε Σερρών.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ανόμοια  πράγματα.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κα ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ:  

Και αυτό το πράγμα δεν το ήξερε κανείς .  Δεν ξέραμε εάν υπήρχε και 

κάτι  παρόμοιο,  κάποια βοήθεια σε κάποιους,  σε αυτόν τον 

συγκεκριμένο επιχειρηματία.  Οπότε η παρέμβαση …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ:  

Επιχειρηματίας όταν κάνει  μια τέτοια εκδήλωση ή αυτός που την 

διοργάνωσε, ο μουσικός,  θεωρώ ότι  ήταν ένα πρόσωπο αξιοσέβαστο 
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στην κοινωνία των Σερρών και δεν  θα μπορούσε να διασύρει το όνομα 

του Δήμου Σερρών.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μην προσωποποιείτε.  Άλλο το ένα,  καταλαβαίνετε τι  λέμε εδώ μέσα.  

Κα ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ:  

Το καταλαβαίνω απολύτως.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άλλο πράγμα λέμε.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Επαναλαμβάνω ότι  ο Δήμος ούτε χορηγός ήταν στην συγκεκριμένη 

εκδήλωση ούτε προσκλήσεις μοίρασε.  Ούτε και σε μένα δόθηκε κάποια 

πρόσκληση. Δεν πήγα, δεν παρευρέθηκα. Τώρα δεν ξέρω με ποιο 

σκεπτικό,  να τον ρωτήσουμε αυτόν τον κύριο,  να μας πει  με ποιο 

σκεπτικό έγραψε «χορηγός ο Δήμος».  

 Πρέπει να σας πω ότι  στην Άνω Καμήλα αύριο ο Πολιτιστικός 

Σύλλογος κάνει  μια εκδήλωση χωρίς να δώσουμε χρήματα, γράψανε 

στην πρόσκληση, γιατί  μου διαμαρτυρήθηκαν . . ,  γράψανε στην 

πρόσκληση, «χορηγός ο Δήμος».  

Κα ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ:  

Και εμένα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Και μου λένε ότι  γιατί  σε μας αρνείσαι να δώσεις χρήματα για την 

εκδήλωση του Καπετάν Μητρούση και δίνεις  στην Άνω Καμήλα; Και 

τους λέω ότι  μα δεν δίνω ούτε στην Άνω Καμήλα. Από μόνοι τους 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1 7 Η Σ  ΙΟΥΛΙΟΥ 2014  

47 

γράψανε «χορηγός ο Δήμος,  Δήμος Σερρών». Δεν ξέρω με ποιο 

σκεπτικό έγραψε και ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης στην πρόσκληση 

ότι  χορηγός ο Δήμος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε η διαφωνία είναι στο εξής:  ότι  δεν μπορεί κανείς  

ερήμην του Δήμου, . .δεν θέλουμε να μας δώσετε χρήματα αλλά θα 

βάλουμε ότι  υπό την αιγίδα και τα λοιπά, του Δήμου και όλα αυτά και 

συμφωνήσατε εσείς ,  εντάξει .  Εάν όμως, δεν γίν εται ο καθένας να 

χρησιμοποιεί  και μάλιστα για επιχειρηματικό όφελος την επωνυμία του 

Δήμου. Αυτή είναι η ένσταση.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Νομίζω έδωσα εξήγηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για το ίδιο θέμα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει,  παρακαλώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι . .  βεβαίως υπήρξε μια προσπάθεια να 

γίνει  σύγχυση ανάμεσα σε αυτό που προκύπτει  και είναι εύλογο, να 

βάζει  ένας Σύλλογος . .  «χορηγός ο Δήμος Σερρών». Στην συνείδηση 

όλων είναι χορηγός ο Δήμος,  δια τοπικού μηχανισμού που η χο ρηγία 

μπορεί να είναι από μια εξέδρα, από μια καθαριότητα και ένα σωρό 

άλλα που μπορεί να παρέχει  ο Δήμος χωρίς να δώσει ευρώ και εύλογα 

είναι χορηγός ο Δήμος και βεβαίως εδώ υπάρχει ένας ιδιώτης και δεν 

είναι . .  προσκλήσεις,  ένας ιδιώτης,  ο οποίος λέτε ότ ι  δεν γνωρίζετε,  το 
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δέχομαι,  οικειοποιείται το λογότυπο του Δήμου, χρησιμοποιεί  τον όρο 

χορηγός,  ξέρουμε όλοι τι  ακριβώς σημαίνει  και δίνει  οντότητα σε μια 

εκδήλωση.  

 Είναι τεράστιο το ειδικό βάρος που αποκτά μια εκδήλωση από 

έναν ιδιώτη όταν μπαίνει  χορηγός ο Δήμος και παρακαλώ να μην 

γίνεται σύγχυση, διότι  έτσι ακυρώνουμε επί της ουσίας αυτό που στην 

συνείδηση όλων ως χορηγία και ως παρουσία  η ως αιγίδα,  όπως 

είπατε,  κύριε Πρόεδρε σωστά, έχει  σχέση με τις  δράσεις του τοπικού 

συλλόγου.  

Και βεβαίως ο Δήμος και θα πρέπει ίσως,  το δέχομαι αφού δεν 

υπάρχουν χρήματα, κυρία Αρναούτογλου,  η χορηγία του Δήμου μπορεί 

να είναι σε είδος και ο Δήμαρχος δεν είναι επαίτης.  Ο Δήμαρχος,  ναι,  

με κάποιον τρόπο μπορεί να απευθυνθεί σε κάποιους και αυτό είναι,  

ναι ο Δήμαρχος είναι . .  όργανο του Δήμου και μπορεί να κάνει  αυτό 

που είπατε και καλώς το έκανε ο Δήμαρχος.   

Άρα λοιπόν,  σε εκείνη την περίπτωση έχουμε πράγματι χορηγία.  

Μπορεί να μην έχουμε χρήματα, μπορεί να έχουμε είδος ή παροχή 

υπηρεσίας για την οργάνωση της Αστρο φεγγιάς.  Βεβαίως.  Μην τα 

συγχέουμε παρακαλώ. Αυτή είναι η δική μου διαφοροποιημένη 

προσέγγιση στο θέμα.  

Εδώ υπήρξε από έναν ιδιώτη μια συγκεκριμένη ενέργεια.  Αυτό 

παρακαλώ νομίζω ότι  θα πρέπει να το διευκρινίσει  ο Δήμαρχος και η 

δημοτική αρχή.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα επαναλάβουμε πάλι τα ίδια.  Το θέμα είναι τόσο ξεκάθαρο. Ο Δήμος 

δεν ήταν χορηγός.  Τελεία και παύλα. Ο Δήμος δεν μοίρασε 

προσκλήσεις τελεία και παύλα. Ο καλλιτέχνης με ποιο σκεπτικό 
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έγραψε στις  προσκλήσεις αυτό που έγραψε, θα τον πάρω εγώ αύριο 

τηλέφωνο για να μας εξηγήσει.  Αυτή είναι η αλήθεια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σχετικά με το ένατο θέμα για την έγκριση της υπ΄ αριθμόν 86/2014 

απόφασης της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. 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: 457/2014)  

                                                              …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο δέκατο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ  10ο  

Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης του υποέργου ¨Παροχή 

υπηρεσιών  

υποστήριξης για την διοργάνωση της Πανεπιστημιάδας Θεάτρου 

στο  

Δήμο Σερρών έτους 2014¨  της πράξης ¨Διοργάνωση της 

Πανεπιστημιάδας  

Θεάτρου στο Δήμο Σερρών¨ .   

Εισηγητές: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π. και  
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η Πρόεδρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. κ.  Μπιτζίδου Σ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής είναι ο Αντιδήμαρχος ο κ.  Γρηγοριάδης.  Εάν έχετε να πείτε 

δυο λόγια;  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Για όσους διάβασαν την εισήγηση, δεχθήκαμε ένα έγγραφο από την 

Ε.Δ.Α. να κάνουμε μια τροποποίηση. Δηλαδή στην διαχ είριση έγραφε 

τέσσερις μήνες και στην σύμβαση με τον ιδιώτη έγγραφε τρεις  μήνες.  

Αυτό θα πρέπει να γίνει .  Αυτό είναι όλο και τίποτα άλλο. Είναι 

τυπικό.  Να πληρωθεί ο άνθρωπος που ανέλαβε αυτή την υποχρέωση 

για την προηγούμενη Πανεπιστημιάδα.  

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: 458/2014)  

                                                              …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ενδέκατο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 11ο  

Έγκριση 5ης τροποποίησης στην υλοποίηση της πράξης ¨Προώθηση  
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της ασφαλούς κυκλοφοριακής συνείδησης σε τοπικό επίπεδο στη δ  

ιασυνοριακή περιοχή Ελλάδας Βουλγαρίας¨   (PROMO  SAFE 

DRIVING)  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ πρόκειται,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  για να συντομεύσω την 

διαδικασία,  για μια παράταση προθεσμίας από 1 -7 έως 31-12-14.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έως το τέλος της χρονιάς.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Γιατί  προκύπτει  αυτή η ανάγκη;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για την παράταση της προθεσμίας;   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Είναι πρόταση της υπηρεσίας για να πάρουμε παράταση . .ολοκληρωθεί 

το έργο του Αυτοκινητοδρομίου.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει;  Ομόφωνα ναι λοιπόν.   

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: 459/2014)  
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                                                              …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δωδέκατο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 12ο  

Εξέταση της υπ' αριθμ. πρωτ. 38464/8 -7-2014 ένστασης του  

αναδόχου του έργου: ¨Αναβάθμιση υποδομών αυτοκινητοδρομίου  

και Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής Δήμου Σερρών¨ .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής είναι  ο κ.  Αντιδήμαρχος έρ γων κ.  Μυστακίδης.  Έχετε τον 

λόγο κ.  Μυστακίδη.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

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

αυτό το γνωρίζετε διότι  έχει  έρθει  στο Δημοτικό Συμβούλιο.  Έχουν 

έρθει  διάφορα θέματα για το Αυτοκινητοδρόμιο.  Να κάνουμε μ ια 

αναδρομή. Να πούμε ότι  ο εργολάβος που ανέλαβε την κατασκευή της 

πίστας ολοκλήρωσε το έργο αλλά παρουσίασε κάποια προβλήματα σε 

μερικά σημεία.  Ο Δήμος έδωσε μια ειδική διαταγή που τον διέταζε να 

αποκαταστήσει αυτά τα σημεία τα οποία παρουσίασαν φθορές.  Ο 

εργολάβος το έκανε αλλά στην συνέχεια επειδή ξανά παρουσιάστηκε 

το ίδιο πρόβλημα σε αυτά τα σημεία,  ο Δήμος και η Τεχνική Υπηρεσία 

του έδωσε δεύτερη ειδική διαταγή που έλεγε να ανακατασκευάσει όλη 

την πίστα.   
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 Ο εργολάβος προσέφυγε σε υπερκείμενες αρχές,  οι οποίες τον 

δικαίωσαν εν μέρει  και είπαν ότι  δεν είναι αναγκαίο να κατασκευαστεί  

όλη η πίστα αλλά μόνο τα σημεία στα οποία υπάρχουν φθορές,  δηλαδή 

σε ένα εμβαδόν 4.900 τ.μ.   

 Η υπηρεσία έδωσε τρίτη ειδική διαταγή που του λέει  ότι  πήγαινε 

να τα αποκαταστήσεις.   

 Σήμερα συζητάμε την ένσταση την οποία έκανε ο εργολάβος για 

την αποκατάσταση που πρέπει να κάνει  και πρέπει να πάρουμε μια 

απόφαση επί της ασφάλτου. Οτιδήποτε άλλο θέλετε . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα παρακαλούσα τον κ.  . .τον Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών να 

έρθει  δίπλα σε ένα μικρόφωνο να καθίσει  για να μας πει  πέντε λόγια 

για το θέμα αυτό.   

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  δημοτικοί  σύμβουλοι σε συνέχεια 

των όσων είπε ο κ.  Μυστακίδης απλώς εγώ να πω δυο, τρία πράγματα 

ακόμα.  

 Η ακύρωση της ειδικής διαταγής που αφορούσε την κατασκευή 

όλης της πίστας έγινε στις  20 Μαΐου από . . ,  στην συνέχεια η υπηρεσία 

προσαρμοζόμενη στο σκεπτικό της συγκεκριμένης ακύρωσης,  το οποίο 

μας οδηγούσε  στο να συσχετίσουμε ακριβώς το εύρος του υπάρχοντος 

. .  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν ακούγεστε.   

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ:  
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Τώρα ακούγομαι;   Είπα ότι  η ακύρωση της δέσμευσης της ειδικής 

διαταγής εν μέρει  έγινε στις  20 Μαΐου, στην συνέχεια η υπηρεσία,  

αφού μελέτησε το σκεπτικό της συγκεκριμένης ακύρωσης έκανε μια 

σειρά από διαδικασίες,  ώστε να προσδιορίσει  ακριβώς το εύρος του 

ουσιώδους ελαττώματος την συγκεκριμένη χρονική στιγμή και στην 

συνέχεια στις  27 -6 εξέδωσε την τρίτη ειδική διαταγή για το 

συγκεκριμένο θέμα.  

 Τώρα ο στόχος είναι η αποκατάσταση του ελαττώματος 

δεδομένου ότι  να θυμίσω στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι  το έργο έχει  

καταταγεί  στην Κατηγορία 3 από τον Ε.Σ.Π.ΕΛ.,  η οποία είναι η 

δυσμενέστερη κατηγορία και έχει  σαν επιπρόσθετη επίπτωση την 

αναστολή επιλεξιμότητας της πράξης της συγκεκριμένης,  δεδομένου 

ότι  το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο και επομένως ο στόχος είναι 

να υλοποιηθεί  η συγκεκριμένη ειδική διαταγή, να προχωρήσουμε στην 

συνέχεια στον επανέλεγχο από τον Ε.Σ.Π.ΕΛ. για να ανακάμψουμε τ ο 

έργο σε ευμενέστερη κατηγορία,  ούτως ώστε να απαλλαγούμε από την 

αναστολή επιλεξιμότητας που υπάρχει σήμερα, η οποία πρακτικά 

σημαίνει  και κίνδυνο για να επιστρέψει χρήματα ο Δήμος πίσω στο 

πρόγραμμα και στην συνέχεια να προχωρήσουμε στην λειτουργία του 

Αυτοκινητοδρομίου πάντα με τις  συμβουλές του Εθνικού Μετσόβιου 

Πολυτεχνείου,  το οποίο είναι ο σύμβουλός μας.   

 Τώρα να πω και δυο πράγματα για την συγκεκριμένη ειδική 

διαταγή. Ο ανάδοχος επικεντρώνεται,  αναφέρει έξι  λόγους,  έξι  

αιτιάσεις για τις  οποίες ότι  πρέπει να ακυρωθεί.  Είναι η εσφαλμένη 

εκτίμηση πραγματικών περιστατικών, είναι μια σειρά από εκθέσεις και 

πορίσματα που παραθέτει  κάποια αποσπάσματα, είναι η έλλειψη 

αιτιολογίας προσβαλλόμενης σε αοριστία  και κάποια τυπικά ζητήματα 
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που συνδέονται με το δ ικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης και την 

αναρμοδιότητα του οργάνου που εξέδωσε ειδική διαταγή.  

 Δεν ξέρω πόσο κατέστη δυνατό να προλάβουμε όλοι οι  δημοτικοί 

σύμβουλοι να διαβάσουν την εισήγηση που έχουμε υποβάλλει,  η οποία 

απαντάει αναλυτικά σε όλες τις  α ιτιάσεις  και είμαστε στην διάθεση 

εάν χρειαστεί  κάτι  να απαντήσουμε.   

 Επομένως, το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται σήμερα να 

τοποθετηθεί επί  της ένστασης.  Η εισήγηση της υπηρεσίας είναι να την 

απορρίψει και επίσης,  ο ανάδοχος μέσα στην ένστασή του έχει  και έ να 

. . ,  έχει  ένα κεφάλαιο στο οποίο προτείνει ,  ανεξάρτητα από την 

ένσταση που κάνει ,  προτείνει  σε περίπτωση . .  ένα λίγο 

διαφοροποιημένο τεχνικό τρόπο για την εκτέλεση των εργασιών.  

 Για το θέμα αυτό η υπηρεσία,  αφού ζήτησε την γνώμη του 

συμβούλου του Δήμου  που είναι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και 

αφού πήρε την γνωμάτευση της νομικής υπηρεσίας του Δήμου για το 

θέμα και λαμβάνοντας υπόψη και τα αναφερόμενα στην γνωμάτευση 

του . .και της νομικής υπηρεσίας,  έχει  θετική εισήγηση στο να 

δεχθούμε με την έγκριση  της προϊσταμένης αρχής,  δηλαδή του 

Δημοτικού Συμβουλίου,  να κατασκευαστεί  η αποκατάσταση του 

συγκεκριμένου ελαττώματος μόνο στις  στροφές της πίστας με μια 

διαφοροποιημένη σύνθεση από την αρχική.  

 Αυτά είχα να πω καταρχήν.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις επί  του θέματος;  Ο κ.  Αναστασιάδης,…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ο κ. Φωτιάδης.  Ο κ.  Γιαννακίδης.  Ο κ.  Αναστασιάδης Ηλίας,  ο κ.  

Γκότσης.  Άλλος κανείς;  Και ο κ.  Γρηγοριάδης και ο κ.  Δινάκης.   

Ξεκινάμε από εσάς κ.  Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πρώτη ερώτηση, κύριε Διευθυντά, που έπασχε η δεύτερη ειδική εντολή 

που δώσαμε και δικαιώθηκε λίγο πριν τις  εκλογές ο εργολάβος;  

 Δεύτερη ερώτηση. Η τρίτη εντολή που δίνουμε τώρα για να 

κάνουμε επούλωση και θεραπεία  στις  στροφές,  κατά αρχάς να 

διευκρινίσω ότι  εμείς  την δική σας απάντηση, την λεπτομερή αυτή εδώ 

δεν την πήραμε,  γι΄ αυτό και οι  ερωτήσεις μας.   Δεν την πήραμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Φωτιάδη δόθηκε 10:45΄.  Την έχετε.  Θα την δείτε στο σπίτι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στο mail  ήρθε,  κύριε Πρόεδρε,  άλλη εισήγηση για τους υδρονομείς.  

Ήρθε σήμερα το mail   για τους υδρονομείς… Σας παρακαλώ το είδα . .  

Γιατί  το πρωί πήρα στον Δήμο γι΄ αυτά τα θέματα, η γραμματέας …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει το πρακτικό,  το αποδεικτικό στοιχείο.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εγώ όταν το διάβαζα 19:00΄ η ώρα το απόγευμα δεν ήρθε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Θα μας τα πει  ο κ.  Μπάλας εδώ. Κύριε Διευθυντά γι΄ αυτό και οι  

ερωτήσεις.  Λοιπόν,  ένα ερώτημα. Η επούλωση προφανώς θα γίνει  μ ε 

κλειστού τύπου και με ενισχυμένη άσφαλτο. Θα έχει  άλλη 

συμπεριφορά. Δεν είναι επικίνδυνο για την χρήση; Μια ερώτηση 

εύλογη.  

 Και μια τρίτη,  αυτό το επιπλέον υλικό το οποίο θα προσθέσει ο 

εργολάβος θα πρέπει να το πληρωθεί,  έτσι δεν είναι;  Διότι  του δίνου με 

μια εντολή να κάνει  χρήση ενός πρόσθετου υλικού διαφοροποιημένο, 

τροποποιημένο, εάν θέλετε,  που βεβαίως έχει  άλλη τιμή και θα πρέπει 

αυτός να το πληρωθεί.  Θα μας πει  να το πληρώσουμε.  Έχουμε την 

δυνατότητα;  

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ:  

Στην πρώτη ερώτησή σας προφανώς το σκεπτικό του Γενικού 

Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με βάση . . ,  το οποίο 

απορρίφθηκε η προηγούμενη ειδική διαταγή, το οποίο βασίζεται σε 

αναλυτικά πρακτικά από το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων 

του Νομού Σερρών να διαβάσω μερικά σημεία μόνο, γιατί  είναι αρκετή 

η επιχειρηματολογία.   

 Ενδεικτικά αναφέρω το ότι  οι  γνωμοδοτήσεις αυτές ανέφεραν ότι  

δεν προσδιόριζε ρητά η ειδική διαταγή το ουσιώδες . .  σε σχέση με την 

έκταση το έργου.  

 Μακροσκοπικά παρατηρούμενο φα ινόμενο της αποκόλλησης των 

. .  περιορίζεται μόνο στις  στροφές και όχι  στις  ευθυγραμμίες του 

Αυτοκινητοδρομίου.  Η διαπίστωση αυτή δεν δικαιολογεί  την συνολική 

. .ανακατασκευή του αντιολισθηρού τάπητα. Το γεγονός ότι  επιπλέον 

παρά τα διαπιστωθέντα ελαττώματα του αντιολισθηρού τάπητα γίνεται 
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χρήση της πίστας και διεξάγονται αγώνες έρχεται σε αντίφαση με την 

ειδική διαταγή και τα λοιπά.  

 Αναφέρω ορισμένα ενδεικτικά.  Υπάρχουν όλα τα πρακτικά. Από 

την αναλυτική μελέτη που κάναμε του σκεπτικού αυτού οδηγηθήκαμε 

υποχρεωτικά, εννοείται να ενημερώσω ότι  εμείς   ως είχαμε δικαίωμα η 

νομική μας υπηρεσίας έχουμε ασκήσει προσφυγή στο Διοικητικό 

Εφετείο κατά της απόφασης του Γενικού Γραμματέα, έτσι για το 

συμφέρον του Δήμου αλλά αυτή την στιγμή εφόσον ισχύει  αυτή η 

απόφαση περί . .  πρέπει  να ενεργήσουμε με βάση αυτή. Να την λάβουμε 

υπόψη μας την . .  την οποία δώσανε τώρα.  

 Τώρα το δεύτερο ερώτημα ήταν …  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Για την ασφάλεια.   

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ:  

Αυτό μας προβλημάτισε και εμάς και τους μηχανι κούς μας πάρα πολύ. 

Έχουμε μια γνωμοδότηση του συμβούλου μας,  του καθηγητού Λοΐζου 

του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου,  η οποία μας δίνει  ένα πράσινο 

φως.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Στο σενάριο που προτείνει  γιατί…  

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ:  

Το τρίτο ερώτημα ήταν για το οικονομικό που είναι το πιο δύσκολο και 

περίπλοκο θέμα και για μας.   Εμείς η υπηρεσιακή μας άποψη και 

εκτιμάμε και θεωρώ ότι  αυτή θα είναι και η άποψη του Δήμου 

γενικότερα, αυτή την στιγμή είναι ότι  οι  συγκεκριμένες εργασίες επί  

των οποίων . .ειδική διαταγή, οι  οποίες είναι εργασίες που ήδη έγιναν 

από την προηγούμενη ειδική διαταγή, την πρώτη διαταγή, θεωρούμε 
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ότι για συγκεκριμένους λόγους έγιναν μη . .  από τον ανάδοχο και 

έχουμε συγκεκριμένα επιχειρήματα, τα οποία βασίζονται και σε 

εργαστηριακούς ελέγχους και σε σημειώσεις των ημερολογίων των 

έργων τις  συγκεκριμένες μέρες και μια σειρά από άλλα έγγραφα  της 

επίβλεψης.   

 Επομένως, θεωρούμε ότι  σε πολύ μεγάλο βαθμό καλύπτουμε την 

απαίτηση του Τεχνικού Συμβουλίου και την προηγούμενη 

γνωμοδότησή του ότι  θα πρέπει να συγκεκριμένη . .  της ειδικής 

διαταγής σε αυτήν που έχουν εκδώσει.    

 Τώρα υπάρχει ένα ζήτημα εδώ νομικό για το ότι  εμείς  . .  Έχουμε 

την γνωμοδότηση της νομικής μας υπηρεσίας,  η οποία λέει  σε ένα 

σημείο,  ότι  σε ερώτημα εάν . .  να χρησιμο ποιήσουμε και εξωσυμβατικό 

υλικό,  μας λέει  ότι  υπό προϋποθέσεις και εάν είναι απόλυτα αναγκαίο 

μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε με την προϋπόθεση ότι  θα έχουμε 

γνωμοδότηση του τεχνικού μας συμβούλου από το Μετσόβιο,  θα 

εγκριθεί  αυτό και από την προϊσταμένη αρχή, δηλαδή από το Δημοτικό 

Συμβούλιο και επίσης,  κρατάει εδώ μια επιφύλαξη ο νομικός 

σύμβουλος θα την διαβάσετε,  «ανάλογα με την εξέλιξη της ειδικής 

διαταγής».  Δηλαδή ανάλογα με την εξέλιξη της ειδικής διαταγής θα 

κριθεί  και εάν θα επιβαρυνθεί ο Δήμος ή όχι .  Εάν η ειδική διαταγή δεν 

καταπέσει σε υπερκείμενες αρχές,  τότε θα παραμείνει  να γίνει  αυτή η 

εργασία σε βάρος του αναδόχου. Εάν καταπέσει τότε δεν θα είναι σε 

βάρος του αναδόχου.  

 Από την έρευνα που κάναμε σε πανελλήνιο επίπεδο στο θέμα 

αυτό δεν υπάρχει ειδική διαταγή τέτοιου είδους η οποία 

. .εξωσυμβατικό υλικό.  Πράγματι …έπρεπε όμως να δώσουμε και εμείς  
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μια λύση . .  έχοντας υπόψη . .  και υπάρχουν και μια σειρά από άλλα 

ζητήματα που δεν μπορούμε να τα αφήσουμε να συνεχίζονται έτσι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επόμενος ο  κ. Γιαννακίδης.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε επειδή . .  το θέμα, πρώτα θα ήθελα να πω στον κ.  

Μυστακίδη,  τον αρμόδιο Αντιδήμαρχος,  …αναρωτιέμαι γιατί  δεν 

προηγήθηκε μια ενημέρωση από τον πολιτικό προσωπικό προς όλους 

τους αιρετούς;  

 Από ότι  άκουσα και ενημερώθηκα από τα μέσα ενημέρωσης 

ενημερώθηκε . .  από τον κ.  Κωνσταντινίδη αλλά σας διέφυγε να μας 

ενημερώσετε εμάς τους εκλεγμένους …  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Πιο δυνατά λίγο.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Εγώ το πήρα πέρα από το email ,  αλλά μιλάμε για ένα email  32 

σελίδων, εγώ είχα τον χρόνο να το διαβάσω, εξάλλου φρόντισα από 

τον κ.  Κοτρώνη να ενημερωθούν . .  συναδέλφους εγκαίρως αλλά 

κάποιος που εργαζόταν σήμερα στις  10:00΄ η ώρα μέχρι στις  14:00΄ 

και από τις  18:00΄ μέχρι στις  21:00΄,  δεν μπορούσε σε καμία 

περίπτωση να ενημερωθεί για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα κατά την 

γνώμη μου ίσως και το κορυφαίο ζήτημα των τελευταίων ετών.  

 Πέρα από τις  ερωτήσεις εδώ τώρα θα μπω σε μια διαδικασία 

τοποθέτησης και ερώτησης.  Κατά την γνώμη μου ο Δήμος Σερρών έχει  

βρεθεί  αυτή την στιγμή με την πλάτη στον τοίχο.  Δεν είναι τυχαίο που 

εάν διαβάσει κανείς  και ενημερωθεί για την σχετική αλληλογραφία θα 

δει  ότι  η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σερρών σε όλες τις  
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προηγούμενες τυπικές διαταγές συστηματικά και με απόλυτη φροντίδα 

. .  γ ια συνολική, υπογραμμίζω, συνολική καθαίρεση και αποκατάσταση 

της ασφάλτου.  

 Και γιατί  το κάνει  αυτό; Προφανώς αντιλαμβάνεται ότι  μια 

λίστα,  ας το πούμε,  επιμέρους διορθώσεις,  κοινώς μπαλώματα, 

ενδεχομένως να δημιουργήσει πρόβλημα. Δυστυχώς η Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση έκανε δεκτή  την αίτηση του αναδόχου και κατά την γνώμη 

μου αυτό ουσιαστικά έχει  οδηγήσει σε μια,  ας μου επιτραπεί η 

έκφραση και χωρίς να θέλω να το δραματοποιήσω, ήττα του Δήμου 

Σερρών στο συγκεκριμένο θέμα.  

 Η τρίτη ειδική διαταγή λοιπόν αυτή την φορά η Τεχνική 

Υπηρεσία του Δήμου Σερρών, επαναλαμβάνω ξανά, με την πλάτη στον 

τοίχο,  εγκαταλείπει  το αίτημα της συνολικής καθαίρεσης και 

αποκατάστασης της ασφάλτου, της πίστας και πλέον στην τρίτη ειδική 

διαταγή θέτει  το αίτημα για διορθώσεις συγκεκριμένων κομματιών, 

ελαττωμάτων της πίστας κυρίως στις  στροφές.   

 Ο κ. Ανδρέας Λοΐζος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου,  με 

τον οποία συνεργάζεται η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σερρών, όπως 

είπε και ο κ.  Πάλλας δίνει  πραγματικά το πράσινο φως και λέει  ότι  για 

την ανακατασκευή τμημάτων του Αυτοκινητοδρομίου Σερρών η 

επιλογή κλειστού τύπου μείγματος θα βελτιώσει τα χαρακτηριστικά 

του ασφαλτοτάπητα κυκλοφορίας.  

 Παρακάτω δίνει ,  κατά την γνώμη μου, το κόκκινο φως. Λέει  ότι  

ωστόσο για την ενσωμάτωση της ανακατασκευής τμημάτου του 

Αυτοκινητοδρομίου με ασφαλτόμειγμα κλειστού τύπου με 

τροποποιημένη άσφαλτο, προσέξτε παρακαλώ, απαιτείται ιδιαίτερη 
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επιμέλεια στην κατασκευή, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής 

κυκλοφορία των χρηστών.  

 Τι λέει  με λίγα λόγια ο κ.  Λοΐζος δηλαδή; Προσοχή θα 

παραλάβετε  μια πίστα με μπαλώματα και αυτό είναι εξαιρετικά 

επικίνδυνο. Προϋποθέτει  ότι  ο ανάδοχος μπορεί να εκτελέσει ένα 

τέτοιο έργο.   

 Τώρα αυτοί που ασχολούνται ειδικότερα με τέτοια ζητήματα 

γνωρίζουν ότι  είναι εξαιρετικά δύσκολο να μπορέσεις να πετύχεις  μια 

συναρμογή διαφορετικών μειγμάτων με παλιάς πίστας,  παλαιών 

κομματιών, καινούργιων. Η αδυναμία του αναδόχου να εκτελέσει 

σωστά την συναρμογή επίσης μου φαίνεται αδύνατη ή δύσκολη, εν 

πάση περιπτώσει,  διότι  έχει  προηγηθεί η αρχική αποτυχία διάστρωσης 

της ασφάλτου σωστά. Στην συνέχεια,  όταν προσπάθησε να 

αποκαταστήσει κάποια κομμάτια της πίστας πάλι . .  αποτυχία,  άρα 

καταλήγω στο ερώτημα, κ.  Πάλλα ποιος μπορεί να μας εγγυηθεί ότι  

ακόμη και εάν προχωρήσει ο ανάδοχος στην ανακατασκευή -

αποκατάσταση συγκεκριμένων κομμ ατιών θα μπορέσει να λειτουργήσει 

έρρυθμα, αξιόπιστα,  με ασφάλεια η πίστα; Ποιος μπορεί να εγγυηθεί 

αυτό;  

 Ευχαριστώ.  

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ:  

Κοιτάξτε,  εγώ θα απαντήσω τεχνικά, δεν μπορώ να απαντήσω 

πολιτικά.  Αυτή την στιγμή δεν μπορώ  να σας δώσω απάντηση. 

Πηγαίνω βήμα –βήμα και δεν μπορώ να δώσω απάντηση μελλοντική.   

 Τώρα, . .το εξής:  με βάση το σκεπτικό των υπερκείμενων αρχών 

που ακύρωσαν την προηγούμενη ειδική διαταγή, στο οποίο . .  παρότι το 

αμφισβητούμε νομίμως, είμαστε αναγκασμένο ι να εκδώσουμε την 
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συγκεκριμένη διαταγή. Αυτό για την συγκεκριμένη χρονική στιγμή, 

γιατί  αυτή την στιγμή είναι το ουσιώδες ερώτημα, το συγκεκριμένο για 

την συγκεκριμένη έκταση.  

 Δεν έχουμε απεμπολήσει κανένα δικαίωμα εμείς  μελλοντικό το 

να εκδώσουμε άπειρες,  εντός εισαγωγικών ειδικές διαταγές επόμενες,  

με βάση το άρθρο 60 του Ν3669 για περαιτέρω άλλη έκταση 

ελαττώματος.  Δηλαδή απλά μας λένε αυτές οι  αρχές ότι  η ειδική 

διαταγή αυτή την στιγμή πρέπει να συνάδει το . .του ελαττώματος.  Το 

ελάττωμα αυτή την στιγμή με βάση γραπτά των υπηρεσιών μας είναι τα 

συγκεκριμένα . .άρα πρέπει να εκδώσουμε την συγκεκριμένη. Αυτή 

είναι η απάντηση.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Χωρίς να θέλω να γίνει  διάλογος,  έχω μια απορία.  Εάν μπορείς να 

. .δεν θα γίνει  παραλαβή του έργου;  

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ:  

Είμαστε πάρα πολύ μακριά από εκεί .  Απλώς να διευκρινίσω το 

επόμενο βήμα . .  είναι να έρθει  ο Ε.Σ.Π.ΕΛ.,  ο οποίος αυτή την φορά 

μπορούμε να τον καλέσουμε,  εάν τελειώσει την εκτέλεση της ειδικής 

διαταγής και η . .την έκθεση αποκατ άστασης,  . .  ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. έρχεται σε 

εύλογο χρόνο και εάν επιβεβαιώσει αυτά που λέει  η επίβλεψή μας,  

τότε διορθώνει την κατηγορία του έργου. Αυτό είναι το πρώτο βήμα 

μας που μπορεί . .  Από εκεί  και πέρα δεν  μπορούμε να πούμε κάτι  

παραπάνω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Οι εργασίες αυτή την στιγμή θα προσπαθήσουν να γίνουν σε σχέση 

…όσο πιο επιμελείς  γίνονται.  Παράλληλα, αργότερα θα έρθει  και ο 

Ε.Σ.Π.ΕΛ. και εάν παρατηρηθεί ότι  πάλι δεν έγινε κάτι  καλό, αυτό θα 
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εξεταστεί  στο μέλλον.  Αυτή την στιγμή δεν μπορούμε να 

προδικάσουμε ότι  σίγουρα δεν θα γίνει  κάτι  καλό ή κάτι  άλλο. Είμαστε 

υποχρεωμένοι να προχωρήσουμε σε αυτό.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εδώ αντιλαμβάνεστε συνάδελφοι και κύριε Πρόεδρε,  δεν υπήρχε 

ενημέρωση, ψάχνουμε . .  παρόλα αυτά πιστεύω πως ο καθένας από εμάς 

έχει  να κάνει  τα ερωτήματά του στην προσπάθειά του να … και 

αναφέρομαι στον κ.  Πάλλα.  

 Κύριε Πάλλα, όντως ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. έδωσε ένα πόρισμα. Το 

πόρισμα είναι σαφές και γνωστό. Θα πρέπει να γίνει  πλήρη 

αποκατάσταση . .Τώρα λέτε εσείς  ότι  θα πρέπει να γίνει  με μια 

διαφοροποιημένη σύνθεση στις  στροφές.  Αυτό το πράγμα και μόνο 

αυτό δεν νομίζετε εσείς  ότι  ουσιαστικά ακυρώνει και την 

επιχειρηματολογία του Δήμου σχετικά με την αποκατάσταση αλλά και 

την επιχειρηματολογία του Ε.Σ.Π.ΕΛ. που στην τελική ανάλυση είναι 

το πλέον εξειδικευμένο όργανο; Και αυτό είναι πάνω από όλα, αυτό θα 

δώσει την σφραγίδα.   

 Νομίζω πως μια τέτοια κίνηση για μερική αποκατάσταση με νέα 

σύνθεση, με νέα σύνθεση το τονίζω, με νέα σύνθεση όντως θα 

δημιουργήσει πρόβλημα στην επιχειρηματολογία του Δήμου και όντως 

θα  γεμίσει  την φαρέτρα του εργολάβου με καινούργια επιχειρήματα, 

έτσι ώστε να βρεθούμε,  όπως είπε και ο κ.  Φωτιάδης,  να βρεθούμε με 

την πλάτη στον τοίχο και μάλιστα την υπόθεση  ήδη να την έχουμε 

κάνει  από προχθές.   

 Γι΄ αυτό πιστεύω ότι  θα πρέπει να εμμείνο υμε στο αρχικό.  Δεν 

νομίζετε ότι  ακυρώνουμε την επιχειρηματολογία του Δήμου έτσι όπως 

αναπτύχθηκε;  
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ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ:  

Κοιτάξτε,  οι  υπερκείμενες αρχές στις  ειδικές διαταγές είναι 

συγκεκριμένες από το τεχνικό συμβούλιο και από το γεν ικό γραμματέα 

της Αποκεντρωμένης.  Ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. είναι,  όπως ξέρετε,  ο 

συγκεκριμένος σύμβουλος του διαχειριστικού ελέγχου . .  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πιστοποιεί  την ποιότητα του έργου.  

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ:  

Ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. με μια πολύ προσεκτική ανάγνωση της έκθεσης του 

Ε.Σ.Π.ΕΛ. θα δει  κάποιος σε κάποια σημεία ότι  ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. είναι 

σχετικά ασαφής.  Μιλάει για ένα γενικευμένο ελάττωμα αλλά έρχονται 

μετά οι  υπερκείμενες αρχές και με βάση αυτό το γενικευμένο ελάττωμα 

οι τεχνικές μας υπηρεσίας…  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Είναι μέσα στον Ε.Σ.Π.ΕΛ.,  όχι  βέβαια.  

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ:  

Ο Ε.Σ.Π.ΕΛ.  είναι ένας σύμβουλος του Υπουργείο Οικονομικών του 

ελεγκτικού κράτους για όλα τα συγχρηματοδοτούμενα έργα. 

Συμβουλεύει το Υπουργείο Οικονομικών  για θέματα ποιότητας.   Δεν 

μπαίνει  σε ποσοτικά ή διοικητικά θέματα οικονομικά. Να 

διευκρινίσουμε αυτό.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Μα για την ποιότητα μιλάω πάντα.  

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ:  

Επειδή ακριβώς είναι και η λέξη γενικευμένο, γι΄ αυ τό ακριβώς η 

υπηρεσία μας σε μεταγενέστερη  φάση εξέδωσε και ειδική διαταγή για 

την . .κατασκευή. Έρχονται όμως οι  υπερκείμενες αρχές και την 
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ακυρώνουν. Εμείς θέλουμε να προσαρμοστούμε την δεδομένη χρονική 

στιγμή, επαναλαμβάνω, όχι  για πάντα, δηλαδή δεν έχο υμε απεμπολήσει 

κανένα δικαίωμα του Δήμου.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ίσως δεν καταλάβατε.  Σε αυτό το σημείο δεν νομίζετε ότι  ακυρώνουμε 

μέσα στον χρόνο την επιχειρηματολογία του Δήμου;  

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ:  

Κοιτάξτε,  επειδή εμείς  δεν μπορούμε να νομίζουμε,  …  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Με βάση τις  τεχνικές σας γνώσεις.   

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ:  

Επειδή εμείς  ζητήσαμε γνωμοδοτήσεις και από τον τεχνικό μας 

σύμβουλο και από τον  νομικό μας σύμβουλο και βάση αυτές 

προτείνουμε αυτό που προτείναμε στην εισήγηση.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μάλιστα.  

Κα   :  

Ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. στην έκθεσή του λέει  ότι  η πρόταση αποκατάστασης και 

στο Τεχνικό Συμβούλιο να δοθεί  τρόπος αποκατάστασης σε 

συνεργασία της διευθύνουσας υπηρεσίας με τους μελετητές και τους 

επιβλέποντες για την προισταμένη αρχή, οπότε δεν δίδει  συγκεκριμένη 

λύση ότι  θα πρέπει να ακολουθηθεί …  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μερική αποκατάσταση, συνεργασία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έτσι δεν θα τελειώσουμε.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Ναι,  συγνώμη Πρόεδρε.   

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ:  

Να πω μόνο κάτι ,  εμείς  σας διαβάσαμε αποσπάσματα. Μπορείτε να 

διαβάσετε όλα τα πρακτικά του Τεχνικού Συμβουλίου στα οποία 

εδράζεται η απόφαση της Αποκεντρωμένης.  Οφείλουμε,  καταρχήν,  να 

προσαρμοστούμε σε αυτή την χρονική στιγμή επαν αλαμβάνω. 

Παράλληλα εμείς ,  νομίζω σας έχουμε δώσει,  υπάρχει  στον φάκελο, θα 

δείτε έχουμε επιχειρηματολογήσει πολύ επιθετικά,  ας μου επιτραπεί ο 

όρος και στο Τεχνικό Συμβούλιο και στον Γενικό Γραμματέα αλλά δεν 

καταφέραμε να πείσουμε σε αυτό το σημείο.  . .  σ το Διοικητικό Εφετείο.  

Δηλαδή κάνουμε όλα τα νόμιμα.  

 Από την άλλη μεριά όμως υπάρχει μια επιχειρηματολογία τι  θα 

γίνει  με το θέμα του Αυτοκινητοδρομίου.  Έχουμε πλέον ένα 

σηματοδοτούμενο έργο το οποίο ψηφίσατε το προηγούμενο θέμα, η 

παράταση που ψηφίσατε είναι βασικά για το συγκεκριμένο έργο.  Εάν 

λήξει  και αυτή η παράταση υπάρχει ο κίνδυνος να επιστραφούν 

χρήματα από τον Δήμο πίσω. Εάν παραμείνει  το έργο στην κατηγορία 

3.  Είναι σε αναστολή επιλεξιμότητας.  Δηλαδή είμαστε σε μια δύσκολη 

κατάσταση. Αυτό θέλω να πω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γκότσης.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εγώ θα είμαι συγκεκριμένος.  Σήμερα ζητάτε από το σώμα να 

ψηφίσουμε την εισήγηση της υπηρεσίας να απορρίψουμε την ένσταση.  

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Την ένσταση για τα 5.000 τετραγωνικά; Γι΄ αυτό και εκεί  πάνω κάνετε 

την ένσταση. Από ότι  γνωρίζω, θα τοποθετηθώ βέβαια,  ο ανάδοχος 

αρχίζει  και δουλεύει εκεί ,  που σημαίνει  ότι ,  γ ι΄ αυτό λέμε ότι  

αργότερα το τι  θα συμβεί στα διοικητικά δικαστήρια και τα λοιπά, 

είναι ένα άλλο θέμα. Προς το παρόν όμως αρχίζει  και εκτελεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γρηγοριάδης.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

. .Μεγάλο διάστημα. Καταβάλουμε τεράστια προσπάθεια για να μην 

βγει  ζημιογόνος αυτή η χρονιά.  Δεν ξέρω κατά πόσο θα είμαστε 

βιώσιμοι και στο μέλλον άμα έτσι πάει  το πράγμα. Εγώ θέλω τον κ.  

διευθυντή να μας πει ,  για άλλη μια φορά να ακούσουμε τι  ψηφίζουμε 

ακριβώς.  Εγώ καλύφθηκα αλλά ψηφίζουμε τώρα βλέπω είναι δυο τα 

σκέλη. Δηλαδή απόρριψη και …  

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Εγώ θέλω ολική αποκατάσταση. Αλλιώς απορρίπτω την ένσταση.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Πρόεδρε δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή πάμε να συζητήσουμε 

ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα και …Είναι απαράδεκτο αυτό το 

πράγμα. Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχοςς δεν ενημέρωσε τους αιρετούς,  είχε 

όλο το διάστημα, μαύρα μεσάνυκτα. Είναι απαράδεκτο αυτό το 

πράγμα. Τι διαδικασία είναι αυτή; Δηλαδή τιμούμε τώρα το Δημοτικό 

Συμβούλιο;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  
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Τι λέτε τώρα; Εδώ πέρα σε κάθε βήμα ενημερώνεται το Δημοτικό 

Συμβούλιο και άμα αναφέρεστε στο προχθεσινό που είχαν έρθει  κάτι  

εκπρόσωποι από την …ο κ.  Κωνσταντινίδης και ο κ.  Σακελιάδης και ο 

Πρόεδρος του Επιμελητηρίου,  αυτό συνέβη και . .  διότι  ήταν 

δρομολογημένο να ενημερωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο …  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Μέσω αυτού του Δημοτικού Συμβουλίου να ενημερωθείτε.  Δεν υπήρχε 

λόγος να ξανά ενημερωθείτε.  Και όσο για τα μεσάνυκτα που λέτε,  

ποιος έχει  μεσάνυκτα; Εδώ πέρα ήρθε το θέμα στο Δημοτικό 

Συμβούλιο,  όποιος παρακολουθούσε ξέρει  τα πάντα . Εάν δεν το 

παρακολούθησε δεν είναι κανένας υπεύθυνος από εμάς για αυτόν που 

δεν ήθελε να ακούσει.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Στο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα του Αυτοκινητοδρομίου πέντε φορές 

το φέραμε για ενημέρωση. Τώρα αυτές τις  εξελίξεις ,  επειδή αυτές οι  

εξελίξεις  θα ερχόταν θα γινόταν το σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο,  άρα 

όλοι οι  αιρετοί,  όλο το Δημοτικό Συμβούλιο θα ενημερωνόταν μέσα 

από αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο.   

Καλέσαμε όμως την . .και το Επιμελητήριο,  οι  οποίοι  δεν συμμετέχουν 

στο Δημοτικό Συμβούλιο για να τους εν ημερώσουμε ξεχωριστά. Όμως 

όποιος ήθελε από τους δημοτικούς συμβούλους να ενημερωθεί και από 

όλους,  μπορούσε να ενημερωθεί.  Όπως ο κ.  Κοτρώνης.  Ο κ.  Κοτρώνης 

. .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Και εγώ ήμουνα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ήρθαν από μόνοι τους και ενημερώθηκαν για τα πάντα. Αλλά εδώ . .  το 

Δημοτικό Συμβούλιο και θα ενημερωνόσασταν για το θέμα. 

Καταλάβατε; Γι΄ αυτό.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Νομίζω η ενημέρωση έπρεπε να προηγηθεί,  αυτό λέω.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εδώ δεν είναι δυνατόν να αποδεχθούμε την ένσταση του εργολάβου. 

Θα απορριφθεί.  Ποιος θα ψηφίσει υπέρ του εργολάβου; Όσον αφορά 

την πρόταση για την σύνθεση και αυτό που προτείνει  ο εργολάβος,  

αυτή την πρόταση ναι μεν την αποδεχόμαστε αλλά το γράφουν στην 

εισήγηση οι  υπηρεσιακοί παράγοντες ότι  η αποδοχή αυτή δεν σημαίνει  

κατά κανένα τρόπο ότι  ανα ιρούνται οι  αιτίες για τις  οποίες εκδόθηκε η 

συγκεκριμένη ειδική διαταγή, διότι  σχετίζονται με την μη έντεχνη 

κατασκευή των συγκεκριμένων τμημάτων από τον ανάδοχο.  

 Εμείς δηλαδή συνεχίζουμε και λέμε ότι  ο ανάδοχος φταίει  για 

αυτό,  για την κακοτεχνία που π αρουσιάστηκε.  Άσχετα με την . .κατά 

την διάστρωση έγιναν λάθη που αυτό το επιβεβαιώνει και ο Ε.Σ.Π.ΕΛ..  

Καταλάβατε; Δεν αναιρούμε τίποτα. Και έχουμε και το πράσινο φως 

και του Μετσόβιου Πολυτεχνείου.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι,  εγώ καλύφθηκα κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Πάμε σε τοποθετήσεις.  Ο κ.  Φωτιάδης,  ο κ.  Γκότσης και κλείνουμε.  

Κύριε Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι το σημερινό θέμα έτσι όπως έχει  

εισαχθεί,  θα ξεκινήσω από την επισήμανση του κ.  Γιαννακίδη και θα 

διαβάσω ακριβώς τι  μας λέει  ο σύμβουλός μας ο κ.  Λοΐζος για να γίνει  

αντιληπτό ακριβώς τι  θα ψηφίσουμε και ας μην θυμώνουν κάποιοι .   

 Λέει λοιπόν στην πρόταση Γ, η οποία σημειωτέον είναι στην 

υπηρεσία από 29 -7-2013, δηλαδή είναι ένα χρόνο στην υπηρεσία.  Η 

τρίτη λοιπόν πρόταση του κ.  Λοίζου λέει:  με τροποποιημένη άσφαλτο 

σε όλο το πλάτος του καμπύλου τμήματος.  Εκεί που έχουμε τα 

προβλήματα και συνεχίζει .  Η λύση αυτή είναι προσωρινή και 

επιβάλλεται εν δυνάμει η επέκταση εφαρμογής της στο σύνολο της 

επιφάνειας του υφιστάμενου  αντιολισθηρού ασφαλτοτάπητα.  

 Το ξεκίνησε ο κ.  Γιαννακίδης ορθά. Είναι προσωρινό.  Δηλαδή 

δεν μπορεί να μείνει  το Αυτοκινητοδρόμιο έτσι.  Είναι σαφέστατο.  Θα 

έχει  διαφορετική συμπεριφορά στο όχημα ο κλειστού τύπου με 

ενισχυμένη άσφαλτο από το κομμάτι του τ ύπου με την συνταγή που 

δώσαμε εμείς  και έγινε η επίστρωση στο σύνολο.  

 Εδώ κάνουμε πραγματικά μια προσπάθεια την οποία επισημαίνω 

ότι  πρέπει να την προσέξουμε.  Τι πρέπει να προσέξουμε.  Άρα λοιπόν,  

όταν λέγαμε εμείς  ότι  πρέπει να πάμε γρήγορα στον Ε.Σ.Π.Ε Λ. σε αυτή 

την αίθουσα, ήμασταν οι  μοναδικοί που το αναφέραμε,  ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. 

ήρθε 2-7-13, η βλάβη έγινε το ΄12 τον Αύγουστο. Ακριβώς δέκα μήνες 

θέλετε,  ένδεκα; Δέκα μήνες μετά και όπως είπατε,  κ.  Διευθυντά, ο 

Ε.Σ.Π.ΕΛ. είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να μας βγ άλει από το 

αδιέξοδο.  
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 Εμείς δαπανήσαμε 70 χιλιάρικα ψάχνοντας τεχνικούς 

συμβούλους οι  οποίοι  μας παγιδέψανε.  Μας παγιδέψανε στο εξής και 

το είπατε ορθά. Μόνο μέσω του Ε.Σ.Π.ΕΛ. εμείς  θα βρούμε διέξοδο. 

Μόνο μέσω του Ε.Σ.Π.ΕΛ.,  ο οποίος θα έπρεπε να έρθει ,  να πάρει πάλι 

όλα αυτά που πρέπει να πάρει,  να το κατηγοριοποιήσει διαφορετικά,  

να το παραλάβουμε για να βγούμε από το τέλμα. Όλοι οι  άλλοι 

σύμβουλοι επί  της ουσίας μας δημιουργούν πρόσθετο πρόβλημα.  

 Αυτά τα έλεγα ως παράταξη.  

 Θέλω να επισημάνω όμως και το εξής κυρίες και κύριοι  

συνάδελφοι.  Ο κ.  Αναστασιάδης το ανέδειξε.   

 Σήμερα μπαίνουμε πραγματικά, κ.  Διευθυντά πρέπει να το 

επισημάνουμε,  ακριβώς σε μια νέα συνταγή, να το πω έτσι απλά, τα 

ασφαλτο-μείγματα. Βάζουμε πιο σκληρά υλικά, έτσι δεν είναι;  

Ενισχυμένη άσφαλτο, ανεβάζουμε την θερμοκρασία και 

συμπυκνώνουμε δυνατά. Έτσι να το καταλάβουμε,  γιατί  δεν είναι 

δύσκολα αυτά, αυτά είναι απλά, τα λέω με πολύ καλή περιγραφή.  

Δηλαδή αλλάζουμε ακριβώς την μελέτη.  Δηλαδή μένουμε εκτεθειμένοι.  

Δηλαδή άμα πάμε  κάποια στιγμή στο δικαστήριο,  επειδή εμείς  με αυτό 

το συλλογικό όργανο που έχουμε σήμερα να αποφασίσουμε δεχόμαστε 

ότι  κάναμε λάθος.   

Κατά την άποψή μου ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. πρέπει να έρθει  και να ελέγξει  

την τοπική αποκατάσταση με την συνταγή, να το πω έτσι απλά,  με την 

μελέτη που εμείς  δημοπρατήσαμε γιατί  αλλιώς θα αυτοπαγιδευτούμε,  

κ.  Διευθυντά.  

Εάν μετά θέλουμε ένα Αυτοκινητοδρόμιο ασφαλές και σίγουρο, 

θα πρέπει να βρούμε χρήματα για την συνολική επίστρωση όπως το 

λέει  με μεγάλη ευκρίνεια ο καθηγητής ο τεχνικό ς μας σύμβουλος.   
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Έτσι λοιπόν θα βγούμε από το αδιέξοδο αλλιώς πως πάλι θα έχει  

σκάλωμα στις  υπερκείμενες καλένδες,  στην υπερκείμενη . .Ο 

Γραμματέας της Αποκεντρωμένης,  διότι  η άλλη δομή δεν θέλει  να μας 

ξέρει .  Πρέπει ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. να μας απαγκιστρώσει για να  πάμε σε αυτή. 

Άρα πρέπει πρωτίστως να δούμε αυτό ακριβώς.   

Η πρότασή μας είναι να πάμε με επιμέλεια σε τοπική 

αποκατάσταση με την μελέτη που εμείς  δημοπρατήσαμε,  γιατί  αλλιώς 

μπαίνουμε σε τεράστιες περιπέτειες,  βάζουμε πραγματικά μια βόμβα 

στα θεμέλια τα οικονομικά του Δήμου.  

Να καλέσουμε τον Ε.Σ.Π.ΕΛ. άμεσα να ξανά δει  το έργο και να 

μας κατατάξει  εκεί  που πρέπει για να μπορούμε να το αποπληρώσουμε,  

να το παραλάβουμε και εάν πραγματικά πάνε όλα καλά, που τώρα θα 

έχουμε και εμείς  εκεί  επιμέλεια,  τότε πραγ ματικά τελειώνουμε με 

αίσια προοπτική. Αλλιώς θα πρέπει να αναζητήσουμε να επιστρωθεί 

συνολικά και συγχρόνως ο εργολάβος θα ζητήσει ότι  τυχόν του 

επιβάλουμε με τις  εντολές μας.  Είναι σίγουρο αυτό,  διότι  εδώ δεν 

υπάρχει νομολογία.  Και το ξέρετε πολύ καλά, ν α το πούμε ευθέως,  ο 

Ε.Σ.Π.ΕΛ. έρχεται και μεταφέρει ένα έργο,  το κατηγοριοποιεί  

διαφορετικά μόνο με την μελέτη με την οποία δημοπρατήθηκε.  Έτσι 

δεν είναι;  Μόνο με αυτή. Δεν υπάρχει προηγούμενο.  

Εδώ περιβάλλον συνάδελφοι βεβαίως και θα στηρίξουμε τα 

συμφέρον του Δήμου, αλλά κατά την άποψή μου, θα παγιδευτούμε.  Τα 

έλεγα αυτά από το ΄12,  αρχές του ΄13 και τότε έλεγα, ήταν ο 

προηγούμενος Διευθυντής,  πώς θα αποπληρώσουμε το έργο; Θυμάστε 

κ.  Πάλλα . .   και έλεγα ότι  δεν μπορεί … το έργο . .και γέλια.  Σήμερα . .  

να  δικαιωθώ και λυπάμαι . .  Το έργο δεν είναι συνάδελφοι,  . .  το έργο.  

Το θέμα είναι πως θα βρούμε λύση.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γκότσης.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  θέλω να πω τα εξής:  

στον Ε.Σ.Π.ΕΛ. πάνε όλα τα χρηματοδοτούμενα έργα όλ ης της 

Ελλάδος και όλοι καλούν τον Ε.Σ.Π.ΕΛ..  Ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. θα βάλει τα 

έργα σε . .και δεν πάει εάν εμείς  του πούμε ότι  έλα τώρα ήρθε ο 

Ε.Σ.Π.ΕΛ..  Νομίζω ότι  αυτό πρέπει όλοι να το ξέρουμε.  Εάν κάνω 

λάθος θα το πουν και οι  υπηρεσίες.  Δεν είναι ότι  έλα Ε.Σ.Π.Ε Λ. στις  

Σέρρες γιατί  εμείς  είμαστε πιο μάγκες από τους άλλους να δει  το δικό 

μας έργο.  Θα έρθει  όταν αυτοί θεωρήσουν ότι  πρέπει να έρθουν.  Να 

εξετάσουν δηλαδή. Πρώτον αυτό.   

 Δεύτερον.  Οι υπηρεσίες κατά τον Διευθυντή το θέμα είναι 

περίπλοκο. Πάρα πολύ περίπλοκο. Εγώ πήγα δυο με τρεις  φορές να 

ενημερωθώ. Κάθε φορά τα δεδομένα άλλαζαν.  Κάθε φορά είχαμε 

καινούργια δεδομένα.  

 Αυτή την στιγμή έχουμε 5.000 τετραγωνικά με κλειστού τύπου 

που επιβεβαιώνει ο κ.  Λοΐζος ότι  μπορεί να σταθεί η πίστα.  Σε 

ερωτήσεις σε μηχανικούς και τα λοιπά εάν αυτό είναι συμβατό, εάν 

μπορεί δηλαδή να μπει,  μπορεί να ενωθούν αυτά τα κομμάτια,  λένε ότι  

ναι,  αρκεί αυτός που θα το κάνει ,  να το κάνει  έντεχνα. Αρκεί αυτός 

που θα το κατασκευάσει να έχει  την εμπειρία,  ώστε να μπορεί να 

ενώσει αυτά τα κομμάτι.  Τότε δεν θα υπάρχει κανένας κίνδυνος.   

 Εμείς τώρα τι  έχουμε δηλαδή; Έχουμε αυτή την λύση. Αυτή την 

λύση έχουμε.  Το ποιος θα δικαιωθεί είναι ένα άλλο θέμα. Να 

αφήσουμε αυτή την λύση που δεν ξέρουμε,  δεν . .  γ ια να το 

πληρώσουμε εμείς  και τα λοιπά, θα αυτό -παγιδευτούμε και τα λοιπά, 
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εγώ θα τα πιστέψω αυτά, αλλά θα αφήσουμε αυτό που έχουμε. .  50% 

πιθανότητες και να πάμε τώρα από την αρχή και μπορεί δηλαδή να 

λειτουργήσει για άλλα πέντε με δέκα χρόνια η πίστα με αυτό που θα 

γίνει .  Να πάνε τα αυτοκίνητα δηλαδή σε ολοκληρωμένη 

αποκατάσταση; Βεβαίως αυτό είναι το πιο εύκολο και όλοι θα το 

θέλαμε,  αλλά δεν θα αφήσουμε αυτό το οποίο έχω εμπιστοσύνη 

απόλυτη στην Τεχνική Υπηρεσία ότι  μπορεί να μας οδηγήσει σε ένα 

αίσιο τέλος.   

 Και δεν είναι το θέμα να το κάνουμε ολοκληρωμένο, να το 

κάνουμε ολοκληρωμένο με δικά μας λεφτά, μην ξεχνάτε ότι  από ότι  

ψηφίσαμε εδώ υπάρχουν στον κωδικό 600, 700 χιλιάδες,  αλλά 

σκεφτείτε εάν όλα αυτά τα λεφτά πάνε στο Αυτοκινητοδρόμιο δεν 

πρόκειται να γίνει  τίποτα,  ούτε . .  στις  Σέ ρρες.   

 Άρα λοιπόν και τελειώνω, έχω εμπιστοσύνη λοιπόν και θα πρέπει 

να ακολουθήσουμε αυτή την οδό για την οποία πασχίζει  η Τεχνική 

Υπηρεσία και ο Διευθυντής με τους υπαλλήλους τους υφισταμένους,  

τους προϊσταμένους και τα λοιπά, ώστε να έχουμε αίσιο τέλος  και εγώ 

πιστεύω ότι  με καλή δουλειά,  με έντεχνη δουλειά δεν θα έχουμε 

πρόβλημα.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο Αντιδήμαρχος.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Αυτό που θέλω να επισημάνω ξανά είναι …με την διαχείριση..  ότι  να 

αποφύγουμε το να επιστρέψουμε τα χρήματα. Να πάει είνα ι άλλη 

κατηγορία ή στην δυο ή στην ένα,  ούτως ώστε να μπορούμε να 
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διαχειριστούμε μετά μόνοι μας χωρίς να έχουμε επιστρέψει χρήματα 

ευρωπαϊκά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Δήμαρχος.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Με κάλυψαν απόλυτα ο κ.  Γκότσης και τώρα ο Αντιδήμαρχος,  αλλά ο 

κ.  Γκότσης τα  είπε με τόσες λεπτομέρειες που δεν χρειάζεται να 

επαναλάβω τα ίδια πράγματα. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι το εξής:  

Από την πρώτη στιγμή που παρουσιάστηκε η βλάβη στο 

Αυτοκινητοδρόμιο έγιναν όλες οι  απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες σε 

συνεργασία με τις  υπερκείμενες αρχές,  Διαχειριστική Αρχή, 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Εισαγγελία,  υπουργείο Ανάπτυξης,  

Ε.Σ.Π.ΕΛ.,  με τους πάντες.  Όλοι ενημερώνονται και το Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο φυσικά, που είναι ο σύμβουλός μας.  Και σε συνεργασία 

με την Τεχνική Υπηρεσία,  η Τεχνική Υ πηρεσία φυσικά καταλήγει σε 

κάποιες εισηγήσεις.  Το θέμα είναι καθαρά τεχνικό.  Τις υπογραφές τους 

τις  βάζουν οι  τεχνικοί και στην ειδική διαταγή και σε όλα τα έγγραφα 

που στέλνουν στο Μετσόβιο,  το Μετσόβιο υπογράφει.  Εμείς ερχόμαστε 

εδώ και επικυρώνουμε αυτές τις  εισηγήσεις ή δεν τις  επικυρώνουμε,  

διότι  αυτό προβλέπεται από την νομοθεσία.   

 Ο Ε.Σ.Π.ΕΛ.,  όπως πολύ σωστά είπε ο κ.  Γκότσης,  δεν έρχεται 

γιατί  τον φωνάζει  κάποιος που είναι μάγκας.  Πάει σε όλα τα έργα που 

χρηματοδοτούνται από το κράτος.  Πάει υποχρ εωτικά. Και να μην τον 

καλέσεις,  θα έρθει .  Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω αυτή την επιμονή με 

τον Ε.Σ.Π.ΕΛ..  Ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. έπρεπε να έρθει ,  ήρθε από μόνος του και 

έκανε τις  εισηγήσεις που έκανε.   
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 Όσον αφορά τώρα το ότι  καταλήγουμε,  έχει  καταλήξει η Τεχνική 

Υπηρεσία μας σε αυτή την εισήγηση σε συνεργασία με το Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο,  ποιος μπορεί δηλαδή πάνω σε αυτό υπάρχει μια άλλη 

εισήγηση από κάποιον τεχνικό που να βάζει  την υπογραφή του και να 

λέει  ότι  όχι  δεν είναι σωστά αυτά που κάνει  η Τεχνική Υπηρεσία και 

το Μετσόβιο Πολυτεχνείο,  λοιπόν βάζω εγώ την υπογραφή μου να 

κάνετε αυτά που σας λέω εγώ; Υπάρχει κάτι  άλλο ενυπόγραφο για να 

μπορέσουμε να βασιστούμε;  

 Εντάξει,  καλές είναι οι  απόψεις.  Ο καθένας δικαίωμά του να 

κρατάει τις  απόψεις του αλλά σε ποιον θα βασ ιστούμε; Στην Τεχνική 

Υπηρεσία και στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο που βάζουν τις  υπογραφές 

τους ή σε κάποιους άλλους που προτείνουν,  απλώς προτείνουν και 

καταθέτουν απόψεις;  Και επαναλαμβάνω, καλά κάνουν.  Δεν ξέρω 

ποιος θα δικαιωθεί μεθαύριο,  αλλά μπορούμε να πά με εμείς  να πούμε 

όχι  αυτά που λέει  η Τεχνική Υπηρεσία δεν είναι σωστά ή το Μετσόβιο 

αυτά που λέει  δεν είναι σωστά;  

 Μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά από αυτά, από την γνώμη 

του Τεχνικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, την 

οποία γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου την επικύρωσε ο Γενικός 

Γραμματέας της Αποκεντρωμένης και στον Γενικό Γραμματέα της 

Αποκεντρωμένης πριν επικυρώσει την γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου 

πήγε ο κ.  Πάλλας,  η κυρία Μαρινάκη και εγώ και του λέμε ότι  έλεος,  

μην επικυρώσεις την γνώμη αυτή του Τεχνικού Συμβουλίου.  Και ενώ 

φαινόταν ότι  δεν θα την επικύρωνε,  την επικύρωσε. Τι άλλο δηλαδή 

μπορούσαμε να κάνουμε;  

 Δηλαδή άμα ανατρέξουμε τώρα πάλι σε ατέρμονες καταστάσεις,  

ποτέ δεν θα κάνουμε τίποτα. Ο στόχος τώρα είναι να ξεφύγουμε από  
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την Διαχειριστική Αρχή, να μην επιστρέψουμε τα χρήματα, να φύγει  ο 

εργολάβος από την μέση, από έρθει  ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. με το καλό και 

ανατάξει  το έργο και μακάρι να πάνε όλα καλά και λέει  το Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο ότι  εάν γίνει  σωστή δουλειά  ότι  μπορεί να πάνε κ αλά.  

 Εδώ πρέπει να πούμε ότι  ο εργολάβος έχει  πάρει πλέον τα 

καλύτερα μηχανήματα για να κάνει  την καλύτερη δουλειά.  Θα έρθει  

και το Μετσόβιο από ότι  μας είπαν.  Ας ελπίσουμε να γίνουν όλα 

σωστά, αλλά όπως και να έχει  το πράγμα πρέπει θα απαλλαγούμε από 

την   Διαχειριστική Αρχή και από τον εργολάβο και σε τελική ανάλυση 

η δημοτική αρχή έδειξε την βούλησή της γι΄ αυτό το μεγάλο πρόβλημα 

που παρουσιάστηκε.  Έχει στην άκρη 650.000 ευρώ.  και θα βάλει και 

άλλα, ούτως ώστε,  εάν χρειαστεί ,  μακάρι να μην χρειαστεί ,  α λλά εάν 

χρειαστεί  το Αυτοκινητοδρόμιο θα γίνει  και θα λειτουργήσει με τις  

τελευταίες προδιαγραφές που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Τι να πω 

από εκεί  και πέρα;  

 Πρέπει να ξεφύγουμε από αυτή την κατάσταση. Είναι κάτι  

δυσάρεστο για όλους μας και πράγματι αυτό το θέμα πρέπει να μας 

ενώνει.  Δεν χωράει πολιτική εκμετάλλευση αυτό το θέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω, συνάδελφοι,  το θέμα ολοκληρώθηκε και μπαίνει  σε 

ψηφοφορία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι ψηφίζουμε;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ψηφίζουμε την απόρριψη της ένστασης και δεύτερον,  αποδεχόμαστε 

την πρόταση για την σύνδεση, όπως την έχει  ο εργολάβος χωρίς όμως 

να απεμπολούμε,  όπως λέει  η υπηρεσία.  Δεν απεμπολούμε σε καμία 
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περίπτωση, δεν αναιρούνται οι  αιτίες για τις  οποίες εκδόθηκε η 

συγκεκριμένη διαταγή, διότι  σχετίζονται με την μη έντεχνη κατασκε υή 

των συγκεκριμένων τμημάτων από τον ανάδοχο. Το ότι  δεχόμαστε 

εμείς  την σύνδεση δεν σημαίνει  ότι  βγάζουμε λάδι τον εργολάβο. Εμείς 

λέμε ότι  ο εργολάβος λέει  ότι  δεν έκανα καλά την δουλειά του,  ότι  δεν 

φταίει  η μελέτη και φταίει  το γεγονός ότι  δεν έκανε κ αλά την δουλειά 

του στην διάστρωση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  ναι,  ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι στο ένα,  όχι  στο άλλο. Ναι στο πρώτο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Ίντος;  Ναι στο ένα και όχι  στο άλλο; Το ίδιο και  ο κ.  

Αναστασιάδης Ηλίας;  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Θα καταθέσω την πρότασή μου στην γραμματεία.  Απόρριψη της 

ένστασης του εργολάβου είναι αυτό και . .  στο πόρισμα του Ε.Σ.Π.ΕΛ. 

για ολοκληρωμένη αποκατάσταση, διότι  οτιδήποτε άλλο, μερική 

παρέμβαση πιστεύω ότι  μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα θα βλάψει 

τα συμφέροντα του Δήμου.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Χρυσανθίδη;  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Εμείς συμφωνούμε περίπου με την πρόταση του κ.  Αναστασιάδη. Την 

διατυπώνω . .  λέγοντας ότι  στο πρώτο σκέλος ναι στην απόρριψη 
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ένστασης.  Στο δεύτερο δεν συμφωνούμε με την αλλαγή στην σύ νθεση 

και την τοπική εφαρμογή, την μπαλωματική, διότι  δεν λύνουμε το θέμα 

και δημιουργούμε πρόβλημα επί της ουσίας υπέρ του εργολάβου. 

Επιμένουμε σε αυτό ακριβώς.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Χρυσανθίδης και ο κύριος…  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

. .από την αρχή. Με τον ίδιο τρόπο γ ια να απαγκιστρωθούμε από τον 

Ε.Σ.Π.ΕΛ..   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Φωτιάδης και η κυρία Δρίγκα το ίδιο.  Ο κ.  Γιαννακίδης; Και εσείς  

το ίδιο.  Ναι,  ναι.  ο κ.  Χράπας και ο Πρόεδρος 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: 460/2014)  

                                                              …………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο τρίτο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 13ο  

Πληρωμή β' δόσης της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. ΟΤΑ για την τεχνική  

υποστήριξη στην  υλοποίηση της πράξης: ¨Κοινωνικές δομές  

αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δήμου Σερρών¨ .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μερετούδης  .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που  απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 461/2014)  

                                                              …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δέκατο τέταρτο.   

 

ΘΕΜΑ 14ο  

Έγκριση έκθεσης εσόδων -εξόδων Α΄ τριμήνου 2014  

για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2014.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απ αιτούνται για την 

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 462/2014)  

                                                              …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δέκατο πέμπτο.  

 

ΘΕΜΑ 15ο  

Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού  

 οικονομικού έτους 2014.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν οκτώ αναμορφώσεις.  Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;  Έχουμε και 

τον κ.  Παζάρσκι.  Ομόφωνα ναι;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ένα λεπτό κύριε.  Είμαστε σε ποιο θέμα είπατε;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκα πέμπτο κ.  Φωτιάδη. Είναι η αναμόρφωση πιστώσεων 

εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους ΄14.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εντάξει.   

Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ.  έτους 

2014 για την ενίσχυση κωδικών εργ οδοτικών εισφορών ΤΕΑΔΥ και 

κωδικών υπερωρίας (  Αναμ. 143)  
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14239   1-8-2014  

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: 463/2014)  

                                                              …………………  

 

Ομοίως για την ενίσχυση κωδικών εξόδων που αφορούν δάνεια,  

Μητρώο Παγίων κλπ. (Αναμ. 147)    14069   29 -7-2014  

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: 464/2014)  

                                                              …………………  

 

Ομοίως για την ενίσχυση κωδικών εξόδων που αφορούν  

εργοδοτικές εισφορές προσωπικού (Αναμ. 156)  

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: 465/2014)  
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                                                              …………………  

 

Ομοίως για την ενίσχυση κωδικών εξόδων που αφορούν τακτικές 

αποδοχές και εργοδοτικές εισφορές προσωπικού  (Ανα. 149)  

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: 466/2014)  

                                                              …………………  

 

Ομοίως για την ενίσχυση κωδικών κρατήσεων που  

αφορούν εργοδοτικές εισφορές (Αναμ.159)  

14038   8-9-2014  

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: 467/2014)  

                                                              …………………  

 

Ομοίως για δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού (Αναμ. 163)  17429  

18-9-2014  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 468/2014)  

                                                              …………………  

 

Ομοίως για την ενίσχυση κωδικών αποζημίωσης ρυμοτομίας και 

δικαστικών εξόδων  

14035   28-7-2014  

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: 469/2014)  

                                                              …………………  

 

Τροποποίηση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ.  έτους 2014 για την 

μετονομασία κωδικού εξόδου   14609  6 -8-2014  

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: 470/2014)  

                                                              …………………  
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Ομοίως για την ενίσχυση κωδικού εξόδου   

(ακύρωση απόφασης λόγω του κατεπείγοντος)  

14083   29-7-2014  

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: 471/2014)  

                                                              …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δέκατο έκτο.   

 

ΘΕΜΑ  16ο  

Έγκριση κατάστασης κατανομής δημοτικού βοσκότοπου έτους 

2014. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ θεωρείται εξαιρετικά επείγον διότι  εγκρίθηκε από το Δ.Σ. 

εγκατάσταση, για να εγκριθεί  από το Δ.Σ. εγκατάσταση κατανομής 

κοινοτικού βοσκοτόπου καθώς έχει  παρέλθει η προθεσμία της 31 -5-14 

καθώς εκπνέει  η παράταση της προθεσμίας που είναι το πρώτο 

15ήμερο του Ιουλίου.  Γι΄ αυτό το έβαλα και ως θέμα κατεπείγον.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  
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Δυο είναι οι  λόγοι της καθυστέρησης.  Το αιτιολογούμε βέβαια.  Είναι 

λόγω εκλογών που δεν γινόντουσαν συμβούλια και το δεύτερο είναι ό τι  

καθυστέρησαν οι  συνδημότες μας να φέρουν τα δικαιολογητικά, έτσι 

ώστε να μπορέσουν . .   

 Και πάλι δέχομαι ότι  στην κατάσταση νούμερο 2,  κάποιοι  

συνδημότες μας δεν μπορούν να πάρουν βοσκότοπο γιατί  δεν 

κατέθεσαν τα έγραφα. Εξαντλήθηκαν όλα τα περιθώρια.  Κ αι μια που 

δεν υπάρχουν κάμερες εγώ οφείλω να σας το πω ότι  εάν τις  επόμενες 

ημέρες …μπορέσουν να ανταποκριθούν,  να συνεννοηθούμε πως 

μπορούμε να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους.  Πραγματικά 

εξαντλήσαμε όλα τα περιθώρια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι κ.  Χρυσανθίδη.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Οι τόποι που παραχωρούμε είναι επιλέξιμοι …ή παραχωρούμε τους 

βοσκότοπους αυτούς και μετά . .  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Έχει δίκαιο.  Αυτό δεν το καθορίζουμε εμείς .   Έχω τις  αμφιβολίες μου 

για το πώς δόθηκαν . .  και με έγγραφα που κατέθεσα και στην ΕΑΣ κα ι 

στον . . ,  να τα ακούσετε όλοι,  δεν πήρα απάντηση, διότι  δεν εξαρτάται 

από εμάς εάν είναι επιλέξιμη, εάν είναι δάσος ή όχι  και τα λοιπά, αλλά 

το σημαντικότερο για μένα είναι,  είχαμε παράπονα από ανθρώπους οι  

οποίοι  κάποιοι  πήραν παραπάνω από αυτά που πρότε ινε ο Δήμος.  Ο 

Δήμος προτείνει  ακριβώς με τον τύπο που πρέπει για τα ζώα που έχει .  

Κάποιοι  πήραν πολύ παραπάνω, κάποιοι  πήραν πολύ λιγότερα. 

Νομίζοντας ότι  εμείς  το κάναμε αυτό το πράγμα. Και με έγγραφα που 

κατέθεσα και ρωτούσα δεν πήρα απάντηση.  
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 Θέλω να  πάρω απάντηση, θέλω να ενημερώσω και τον κόσμο, 

διότι  πιστεύω ότι  …Το να έρχεται ο κ.  Χρυσανθίδης ή ο κ.  

Γρηγοριάδης και να μου λέει  ότι  εγώ από τα 210 πήρα 70 και ο άλλος 

από τα 150 πήρε 250, αυτό δεν μπορώ να το κατανοήσω. Δεν πήρα 

απάντηση, εάν πάρω απάντηση θα σας ενημερώσω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

… είναι σοβαρό θέμα. Υπάρχουν προβλήματα μεγάλα.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Το ξέρω. Δεν το δίνουμε εμείς ,  ούτε φέρουμε την ευθύνη αυτή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωράμε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούντ αι για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 472/2014)  

                                                              …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δέκατο έβδομο.  

 

ΘΕΜΑ  17ο  

Έγκριση διενέργειας προμήθειας:  

α) ειδών για την επισκευή απρόβλεπτων βλαβών των 
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πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων και δικτύων,  

β) τριών (3) φωτοαντιγραφικών πολυμηχανημάτων  

και ενός επιτραπέζιου υπολογιστή,  

γ) πλαστικών καρεκλών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

δ) υλικών για την αναβάθμιση -  επισκευή των αντλιοστασίων 

άρδευσης  

της Τ.Κ. Μητρουσίου του Δήμου Σερρών και  

ε) λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με εισηγητή φυσικά σε αυτά τα θέμ ατα τον κ.  Γαλάνη. Και για το Δ 

και Ε εισηγητή τον κ.  Μυστακίδη.  Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μια ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κ.  Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πλαστικές καρέκλες για πού τις  θέλουμε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για αυτές τις  εκδηλώσεις.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ποιος θα είναι ο φορέας; Ποιος θα τις  διαχειρίζεται;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1 7 Η Σ  ΙΟΥΛΙΟΥ 2014  

90 

Εισηγείται η Τεχνική Υπηρεσία.  Οι καρέκλες πάνε στο Αμαξοστάσιο.  

Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι  κάποιος επιτέλους πρέπει να τις  

χρεωθεί.  Πηγαίνουν στα πανηγύρια τα διάφορα, τις  εορταστικές  

εκδηλώσεις,  το ξέρουμε όλοι αυτό εδώ πέρα, κάποιοι  παίρνουν,  

χάνονται.  Άλλο να καταστραφεί κάποιο ποσοστό από τρεις ,  πέντε,  

δέκα καρέκλες.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε απόλυτα ότι  θα πρέπει εφόσον πάρουμε να καταμετρώνται 

πριν και μετά .  Παράδοση παραλαβή δηλαδή με υπεύθυνο άτομο. 

Τελείωσε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Μια ακόμη ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  κ.  Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Προς τον κ.  Γαλάνη, η προμήθεια των λαμπτήρων και του 

ηλεκτρολογικού υλικού γίνεται με διαγωνισμό και ποιος έχει  την 

χρέωση;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Φωτιάδη να απαντήσω.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Είναι του κ.  Μυστακίδη.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είναι προμήθεια γι΄ αυτό λέω εσάς.   
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Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

 Είναι απευθείας ανάθεση. Διότι  κάναμε μια μεγάλη, ένα μεγάλο έργο 

για προμήθεια πολλών ειδών, αλλά όλοι αυτ οί που δώσανε προσφορά 

είχαν ένα πρόβλημα στην προσφορά που δώσανε,  ήταν ελλιπή τα 

έγγραφα και απορρίφθηκε από την  Οικονομική Επιτροπή και είπαμε 

να ξανά γίνει  διαγωνισμός.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ανάληψη.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Μέχρι να γίνει  ο διαγωνισμός είμαστε αναγκ ασμένοι να κάνουμε …  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

11.000 μας χρειάζονται …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Πράγματι όλοι οι  διαγωνιζόμενοι …η Επιτροπή που απαρτίζεται από 

υπαλλήλους μας έφερε εμάς στην Οικονομική Επιτροπή τον 

διαγωνισμό για επανάληψη. Φανταστείτε ότι  θα πάρει τόσο καιρό κα ι 

εξ΄ όσων με πληροφόρησε η προϊσταμένη του τμήματος,  δεν έχουμε 

ούτε ένα λαμπτήρα. Δεν έχουμε λαμπτήρες.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να ρωτήσω κάτι κύριε Αντιδήμαρχε; Ο διαγωνισμός σε τι  ύψος είναι;  

Και ποιος θα είναι εδώ..  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μιλάω, κύριε Πρόεδρε και νομίζω…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  
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Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Λέω το ύψος του διαγωνισμού και από πού θα γίνει  η ανάθεση της 

προμήθειας;  Ποιος θα είναι ο προμηθευτής;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Προμηθευτές οι  πολλοί,  δεν είναι ένας μόνο.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Από απευθείας ανάθεση δεν μπορείς να κάνεις  πολλούς,  έναν θα κάνεις  

με την απευθείας ανάθεση γιατί  θα υπάρχει πρόβλημα οικονομικό.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Πολλές φορές όταν υπάρχει ανάγκη . .  και στο τέλος υποχρεούμαστε…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εδώ κάποιος θα πληρώσεις.  Ποιος είναι;  Εδώ έτσι όπως το περνάς 

ανάθεση κάνεις .   Ποιος είναι αυτός;   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Δεν το γνωρίζω το όνομα. Δεν γνωρίζω το όνομα αυτού που…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Γι΄ αυτό απευθύνθηκα σε σένα, κ.  Γαλάνη, διότι  εσύ ο αρμόδιος.  Σε 

ποιο ύψος είναι ο διαγωνισμός,  ο  οποίος βγήκε άγονος με το τεχνικό 

πρόβλημα και ποιος θα είναι ο προμηθευτής μας.  Από πού, όταν 

έρχονται λαμπτήρες δεν έρχονται με συνοδευτικό;  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η απευθείας ανάθεση σε ποιον είναι;   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  
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Δεν έχουμε καθορίσει  ακόμα. Για το συγκεκριμένο σας λέω ότι  δεν 

γνωρίζω εάν έχουμε . .οι  προηγούμενες προμήθειες,  θα υποχρεωθούμε 

να τις  δώσουμε στον ίδιο ή εάν δεν έχουμε δεσμευτεί  θα ζητήσουμε 

προσφορές από δυο με τρεις  και αναλόγως θα πράξουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωράμε; Ομόφωνα  ναι συνάδελφοι;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι εμείς  εδώ δεν θα ψηφίσουμε.  Το Ε όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το Ε;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Διότι  δεν είναι σαφείς οι  διευκρινήσεις.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε και εγώ στο Ε όχι  ακριβώς με το ίδιο αιτιολογικό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και κ.  Πρόεδρε και εγώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και ο κ.  Μηλίδης και ο κ.  Μοσχολιός.  Οι υπόλοιποι,  ναι.   

Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών για την επισκευή 

απρόβλεπτων βλαβών των πληροφοριακών και επικοινωνιακών 

συστημάτων και δικτύων  15318  29 -8-2014  

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.  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 473/2014)  

                                                              …………………  

 

Έγκριση διενέργειας  προμήθειας τριών (3) φωτοαντιγραφικών 

πολυμηχανημάτων και ενός επιτραπέζιου υπολογιστή  16703   15320   

19-9-2014  

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: 474/2014)  

                                                              …………………  

 

Έγκριση διενέργειας προμήθειας πλαστικών καρεκλών.  

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: 475/2014)  

                                                              …………………  

 

Έγκριση διενέργειας προμήθειας υλικών για την αναβάθμιση -  

επισκευή των αντλιοστασίων άρδευσης της Τ.Κ. Μητρουσίου του 

Δήμου Σερρών        15097  20 -8-2014  
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Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 476/2014)  

                                                              …………………  

 

Έγκριση διενέργειας προμήθειας λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού 

υλικού.  

15322  29-8-2014  

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: 477/2014)  

                                                              …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δέκατο όγδοο.  

 

ΘΕΜΑ 18ο  

Έγκριση διενέργειας προμήθειας υλικών και μικροϋλι κών για τις 

ανάγκες  

του Τμήματος Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Συγκοινωνίας.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό είναι ένα ποσό 1.945 ευρώ, κάποιοι  δρόμοι είναι επικίνδυνοι.  

Ομόφωνα ναι το δέκα οκτώ;  

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: 478/2014)  

                                                              …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δέκατο ένατο.   

 

ΘΕΜΑ  19ο  

Έγκριση παροχής υπηρεσιών για την:  

α) Συντήρηση των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας του  

κτηρίου ¨ΑΣΤΕΡΙΑ¨ ,  

β) Ανανέωση της καταχώρησης των ανελκυστήρων των δημοτικών  

κτηρίων του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυσ τακίδης Π.  

γ) Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας  

από ΕΞ.Υ.Π.Π. στο Δήμο Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μερετούδης.  
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και δ) για τον διαγνωστικό έλεγχο μηχανήματος έργου (φορτωτή).  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Χράπας Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με εισηγητή τα δυο πρώτα τον κ.  Μυστακίδη.  Το Γ με εισηγητή τον κ.  

Μερετούδη και Δ με εισηγητή τον κ.  Χράπα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για τον φορτωτή εάν ρωτήσατε,  αυτός εδώ . .  καθώς περπατάει και 

θέλουμε να έρθει  ο τεχνικός,  300 ευρώ  είναι ή 400, έχει  ένα μηχάνημα 

θα το ελέγξει .  Καινούργιος φορτωτής είναι εν τω μεταξύ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα γίνει  διαγωνισμός για την σύμβαση;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.  Γιατρός εργασίας και τεχνικός ασφαλείας όπως και την 

προηγούμενη φορά. Γίνεται διαγωνισμός.  Ομόφων α ναι για το δέκατο 

ένατο;  

 

Έγκριση παροχής υπηρεσιών για την Συντήρηση των μέσων 

ενεργητικής πυροπροστασίας του κτηρίου ¨ΑΣΤΕΡΙΑ¨  

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  
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(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 479/2014)  

                                                              …………………  

 

Έγκριση παροχής υπηρεσιών για την Ανανέωση της καταχώρησης  

των ανελκυστήρων των δημοτικών κτηρίων του Δήμου Σερρών.  

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: 480/2014)  

                                                              …………………  

 

Έγκριση παροχής υπηρεσιών για την Παροχή υπηρεσιών ιατρού 

εργασίας  

και τεχνικού ασφαλείας από ΕΞ.Υ.Π.Π. στο Δήμο Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μερετούδης.  

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: 481/2014)  

                                                              …………………  

 

Έγκριση παροχής υπηρεσιών για την για τον διαγνωστικό έλεγχο  
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 μηχανήματος έργου (φορτωτή).  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Χράπας 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: 482/2014)  

                                                              …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 20ο  

Έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος και  

προϋπολογισμού έτους 2014.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι κύριε Πρόεδρε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για το τεχνικό πρόγραμμα δεν λέτε;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν κάποιες αλλαγές.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου) Ζητήσανε τα Τοπικά Συμβούλια έχουν 

αλλάξει κάποια έργα. Εδώ στον πίνακα φαίνονται τα έργα που 

καταργούνται από ΣΑΤΑ που είναι 174.931 ευρώ και είναι 

ισοσκελισμένα με αυτά, με τα έργα που προτείνονται είναι 

ισοσκελισμένα…και καταργούνται αντίστοιχα έργα παλαιότερα με το 

ίδιο ποσό. Και από τα . .του Δήμο υ τα 24.000 που δίνονται σε νέα έργα 

. .από παλαιότερα έργα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχουμε και από την Τεχνική Υπηρεσία.  Εάν υπάρχουν κάποιες 

ερωτήσεις διευκρινιστικές για την τροποποίηση αυτού του τεχνικού 

προγράμματος; Ο κ.  Χρυσανθίδης;  Συγνώμη δεν τον είδα τον κ.  

Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Βλέπω την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων αντιπλημμυρικής 

προστασίας του Αγίου Ιωάννου δεν θα εκπονηθεί.  Επειδή ξέρω ότι  το 

πρόβλημα είναι οξύτατο και όταν βρέξει  και με αυτές τις  καταιγίδες 

που γίνονται υπάρχει τόσο σοβαρό πρόβλημα π ου δεν ξέρουν οι  

κάτοικοι που να αποταθούν,  γιατί  βγαίνει  αυτό το θέμα; Δεν μπορούν 

να περάσουν.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μηλίδη πήγατε στο επόμενο θέμα.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων δεν λέτε;   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Όχι,  όχι  μέσα στο τεχνικό πρόγραμμα.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Α! Μέσα στο τεχνικό πρόγραμμα.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Είναι στην πρώτη σελίδα και μιλάει για οριοθέτηση τμήματος . .  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Στο 20 θέμα, κύριε Μυστακίδη,  τώρα δεν έχει  . .  να σας πω, όπως το 

έβγαλα από το  e-mail να σας πω, γιατί  έτσι τα πήραμε.  Στην τέταρτη 

σελίδα.  ΣΑΤΑ 2013 και τα λοιπά, στη παράγραφο 8.  Μελέτη 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Το βρήκατε κύριε;   

Κος ΠΑΛΛΑΣ:  

Εάν δείτε στις  σημειώσεις λέει  ότι  η μελέτη δεν θα εκπονηθεί εντός 

του έτους ΄14.  Δεν λέει  ότι  φεύγει  εντελώς.  Απλά όπως μας ενημέρωσε 

το Τμήμα Περιβάλλοντος στις  διαδικασίες που υπάρχουν αυτή την 

στιγμή δεν θα απαιτηθούν αυτά τα χρήματα για την φετινή χρονιά.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

 Την είδα.  Επειδή λέω ότι  το πρόβλημα είναι οξύτατο,  δεν ξέρω εάν 

έχετε πάει,  εγώ σας λέω ότι  έχω δεχθεί  προσωπικά τουλάχιστον δέκα 

παράπονα από δέκα κατοίκους ότι  υπάρχει  οξύτατο πρόβλημα όταν 

πιάσει μπόρα. Και λέω γιατί  πάει  πίσω; Θεωρώ ότι  είναι πρώτης 

ανάγκης,  αυτό λέω.  

Κος ΠΑΛΛΑΣ:  

Εάν θέλετε μπορώ να σας πω δυο με τρεις  κουβέντες,  αλλά μήπως 

κουράσω. Υπάρχει σε εξέλιξη… της περιοχής,  οι  οποίες επανειλημμένα 
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επιστρέφουν πάλι από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και από άλλες 

αρχές,  γιατί  αλλάζουν συνέχεια οι  νομοθεσίες.  Πρό σφατα ψηφίστηκε ο 

Ν4258 για τα υδατο -ρέματα και πρέπει να ξανά γίνουν αυτές οι  

οριοθετήσεις και αυτά όλα συνδέονται μαζί  με το θέμα αυτό.  Για 

λόγους δηλαδή διαδικασιών η πρόταση της υπηρεσίας είναι ότι  δεν 

απορροφηθούν φέτος αυτά τα χρήματα, γι΄ αυτό για φ έτος…  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Εντάξει.  Εγώ προτείνω στο σώμα το θέμα να προχωρήσει όσο το 

δυνατόν γρηγορότερα με την οξύτητα του προβλήματος και την 

σοβαρότητα αυτού.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Δεν λέει  απόρριψη, λέει  ότι  δεν θα εκπονηθεί το ΄ 14.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ας πούμε στο ίδιο κ.  Μυστακίδη παρακάτω λέει  ότι  η μελέτη . .  την 

συμμετοχή του Δήμου 4.400…λόγω ότι  έχει  αλλάξει στο πρόγραμμα 

Εξοικονομώ. Αλλά πρέπει να το βάλουμε πάλι.  Το είδατε;  Μπορεί να 

απαντήσει ο κ.  Μυστακίδης;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Στο προηγούμενο θέμα που αναφέρατε;  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  
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 Είναι στην προηγούμενη σελίδα.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Και λέει  μελέτη;  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Αστικής κινητικότητας.  Δεν έχετε. .  κύριε Μυστακίδη ότι  αυτό το θ έμα 

της αστικής κινητικότητας ότι  δεν . .  έχει  αλλάξει το πρόγραμμα 

Εξοικονομώ; Δεν το έχετε δει;  Υπάρχει ένα άλλο ποσό 50.000. Σαν 

αρμόδιος Αντιδήμαρχος δεν το είδατε;   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

 Μήπως μπορεί ο κ.  Πάλλας;  

Κος  ΠΑΛΛΑΣ:  

. .  Εξοικονομώ υπήρχε μια πρόταση για μια μελέτη αστικής 

κινητικότητας η οποία,  ο προϋπολογισμός της ήταν 50.000 ευρώ. Το 

Τμήμα Κυκλοφοριακού από πέρυσι ζήτησε να μεγαλώσουμε τον 

προϋπολογισμό της μελέτης και να συμπεριλάβει και κάποια άλλα 

αντικείμενα αναγκαία για την συνολική κυκλοφοριακή μελέτη της 

πόλης.  Αυτό καταρχήν έγινε δεκτό από την Διαχειριστική Αρχή του 

προγράμματος,  γι΄ αυτό και ψηφίστηκαν αποφάσεις για μια συνολική 

μελέτη περίπου 100.000 ευρώ, στην οποία θα υπήρχε συμμετοχή 

50.000 από το πρόγραμμα Εξοικονομώ και 50.000, 54.000 για την 

ακρίβεια από τις  πιστώσεις του Δήμου.  

 Τελικά όμως η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος απέρριψε 

αυτή την στιγμή αυτή την λύση, δεν την έκανε δεκτή τελικά και μας 

επανέφερε στην προγενέστερη και επομένως,  δηλαδή  γυρίζουμε στην 

μικρή μελέτη αστικής κινητικότητας των 50.000 εντός του 
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προγράμματος και αποβλέπουμε τα υπόλοιπα λεφτά να τα 

χρησιμοποιήσουμε σε άλλες επενδύσεις.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Χρυσανθίδης.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Θα ήθελα να ρωτήσω, υπάρχουν από ΣΑΤΑ 2008, 2013 και 2014 

κάποια ποσά που δεν εγκρίθηκαν από τον Επίτροπο. Γνωρίζετε για 

ποιο λόγο δεν εγκρίθηκαν αυτά; Είναι δηλαδή του 2008 14 χιλιάρικα 

και 2014, 22.  Το 2014 είναι . .  έξοδα και άλλων δικαστικών 

αποφάσεων. Ένα ερώτημα. Και ένα δεύτερο, έχει  ένα  ποσό 11.000 από 

ΣΑΤΑ του ΄13 και …πυροπροστασίας.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πάλλα στην τροποποίηση του τεχνικού όλα τα έργα τα οποία 

έρχονται εκτός από  ένα είναι στα όρια της απευθείας ανάθεσης.  Αυτά 

θα περάσουν από το Δημοτικό Συμβούλιο ή θα πάνε Οικονομική 

Επιτροπή; Τροποποίηση όλα τα έργα εκτός από ένα είναι στο όρια της 

απευθείας ανάθεσης.  Θα περάσουν από εδώ ή θα πάνε Οικονομική 

Επιτροπή;  

Κος ΠΑΛΛΑΣ:  

Ότι ισχύει  η νόμιμη διαδικασία.  . .από ότι  θυμάμαι περνάνε από 

Δημοτικό Συμβούλιο.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Αυτά περνάνε από το Δημοτικό Συμβούλιο.   

Κος ΠΑΛΛΑΣ:  
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Να πω και κάτι  άλλο. Αυτό έγινε μετά από παράκληση κάποιων 

Τοπικών Κοινοτήτων . .  άμεσες ανάγκες.  Εμείς προσωπικά διαφωνούμε 

με αυτά τα ποσά αλλά είμαστε αναγκασμένοι σ ε κάποιες περιπτώσεις 

να ανταποκριθούμε με αυτόν τον τρόπο, γιατί  τις  ανάγκες για την 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Διευθυντά συγχωρέστε με,  κύριε Πρόεδρε μπορώ;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Την αναβάθμιση . .διαμόρφωση κοινόχρηστη ς έκτασης στους 

Επταμύλους ήταν κατεπείγουσα η ανάγκη να κάνουμε εκεί ,  να ρίξουμε 

χώματα;  

Κος ΠΑΛΛΑΣ:  

Εάν δείτε συνολικά το τεχνικό μας πρόγραμμα, είναι πολύ αναλυτικό 

κάποιο χρονικό διάστημα και είχε πάρα πολλά μικρά και μεσαία έργα. 

Εάν δείτε την προσπάθεια που γίνεται εδώ σε κάποια άλλα σημεία,  

παραδείγματος χάρη σε σχολεία,  είναι μια προσπάθεια ομαδοποίησης . .  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Στα σχολεία συμφωνώ. Εγώ σας λέω για κάτι  συγκεκριμένο.  Για τα 

σχολεία συμφωνώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλος κανείς;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και μια ακόμη ερώτηση. Κύριε Αντιδήμαρχε και στην συνέχεια τα 

άλλα δυο θέματα και ακόμα . .  αλλού δίνουμε στην Σχολική Επιτροπή 

χρήματα για να κάνει  μικρο -συντηρήσεις και αλλού τους αφαιρούμε τα 
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χρήματα. Για εξηγήστε μας,  πώς γίνεται ένα μικρο -έργο από την 

Σχολική Επιτροπή και γιατί  δεν επιλέγουμε με αυτόν τον τρόπο να 

δίνουμε στην Σχολική Επιτροπή χρήματα να κάνει  μικρο -παρεμβάσεις;  

Γιατί  έχει  εδώ τέτοιου είδους αφαιρέσεις;   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

 Αυτές οι  αφαιρέσεις μπορεί να είχαν προβλεφθεί και να μην είχαν 

απαιτηθεί .  Να μην χρειάστηκαν. Πολλές φορές στα σχολεία δεν 

μπορούμε να προβλέψουμε τι  θα συμβεί σε ποιο σχολείο για να το 

βάλουμε στο τεχνικό πρόγραμμα. Δηλαδή μια κεραμοσκεπή πέφτει  σε 

ένα σχολείο δεν θα το κάνεις;  Το φέρνεις  μετά.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Σε αυτό καλά θα κάνετε,  άλλο ρώτησα εγώ.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Γιατί  σε κάποια αφαιρούνται λέτε.   Γιατί  ενδεχομένως να καλύπτονται 

από αλλού.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Σε σκέλος απαντήσατε,  όχι  στο σύνολο.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Σας είπα ότι  γιατί  αφαιρούνται από μερικά …  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αυτό το κατάλαβα. Είπα, πώς γίνεται σε άλλες χρηματοδοτήσεις να 

πάνε,  όπως οι  χρηματοδοτείται η Σχολική Επιτροπή για 

μικροπαρεμβάσεις.  Αυτό ερωτώ και θέλω εξήγηση.  Γιατί  επιλέγουμε 

αυτόν τον τρόπο; Δεν είναι ο καταλληλότερος;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να βοηθήσει και ο Διευθυντής  της Τεχνικής.   

Κος ΠΑΛΛΑΣ:  
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Μέχρι πέρυσι . .  είχε ακολουθηθεί μια διαδικασία τα προηγούμενα 

χρόνια να δίνεται ένα μικρό ποσό σε ετήσια βάση στις  Σχολικές 

Επιτροπές και τα υπόλοιπα να γίνονται μικροέργα και συντηρήσεις από 

τον Δήμο. Εμείς προσπαθούμε σιγά –σιγά να το αλλάξουμε αυτό το 

πράγμα. Είναι το πρώτο βήμα αυτό.  Έχουμε συζητήσει και με το 

Τμήμα Παιδείας και με τις  γραμματείες των Σχολικών Επιτροπών, ήδη 

κάνουμε το πρώτο βήμα να ενισχύσουμε τις  Σχολικές Επιτροπές με 

10.000 ευρώ την κάθε μία αυτή την στιγ μή για να κάνει  μικρο -

συντηρήσεις …  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μπορείτε να μας δώσετε παραδείγματα;  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος ΠΑΛΛΑΣ:  

5.800 είναι με βάση την νομοθεσία το όριο της ανάθεσης.  3.000 είναι 

το όριο του κάθε σχολείου περίπου. Το ένα εκατομμύριο το παλα ιό να 

εκτελείται προς συντηρήσεις και το παλαιό 2 εκατομμύρια είναι για 

την Σχολική Επιτροπή. Ανά παρέμβαση όμως κατά την γνώμη μας.  

Οπότε εμείς  πιστεύουμε ότι  πρέπει να  έχουμε μια άλλη λογική. Πρέπει 

να ενισχύσουμε τους Σχολικές Επιτροπές,  να έχουμε μια ευελιξία,  να 

γυρίσουμε στο μοντέλου του Διευθυντή που έκανε παρεμβάσεις και 

εμείς  να κρατήσουμε τις  μεγάλες παρεμβάσεις,  γιατί  βλέπουμε ότι  ο 

Δήμος κατασπαταλά το δυναμικό του σε πεντάρια και εφτάρια και δεν 

πάει άλλο αυτό το πράγμα. Και αυτό ήταν,  άμα δεί τε εδώ υπάρχει το 

πρώτο μικρό βήμα. Ενώσαμε 70.000 και θα πάρουμε ένα έργο. .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Και άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων.  

Κος ΠΑΛΛΑΣ:  

Παρόλα αυτά έχουμε τρέχοντα θέματα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Αυτά θα ήθελα να βάλω.  

Κος ΠΑΛΛΑΣ:  

Παρόλα αυτά είμαστε αναγκασμένοι,  μέχρι να πάμε στο επόμενο 

μοντέλο, το οποίο θα έχει  ένα πιο μεγάλο ετήσιο έργο μέσα στο οποίο 

όπως και η Περιφέρεια,  ας πούμε,  εφαρμόζει  κάποιες συντηρήσεις και 

βάζει  τα τρέχοντα κατά διαστήματα, το δικό μας μοντέλο ήταν να 

κάνουμε μικροαναθέσεις τα προηγούμενα χρόνια,  οπότε μέχρι να πάμε 

εκεί  αυτή την στιγμή είμαστε αναγκασμένοι σε κάποιες ειδικές 

περιπτώσεις για να ανταποκριθούμε άμεσα να ακολουθήσουμε ακόμα 

αυτό το μοντέλο.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αυτό το έργο που σας είπα που είναι επικίνδυνο να φύγει  όλο το τοιχίο 

τι  θα κάνετε,  θα το δείτε;   

Κος ΠΑΛΛΑΣ:  

Προσπαθούμε να το βάλουμε σε ένα υπάρχον έργο μέσα ή αλλιώς θα 

κάνουμε μια γρήγορα διαδικασία,  διότι  το μεγάλο το έργο αργεί  η 

διαδικασία της δημοπράτησης  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για το εικοστό,  ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 483/2014)  

                                                              …………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό πρώτο.  

 

ΘΕΜΑ 21ο  

Έγκριση εκπόνησης μελέτης με τίτλο: ¨Μελέτη περιβαλλοντικών ι  

επιπτώσεων για τις μελέτες:  

1. Μελέτη οριοθέτησης τμήματος ρέματος Αγίου Γεωργίου,  

2. Μελέτη οριοθέτησης τμήματος 1.200 μ.  ρέματος Αγίου Ιωάννη  

και 3.  Επικαιροποίηση μελέτης οριοθέτησης ρεμάτων οικισμού  

Αγίου Ιωάννη Δήμου Σερρών¨  και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης 

αυτής .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μυστακίδη ο τρόπος εκτέλεσης.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Απευθείας ανάθεση για είκοσι δυο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για το είκοσι ένα.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με απευθείας ανάθεση.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  
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Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΟΚ. Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι,  όχι .  Αυτό δεν το ψηφίζουμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι στην απευθείας ανάθεση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να κάνω ένα ερώτημα; Μου επι τρέπετε Πρόεδρε; Γιατί  φτάσαμε,  εδώ 

μιλάμε για τρία.  Μελέτη οριοθέτησης,  μελέτη οριοθέτησης των 1.200, 

επικαιροποίηση μελέτης οριοθέτησης και τα λοιπά. Αυτά τα δυο, 

μελέτη,  μελέτη,  δυο μελέτες,  απευθείας ανάθεση;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Βεβαίως.  Αφού σας είπα ότι  και στις  μελέτες τώρα, επειδή . .εκπτώσεις 

και στις  μελέτες…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να πω κάτι;  Λέγεται εδώ ο όρος «απευθείας ανάθεση» αλλά στην 

ουσία δεν είναι απευθείας ανάθεση, διότι  γίνεται ανάρτηση, τρεις  

μέρες θα πρέπει να είναι,  η Οικονομική Επιτροπή τα εξετάζει  αυτά.  Η 

απευθείας ανάθεση νομίζω ο άλλος ότι  είναι ότι  έλα εδώ και πάρτο.  

Δεν είναι έτσι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Από τα συμφραζόμενα αυτό βγαίνει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Δεν είναι έτσι όμως. Θα πρέπει αυτά να τα διευκρινίσουμε.  Λέμε 

απευθείας ανάθεση …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αλλά άντε να δώσεις στον κόσμο να καταλάβει ότι  δεν καλείς κάποιον 

να του πεις  ότι  πάρε το.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Φωνάζουν όποιον θέλουν,  όποιον επιλέγει  ο Δήμαρχος και του δίνουν 

την δουλειά.  Παρόλα αυτά  ζητάμε προσφορές και δίνουν απευθείας 

προσφορές στο διαδίκτυο και . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κοιτάξτε υπάρχουν διαφορές με τον διαγωνισμό ως προς τον χρόνο, 

την οικονομία του χρόνου και σε κάθε . .  που κερδίζουμε ως Δήμο από 

τις  διαδικασίες.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε συγνώμη, δηλαδή με πρόσκληση ενδιαφέροντος δεν θα 

ήταν σωστότερο και πιο φρόνιμο έτσι να . .  με πρόσκληση 

ενδιαφέροντος,  όχι  με απευθείας ανάθεση γιατί  αυτό δημιουργεί  

συνειρμούς όχι  καλούς.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το ίδιο πράγμα είναι.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν είναι καθόλου το ίδιο.  Πρόσκληση ενδιαφέροντος.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  
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Αυτό το θέμα το έχουμε βάλει στην Οικονομική Επιτροπή . .πραγματικά 

το γράφουμε έτσι ακριβώς.  Απευθείας ανάθεση κατόπιν εκδήλωσης 

πρόσκλησης ενδιαφέροντος.  Πολλοί υπάλληλοι υπηρεσιακοί γράφουν 

απευθείας ανάθεση. Νομίζω ότι  . .  στην Οικονομική Επιτροπή 

πρόσκληση ενδιαφέροντος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εφόσον βγαίνει  στο διαδίκτυο με τι  θα το πάρει,  με απευθείας 

ανάθεση;  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το ανακοινώνουμε στο διαδίκτυο και στην ιστοσελίδα του Δήμου και 

λέμε ότι  έχουμε να βάλουμε θέμα αυτή την μελέτη ποιοι  θέλετε;  Ποιοι  

ενδιαφέρεστε να καταθέσετε τις  προσφορές σας.  Καταθέτουν τις  

προσφορές τους και . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Με αυτόν τον τρόπο κερδίζουμε χρόνο. Εάν πούμε να γίνει  μειοδοτικός 

διαγωνισμός θα πάει δυο με τρεις  μήνες.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να αλλάξει αυτό το πράγμα να γίνει  πιο αποδεκτό και από εμάς και 

από τον κόσμο. Αυτό ζητάω. Δεν είναι παράλογο αυτό.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Μπορώ να ρωτήσω κάτι;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Διευθυντά παρακαλώ να μας διευκρινίσετε εάν το ξέρω καλά ή 

εάν άλλαξε,  η απευθείας ανάθεση είναι απευθείας ανάθεση. Και 

γίνεται μετά ανάθεση. Γίνεται απευθείας ανάθεση και μετά αναρτάται;   

 Πρόσκληση ενδιαφέροντος.  Η διαδικασία είναι διαφοροποιημένη. 

Αναρτώνται για τρεις  μέρες,  γίνεται γνωστό, δεχόμαστε προσφορές και 

μετά αναθέτουμε.  Είναι καλά ή κάνω λάθος;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έτσι είναι.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άρα δεν έχει  καμία σχέση και παρακαλώ αυτή η στρέβλωσ η να μην 

συνεχιστεί .   Άλλο η πρόσκληση ενδιαφέροντος,  άλλο η απευθείας 

ανάθεση. Το ένα είναι ότι  αναθέτω και το ανακοινώνω αλλά έχει  γίνει  

η απόφαση από το συλλογικό ή από το μονοπρόσωπο όργανο και αυτό 

είναι στο Διαύγεια και άλλο είναι να κάνω τρεις  μέρες  ανάρτηση στο 

αίτημά μου και να δεχθώ προσφορές.  Μην το συγχέετε σας παρακαλώ 

πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ανοίξτε και το μικρόφωνο για να ακούγεστε πιο καθαρά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι διαφορετικές οι  διαδικασίες όπως καλά ξέρετε όλοι στις  μελέτες,  

στις  παροχές υπηρεσιών, στα έργα μιλάμε για διαδικασίες σε κάθε 

περίπτωση. Στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι μελέτη.  Οι μελέτες 

διέπονται από τον Ν3316. Ο συγκεκριμένος νόμος έχει  έναν κανονικό,  
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ας τον πούμε,  διαγωνισμό . .μειοδοτικός,  με βαθμολογίες και με 

διάφορα, ο οποίος είναι φοβερά δαιδαλώδης και χρονοβόρος και 

μπορεί …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Με αξιολόγηση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ένα χρόνο γι΄ αυτή την προμελέτη.  Ο άλλος τρόπος που λέει  είναι με 

ανάθεση. Δεν αποκλείει  όμως η διαδικασία ανάθεσης να γίνει  πρώτα η 

διαδικασία δημοσιοποίησης τρεις  μέρες.  Οι διαχειριστικές αρχές στην 

περίπτωση που είμαστε στα όρια των αναθέσεων απαιτούν δεκαπέντε 

μέρες,  παράδειγμα, ανάρτηση στο διαδίκτυο.  

 Άρα το λέει  εμείς  με ανάθεση με βάση το νόμο, είναι όρος του 

νόμου ότι  πάμε στον δρόμο της ανάθεσης και όχι  στον δρόμο του 

διαγωνισμού 3316. Αυτό δεν σημαίνει  ότι  θα αναθέσουμε στον . .αύριο.  

Αυτό το αποφασίζει  είτε το συλλογικό όργανο η Οικονομική Επιτροπή 

είτε μονοπρόσωπα ο Δήμος κατά περίπτωση ή διαδικασία 

δημοσιότητας την εφαρμόζει  για να πάει στην ανάθεση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άρα είναι δυο διαφορετικές καταστάσεις.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν υπάρχει στον νόμο, κύριε Πρόεδρε,  απευθείας ανάθεση με 

υποβολή . .  όμως, επειδή θέλουμε και ταχύτητα αλλά συγχρόνως και 

δημοσιότητα, θεωρήσαμε σκόπιμο και οι  συν άδελφοι στην Οικονομική 

Επιτροπή, όλες οι  παρατάξεις  να . .τρεις  μέρες τουλάχιστον…στο 

Διαύγεια να δίνονται προσφορές γι΄ αυτά που περνάμε με απευθείας 
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ανάθεση. Έτσι θα μπορούν να υποβάλλουν και . . ,  αλλά η διαδικασία 

από τον νόμο είναι απευθείας ανάθεση, άσ χετα εάν εμείς  ζητούμε αυτά 

τα εργαλεία της δημοσιότητας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε ένα λεπτό μου δίνετε;  Ένα λεπτό,  γιατί  έξω ακούγεται 

και εύλογο είναι αυτό ο συνάδελφος που λέει ,  έρχεται . .απευθείας 

ανάθεση δώσατε εδώ. Δεν δώσαμε εμείς  όσο ήμασταν.  Λέγα με ότι  

τρεις  μέρες και μάλιστα ο κ.  Χρυσανθίδης έλεγε ότι  είναι τρεις  μέρες;  

Τις ημερομηνίες.   

 Η απευθείας ανάθεση άμα το δούμε είναι ένα,  δυο,  τρία τοις  

εκατό.  Αυτό προσέχουμε . .Δηλαδή 5 και 8% επειδή είναι αυτό που 

κάνουμε.  Άρα τώρα με τι  τρόπο θα κάνετε εδώ είναι ένα άλλο θέμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ακούγεται ανάθεση και νομίζουν οι  άνθρωποι ότι  θα έχει  πολύ χρήμα. 

Πληροφορώ το σώμα ότι  υπήρξαν δουλειές,  πολλές δουλειές που τις  

δώσαμε σε κάποιους και δεν τις  πήρανε.  Είναι όλες οριακά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό είναι άλλο θέμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι,  δεν είναι άλλο θέμα, γιατί  εκεί  τελικά οδηγούνται.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν για το εικοστό πρώτο ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συγνώμη, εδώ τελικά, κύριε Πρόεδρε,  ποια είναι η επιλογή;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με αυτή την διαδικασία.  Απευθείας ανάθεση αλλά με  ανάρτηση στο 

Διαύγεια τρεις  μέρες,  πέντε μέρες.   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος λέγεται.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και θα αποφασίσει η Οικονομική Επιτροπή κ.  Αντιδήμαρχε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η Οικονομική.  

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: 484/2014)  

                                                              …………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό δεύτερο.  

 

ΘΕΜΑ 22ο  

Έγκριση εκπόνησης μελέτης με τίτλο:  

¨Αρχιτεκτονική μελέτη διαμόρφωσης ελεύθερου χώρου στο Ο.Π. 

341¨ .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ υπάρχει μια αυλή σχολείου,  του 18 ο υ  Δημοτικού.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  
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Είναι διαμόρφωση  ως προς την κατασκευή γηπέδων μπάσκετ,  βόλεϊ ,  

παρτέρια,  δενδροφύτευση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

2.480 με Φ.Π.Α.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κάτι να ρωτήσω, κύριε Πρόεδρε.  Πώς θα γίνει;  Πάλι με τον ίδιο τρόπο 

κ.  Μυστακίδη;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Απευθείας ανάθεση.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων μας πρότεινε μια μέθοδο και είναι και καλή 

και είναι και απευθείας.  Θα την ακολουθήσουμε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποια είναι η μέθοδος,  πείτε την λίγο;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ξέρει ο κ.  Μυστακίδης.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να μην μάθουμε και εμείς .   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Υπάρχει μια διάταξη η οποία λέει ,  προεκλογικά μας επισκέφτηκαν. 

2.000, γίνεται διαγωνισμός,  με διαδικασία γρήγορη και επιλέγεται,  

ξέρετε την πρόταση. Δεν την ξέρεις;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Όχι τέτοια πρόταση δεν έκαναν.  Έκαναν προτάσεις για διάφορ ους 

χώρους.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Θα σας την στείλω. Για έναν κοινόχρηστο χώρο …  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Αυτό που λέτε είναι μια άλλη διαδικασία,  αφορά τον Αρχιτεκτονικό 

Διαγωνισμό Ιδεών.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εδώ ιδέες ψάχνουμε.  Είναι αρχιτεκτονικός διαγωνισμός.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είναι κακό να πάρεις δέκα μελέτες και να πάρεις την καλύτερη από το 

να αναθέσεις στον Φωτιάδη και να σου κάνει  μία.  Εγώ θεωρώ ότι  είναι 

ευτύχημα να έχεις  δέκα μελέτες.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να ενημερώσω λίγο για κάτι  επί  του θέμα τος;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αντιθέτως,  εγώ θα ήθελα οι  αυλές των σχολείων να γίνουν πραγματικά 

με επιμέλεια.  Μετά από αυτή την διαδικασία που μας πρότειναν οι  

αρχιτέκτονες.  Με διαγωνισμό ιδεών. Εκεί που θα έχω μια μελέτη από 

τον Φωτιάδη τον μελετητή, θα έχω πέντε προτάσεις και θα πάρω την 

καλύτερη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Όπως έγινε στο σχολείο του Λευκώνα. Ήταν οριστική μελέτη.  Με 

προσμετρήσεις,  με σχέδια,  λεπτομέρειες,  οπότε χρειάζεται να είναι 

ισομερής.  Δεν μπορεί να βγει  σε αρχιτεκτονικ ό διαγωνισμό ιδεών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι για το εικοστό δεύτερο.  

 

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: 485/2014 )  

                                                              …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο εικοστό τρίτο.   

 

ΘΕΜΑ 23ο  

Έγκριση υλοποίησης της παροχής υπηρεσιών υποστήριξη  

 του Δήμου για την κατάρτιση του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου 

Ενέργειας.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Εμείς,  κύριε Πρόεδρε,  θέλουμε να κάνουμε μια ερώτηση. Ποιος είναι ο 

σύμβουλος; Εδώ είναι απευθείας.  Δεν είναι με διαδικασία; Ποιος είναι 

ο σύμβουλος;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μυστακίδη.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έχουμε σύμβουλο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για την ιστορία είπαμε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει το Σύμφωνο των Δημάρχων.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Υπάρχει το Σύμφωνο των Δημάρχων, το οποίο το γνωρίζει  ο Δήμος 

Σερρών εδώ και χρόνια,  το οποίο είναι ένα σημαντικό  . .και έχουμε 

βάσιμες πληροφορίες ότι  θα μας δώσει και περαιτέρω …για τα επόμενα 

χρόνια.   

 Επειδή κινδυνεύουμε να τεθούμε σε μια . .οι  πιο πολλοί Δήμοι 

έχουν καθυστερήσει  να την κάνουν …να μην αναλύσουμε τώρα τι  

περιλαμβάνει και . .Αυτό ζητάμε και εμείς  με την εισήγηση αυτή.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ λέω, ποιος είναι ο σύμβουλος; Ποιος είναι και από πού θα 

πληρωθεί;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Από ποια εταιρεία είναι;   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Είναι απευθείας ανάθεση σε κάποιον σύμβουλο αλλά δεν γνωρίζω το  

όνομά του.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ποιος ξέρει  από τέτοια έργα, από τέτοιες υπηρεσίες…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ τώρα τι  κάνουμε σε αυτό εδώ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ο τρόπος εκτέλεσης,  εδώ δεν . .  το όνομα. Εδώ είναι τρόπος εκτέλεσης.  

Είναι απευθείας ανάθεση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα καθορίσει  τα έργα που θα υλοποιηθούν στον ενεργειακό και 

περιβαλλοντικό τομέα για τα οποία θα πρέπει να γίνουν οι  απαραίτητες 

ενέργειες,  ώστε να υπάρξει ετοιμότητα για την νέα διαχειριστική 

περίπου 2014 -2020, για να μειώσουν τους ρύπους  της ατμόσφαιρας.  

Ποιος θα τα κάνει  αυτά; Αναθέτει  σε κάποιον ειδικό.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε συγνώμη που σε διακόπτω. Όταν πας στην διαδικασία 

ανάθεσης θα το περάσετε το πρόσωπο. Εδώ είναι εάν θέλουμε 

απευθείας ανάθεση ή εάν θέλουμε …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Απευθείας ανάθεση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Χωρίς εκδήλωση ενδιαφέροντος;   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάντα με εκδήλωση ενδιαφέροντος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να καλέσουμε.  Μα δεν ξέρουμε και εμείς  τα πρόσωπα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τώρα αυτό που λέει  για απευθείας ανάθεση…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Με εκδήλωση ενδιαφέροντος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εμείς θα ψηφίσουμε,  κύριε Πρόεδρε,  με διαδικασία πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  Το διευκρινίζω. Δεν είναι το ίδιο,  μην τα 

συγχαίρουμε.  Είναι άλλο πράγμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Με την εισήγηση της υπηρεσίας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτή την στιγμή ψηφίζουμε απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τον νόμο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η εισήγηση της υπηρεσίας λέει  ότι  με απευθείας ανάθεση. Ψηφίζουμε 

την απευθείας ανάθεση. Ναι,  ναι,  ναι .  Κύριε Μοσχολιέ;  Με πρόσκληση 

ενδιαφέροντος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι,  με πρόσκληση ενδιαφέροντος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι.  Το ίδιο και ο κ.  Γιαννακίδης.  Με την εισήγηση. Ναι.  Είπαμε με 

απευθείας.  Είναι ξεκαθαρισμένο, Δήμαρχε,  είκοσι επτά φορές δεν θα 
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το επαναλάβουμε.  Με απευθείας ανάθεση. Όλοι αυτοί ψηφίσανε με 

απευθείας ανάθεση. Ξεχώρισαν την θέση τους …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με απευθείας ανάθεση. Με απευθείας 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      

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 486/2014)  

                                                              …………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε παρακάτω.  

 

ΘΕΜΑ  24ο  

Έγκριση χρηματοδότησης:  

α) της σχολικής επιτροπής Α/βάθμιας εκπαίδευσης  

και β) της σχολικής επιτροπής  Β/βάθμιας εκπαίδευσης,   

για την κάλυψη μικρών επισκευαστικών αναγκών των σχολείων.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μερετούδης.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   
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Έγκριση χρηματοδότησης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών πο υ απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 487/2014)  

                                                              …………………  

 

έγκριση χρηματοδότησης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης  

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: 488/2014)  

                                                              …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό πέμπτο.   

 

ΘΕΜΑ 25ο  

Έγκριση μελέτης του έργου:  

¨Επισκευές -  συντηρήσεις στο Δημοτικό Σχολείο Καλών Δένδρων  

του Δήμου Σερρών¨ .  
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Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 489/2014)  

                                                              …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό έκτο.  

 

ΘΕΜΑ  26ο  

Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών:  

α) αποκομιδή απορριμμάτων Δημ. Ενοτήτων Κ. Μητρούση και 

Λευκώνα  

του Δήμου Σερρών,  

β) αποκομιδή απορριμμάτων Δ.Ε. Σκουτάρεως του Δήμου Σερρών 

και  

γ) αποκομιδή απορριμμάτων Δ.Ε. Σερρών του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Χράπας Π.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι,  κύριε Πρόεδρε,  μισό λεπτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε να ακούσετε τον εισηγητή;  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ερωτήσεις να υποβάλλουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις απευθείας.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Χράπα, παρακολουθώ εδώ και τρία χρόνια,  πάμε στο τέταρτο,  

ότι  έχει  σχέση με αυτό το είδος τις  αναθέσεις και τις  εργολαβίες.  

Υπάρχει μια σταδιακή αύξηση του ποσού. Αυτό είναι ένα το 

ζητούμενο, . .θα ακολουθήσει ερώτημα.  

 Θα ήθελα από εσάς να μου πείτε την αντιστοίχηση των ποσών 

των υπηρεσιών, λαμβανομένου υπόψη ότι  υπάρχουν συγκριτικά μεγέθη 

από το ΄11 και πίσω, τα οποία,  βέβαια,  θα πρέπει να προβληματίσουν 

τον κόσμο, εφόσον ενημερωθεί.   

 Πριν φτάσω εκεί  θα ήθελα να μου πείτε,  πώς βγάλατε αυτό το 

ποσό; Γιατί ,  ας πούμε,  για την περιοχή Σκουτάρεως είναι περίπου 

12.500 τον μήνα. Για την περιοχή Σερρών είναι 20.000 τον μήνα, για 

την περιοχή Λευκώνα και Μητρουσίου είναι περίπου 11.500 τον μήνα.  

 Λοιπόν,  για πείτε μου , σας παρακαλώ, την αντιστοίχηση των 

ποσών που οδήγησαν στο αίτημα αυτό των 146.000 για την Δημοτική 

Ενότητα Σκουτάρεως,  λαμβανομένου υπόψη ότι  εμείς  πληρώνουμε 30,  

ο Λευκώνας 25 και το Μητρούσι 22; Πώς φτάνουμε εδώ πέρα.  
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 Θα ήθελα, σας παρακαλώ, να μας δ ώσετε διευκρινήσεις.  Μια 

αντιστοίχηση των ποσών.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Αρχικά θέλω να σας πω ότι  δεν υπάρχει αύξηση του ποσού. Τα ποσά 

είναι ίδια με πέρυσι.  Αυξήθηκε ο χρόνος . . .  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μιλάω για έτος,  κ.  Χράπα, 127 ήταν πέρυσι και φέτος είναι 149.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Τα ποσά μειώθηκαν επειδή αυξήθηκε ο χρόνος.  Πέρυσι ήταν για 18 

μήνες,  φέτος είναι για 24.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μιλάω για έτος,  κ.  Χράπα, δεν μιλάω για την χρονική περίοδο.   

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Καταλαβαίνουμε ή δεν καταλαβαίνουμε;  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ μιλάω για έτος.  Πέρυσι ήταν 127.000 το έτος και τώρα είναι 

146.000,  που σημαίνει  τι ;  Ότι  κάνατε αύξηση ποσού.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επειδή φωνάζεις  έχεις  δίκαιο;  Πιο σιγά.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Σε παρακαλώ κύριε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πιο σιγά δεν μπορείς να μιλάς;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε,  κανείς  δεν θα διακόψει.   
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Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Ο αρχικός διαγωνισμός ήταν 1.050.000 και με τις  εκπτώσεις έπεσε στα 

720 χιλιάρικα και γι΄ αυτό τον λόγο προέκυψε αυτό το ποσό. Σε αυτόν 

τον διαγωνισμό ο αρχικός προϋπολογισμός έχει  μειωθεί . .  σε άλλα 15 

και σε άλλα 17%.  Από 15 έως 17% μείωση του προϋπολογισμού. Την 

τελική τιμή δεν την γνωρίζουμε ποια θα είναι.  Όπως ξέρετε ότι  είχαμε 

την τελική τιμή 127.000 ευρώ.  

 Τα ποσά είναι ακριβώς τα ίδια με τον προηγούμενο δι αγωνισμό, 

απλά αυξήθηκε ο χρόνος αποκομιδής κατά έξι  μήνες.  Ήταν 18 και 

έγινε 24 μήνες.  Δεν έχει  αλλάξει κάτι  άλλο. είναι ακριβώς τα ίδια.  

Μειώσαμε τον προϋπολογισμό επειδή είχαμε μεγαλύτερες εκπτώσεις 

στο 30 και 35% είχαμε εκπτώσεις,  μειώσαμε εμείς  τον πρ οϋπολογισμό 

κατά 15 έως 17% γι΄ αυτό τον λόγο είναι τα ίδια ποσά και αυξήσαμε 

τον χρόνο αποκομιδής.  Τον χρόνο σύμβασης δηλαδή κατά έξι  μήνες 

περισσότερο.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Για τα υπόλοιπα μπορείτε να μου δώσετε απάντηση, κ.  Χράπα;  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Όσον αφορά τα ποσά . .  κατά ενότητα, υπάρχουν κάποιες θέσεις…  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Αντιστοίχιση υπηρεσιών και ποσών.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Ακριβώς. Υπάρχουν κάποιες . .που δεν μπορεί η αποκομιδή να έχει  ίδιο 

κοστολόγιο σε όλα τα χωριά.  Κάποιο χωριό έχει  περισσότερα 

χιλιόμετρα για να πάει στον Χ.Υ.Τ.Α. του Παλαιοκάστρου, κάποια 

λιγότερα. Κάποια χωριά έχουν μεγαλύτερο πληθυσμό, κάποια λιγότερο 

πληθυσμό. Η πόλη των Σερρών έχει  παροχές στις  υπηρεσίες έξτρα, 
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όπως είναι η αποκομιδή ανακύκλωσης Παρασκευή απόγευμα, Σάββατο 

απόγευμα και απορριμμάτων Σάββατο πρωί απόγευμα, Κυριακή πρωί,  

συν την αποκομιδή της λαϊκής και των σκουπιδιών της λαϊκής.  Αυτά 

είναι έξτρα υπηρεσίες που ανεβάζουν το κοστολόγιο.  

 Να σας πω τώρα την πραγματικότητα, αυτά δεν τα βγάζει  

κανένας Αντιδήμαρχος,  τα βγάζουν  οι υπηρεσίες αφού παίρνουν τα 

πραγματικά γεγονότα, παίρνουν τα στοιχεία,  τα χιλιόμετρα, την 

κατανάλωση καυσίμων που έχει  το όχημα και βγάζουν έναν 

προϋπολογισμό και βάσει σε αυτόν τον προϋπολογισμό και πάνω σε 

αυτόν τον προϋπολογισμό . .  τις  εκπτώσεις τις  ανάλογες.  

 Γι΄ αυτό τον λόγο δεν μπορεί να είναι τα ποσά όλα ίδια σε κάθε 

πρώην Δήμο. Δηλαδή για τον Λευκώνα …  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Χράπα είναι σαν να παραβιάζετε πόρτες ανοικτές . .  Εγώ άλλο 

ζήτησα. Άλλο ζήτησα. Μέσα σε αυτό το ποσό των 12.500, για τ ο 

Σκούταρι αυτό έχω μπροστά μου, παραδίπλα έχω και τα υπόλοιπα, τι  

ποσό δίναμε για την ενοικίαση απορριμματοφόρου; Απλό το ερώτημα, 

σαφές και θα ήθελα μια σαφή απάντηση.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Η σαφής απάντηση είναι ότι  δεν πληρώναμε κανένα ποσό για 

ενοικίαση.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν έχουμε νοικιασμένα απορριμματοφόρα.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Αυτή είναι η σαφής απάντηση. Δεν δίνουμε κανένα ποσό για ενοικίαση 

απορριμματοφόρου.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Παρακάτω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ερώτημα ήθελα να κάνω, κύριε Πρόεδρε.  Κάτ ι πολύ απλό θέλω να 

ρωτήσω τον εισηγητή. Είναι βέβαιο ότι  έχει  μειωθεί δραματικά η 

παραγωγή σκουπιδιών. Αυτό είναι βέβαιο.  Πώς γίνεται να είναι …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Δεν έχουμε δει  τα σκουπίδια; Καλά σε άλλο πλανήτη . .κύριε Πρ όεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ δεν το ξέρω.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Έτσι λειτουργούσαν τα καταστήματα όπως λειτουργούν,  παράγουν 

τόσα πολλά σκουπίδια όπως τώρα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν το ξέρω. Εάν έχεις  κάτι  επίσημο στατιστικό στοιχείο ότι  …  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Πριν συνεχίσετε,  κ.  Μηλίδη, 24.000 τόνους είχαμε,  πάλι 24.000 τόνους 

έχουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ είναι τα επίσημα στατιστικά.   

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Ο όγκος των απορριμμάτων δεν έχει  μειωθεί.  24.000 τόνους ετησίως.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  
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Κύριε Χράπα, όταν μιλούσαμε για διακίνηση σκουπιδιών για το 

εργοστάσιο και τα λοιπά λέγαμε ότι  έχουμε πτωτική τάση. Έτσι δεν 

είναι;  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Υποθέταμε ότι  θα έχουμε πτωτική τάση.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Και τώρα λέμε ότι  είναι ακριβώς ίδια.  Θα μου επιτρέψετε να έχω 

διαφορετική άποψη.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Βλέπω τα . .  που μας στέλνουν κάθε μέρα . Τα προσθέτω και μου 

βγάζουν 24.000 τόνους ετησίως.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Γιατί  η ερώτηση δηλαδή, πιστεύω ότι  από αυτό που ζούμε στην 

καθημερινότητα ότι  έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Θα έπρεπε,  επομένως 

και το κοστολόγιο να έχει  μειωθεί.  Αυτό εννοώ. Εκεί θέλω να 

καταλήξω. Αυτή την στιγμή λέμε ότι  δεν πληρώνουμε και ενοίκιο.   

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Το σκεπτικό σας έχει  βάσει μέχρι σε ένα σημείο.  Εγώ θα επισημάνω 

ότι  ο κάδος των απορριμμάτων πρέπει να αδειάσει,  ο ανάδοχος 

εργολάβος που θα πάρει την αδειάσει πρέπει να τον αδειάσει … την 

εβδομάδα, άσχετα άμα είναι γεμάτος ή μισός.  Πάλι θα τον αδειάσει 

μέσα στην εβδομάδα, την ίδια δουλειά θα κάνει  πάλι.  Καταλάβατε;  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Δεν πληρώνουμε και ενοίκιο …  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Πληρώνουμε υπηρεσίες σε απορριμματοφόρο. Δεν πληρώνουμε 

ενοίκιο,  πληρώνουμε υπηρεσίες σε απορριμματοφόρο κ.  Χράπα. Μην 

μας δουλεύετε.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Όχι,  δεν σας δουλεύω.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μην μας δουλεύετε σας παρακαλώ. Το αντικείμενο το ξέρετε ότι  το 

ξέρω καλά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε διάλογο. Ολοκληρώθηκε νομίζω  το θέμα και μπαίνει  σε 

ψηφοφορία.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μισό λεπτό να κάνω τοποθέτηση. Μισό λεπτό,  αυτό ήταν διαδικασία 

ερωτήσεων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Είπα προηγουμένως, ανέφερα δυο, τρία νούμερα. 30,  25,  22.000 με την 

διαδικασία της ανάθεσης,  γιατί  όντως δεν υπήρχε υπηρεσία για να 

μεταφέρει τα σκουπίδια.  Μιλάμε για Περιφερειακούς Καποδιστριακούς 

Δήμους;  

 Εδώ το έτος βλέπω, τουλάχιστον για τον Δήμο . .  146.000, από 

30,  146.000. 110.000 δηλαδή παραπάνω. Ερώτημα απλό. Δεν θα πρέπει 

να αναλογιστούμε γιατί  φτάνουμε σε αυτό το ποσό; Εδώ ζητάμε 

χρήματα από τον κ.  Δήμαρχο και η επωδός είναι ότι  δεν υπάρχουν 

λεφτά. Έτσι δεν είναι κύριε Δήμαρχε; Άρα λοιπόν σε αυτή την λογική 

δεν θα έπρεπε να αναζητήσουμε,  κ.  Χράπα, έναν τρόπο μείωσης του 
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κόστους και να μένουμε σε αυτά τα ποσά, που,  τέλος πάντων, επί  

τέσσερα έτη εγώ βλέπω, με βάση τον προϋπολογισμό, μια αυξητική 

τάση;  

 Είπατε ότι  δεν  νοικιάζονται.  Δεν φαίνεται να νοικιάζουμε αλλά 

είναι παροχή υπηρεσιών του εργολάβου με χρήση απορριμματοφόρου. 

Έτσι λέει .  Άρα λοιπόν αλλάζει  ο Μανωλιός και το βάζει  αλλιώς.  Και 

με βάση τα στοιχεία που έχω συλλέξει  εάν λάβετε υπόψη ότι  το κόστος 

των εργαζομένων δεν ξεπερνάει τις  3.000 και το κόστος καύσεων είναι 

περίπου 15 με 20 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα, αντιλαμβάνεσ τε ότι   εδώ 

το απορριμματοφόρο που θα παρέχει  υπηρεσίες ουσιαστικά, κ.  Χράπα, 

το νοικιάζουμε 8 με 9.000 τον μήνα, κάτι  το οποίο θα μπορούσαμε να 

το αποφύγουμε,  πώς;  

 Ένα απορριμματοφόρο οκτάχρονο,  το ξέρει  ο κ.  Φωτιάδης,  εάν 

πάει στην αγορά . .είναι από 45 μέχρι 60.000 το καλύτερο. Άρα λοιπόν 

εδώ…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και ο οδηγός;  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μιλάω για απορριμματοφόρο. Άρα λοιπόν εδώ αντιλαμβάνεστε πως ο 

οποιοσδήποτε εργολάβος μονάχα από μια εργολαβία του Δήμου 

Σκουτάρεως αγοράζει  τρία απορριμματοφόρα, τα οποία . .Εμείς τι  

κάνουμε,  κ.  Χράπα για να μειώσουμε τα κόστη;  

Εγώ είμαι υπέρ του να μαζεύονται τα σκουπίδια αλλά όχι  με αυτή την 

στρεβλή κατάσταση. Όχι.  Γιατί;  Γιατί  είναι εξοργιστικό,  κατακριτέο 

κατά την άποψή μου και σίγουρα δεν θα μπορέσω να το ψηφίσω.  Αυτά 

τα ποσά. Ναι στις  εργολαβίες αλλά όχι  έτσι,  γιατί  είναι εξόφθαλμα 

άδικα και βλαπτικά για τον Δήμο.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Απαντήστε.   

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Στα περισσότερα που είπατε,  κ.  Αναστασιάδη, είστε πολύ κοντά στην 

πραγματικότητα αλλά και σε άλλα είστε λίγο μακριά.  30.000 

πληρώνονται . .στο Σκούταρι για να μαζεύουν τα σκουπίδια από τον 

Δήμο σας.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν θα διακόπτετε.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Συγνώμη, απλώς το λέω.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Τα 30.000 ευρώ που δίνατε τότε σε δυο άτομα νομίζω τα δίνατε εκεί  

Σκουταριανούς…τα χρήματα αυτά, οι  οποίοι  είχαν έργο 

ικανοποιήσιμο, τα πετρέλαια ήταν πληρωμένα από τον Δήμο, τα 

πηγαίνανε τα σκουπίδια έξω από το χωριό στο Κωνσταντινάτο με ένα 

απορριμματοφόρο του Δήμου, που ήταν αυτό που ήταν.  

 Σήμερα όμως έρχεται το κράτος και λέει  ότι  δεν έχει  δικαίωμα ο 

ιδιώτης να οδηγάει οχήματα του Δήμου. Ο Δήμος δεν έχει  οχήματα 

κατάλληλα και σε αριθμό για να κάνει  αυτή την δουλειά που πρέπει να 

κάνει .  Ο Δήμος δεν έχει  προσωπικό και δεν φαίνεται να μ πορεί να 

προσλάβει μέχρι το ΄16 που δεσμεύτηκε η κυβέρνηση προσωπικό 

μόνιμο.   

 Πάμε τώρα στο τρίτο και τελευταίο.  Έχουμε έναν Χ.Υ.Τ.Α. που 

είναι στο Παλαιόκαστρο και τα αυτοκίνητα, τα απορριμματοφόρα 
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καίνε 100 ευρώ πετρέλαιο περίπου ημερησίως για να κάνουν  την 

αποκομιδή και να πάνε να αδειάσουν και να γυρίσουν,  οπότε αυτά που 

είπατε δεν είναι σωστά. Και ένα απορριμματοφόρο δεν κάνει  45 μέχρι 

60.000 ευρώ. Το τελευταίο που πήραμε με διαγωνισμό κόστισε 180.000 

ευρώ.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

. .  κ.  Χράπα, μην μπερδεύεστε.   

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

…150. 

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Για κάνε μια έρευνα αγοράς και θα δεις .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε είμαστε εκτός θέματος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να τελειώνουμε,  24:00΄ η ώρα πήγε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ψηφίζουμε.  Κύριε Αραμπατζή; Ναι,  ναι,  …  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι με αυτά τα ποσά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι με αυτά τα ποσά.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Ναι στις  εργολαβίες,  όχι  με αυτά τα ποσά. Είναι σαφές.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Χρυσανθίδη;  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  
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Όχι στην παράταση του συγκεκριμένου μοντέλου αποκομιδής,  ναι στην 

οργάνωση υπηρεσίας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι στην οργάνωση υπηρεσίας,  όχι  στην παράταση. Κύριε Γιαννακίδη;  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Όχι με αυτά τα ποσά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι με αυτά τα ποσά. Ναι,  ναι,  ναι .   

Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών με τίτλο Αποκομιδή 

απορριμμάτων Δ.Ε. Κ. Μητρούση και Λευκώνα Δήμου Σερρών  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ      

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 490/2014)  

…………………  

 

Ομοίως Δ.Ε. Σκουτάρεως Δήμου Σερρών  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ      

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 491/2014)  

                                                              …………………  
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Ομοίως Δ.Ε. Σερρών Δήμου Σερρών  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ      

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 492/2014)  

                                                              …………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό έβδομο.  

 

ΘΕΜΑ 27ο  

Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2014 που αφορά  

 τον Κ.Α. 70.7326.222 ¨Χρηματοδότηση παιδικών κατασκηνώσεων¨   

και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2014.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ .  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το είκοσι επτά είμαστε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για τις  κατασκηνώσεις;   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ένα ερώτημα να κάνω. Υπάρχει άδεια λειτουργίας;   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Είναι για το πρώην ΠΙΚΠΑ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι για τους ξενώνες,  δεν είναι για τους ξενώνες.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Γιατί  εάν δεν έχει  επίσημη άδεια λειτουργίας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν είναι για τους ξενώνες το συγκεκριμένο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτο ύνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ    ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 493/2014)  

                                                              …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό όγδοο.  

 

ΘΕΜΑ 28ο  
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Έγκριση  προϋπολογιστικού πίνακα του έργου: ¨Επισκευή –  

συντήρηση  

 των κεντρικών θερμάνσεων των: 11ου Δημ. Σχολείου  

 και του Δημ. Σχολείου Προβατά  

του Δήμου Σερρών¨ .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εδώ, κύριε Πρόεδρε,  να ρωτήσω κάτι;  Γιατί  δεν επιλέγουμε την 

διάθεση των χρημάτων κύριε Μυστακίδη;   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Γιατί  κάποτε αυτές τις  δουλειές ο Διευθυντής τις  έκανε.  Δεκαετίες.  

Αυτός έκανες την συντήρηση, αυτός είχε.  Τώρα εδώ κατ΄ εξαίρεση 

μπαίνουμε στην λογική συντήρησης καυστήρα και τα λοιπά και τα 

λοιπά.  Το πιο απλό και το πιο καθολικό και το δίκαιο είναι αυτό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μα ρωτήσει τους Διευθυντές και να τελειώνει η ιστορία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρώτα από όλα πρέπει να πάρουμε απόφαση σαν Δημοτικό Συμβούλιο 

να παραχωρήσουμε τα κονδύλια …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αντί να το κάνεις  έτσι όπως το κάνεις  εδώ να δώσεις τα λεφτά στην 

Σχολική Επιτροπή και τελείωσες.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Φωτιάδη όπως είπε και ο κύριος …  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτά σιγά –σιγά.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επειδή όντως η Σχολική Επιτροπή σαν νομικό πρόσωπο είναι πιο 

ευέλικτο,  θα μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν για το είκοσι οκτώ 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: 494/2014)  

                                                              …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό ένατο.   

 

ΘΕΜΑ 29ο  

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παρα λαβής των 

έργων:  

α) ¨Πεζοδρόμηση οικισμού Λευκώνα¨   και  

β) ¨Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού Σκουτάρεως¨ .  
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Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε να ρωτήσω κάτι;  Ποιο έργο είναι αυτό,  κ.  

Αντιδήμαρχε,  η πεζοδρόμηση του οικισμού Λευκώνα;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Αυτό είναι ένα έργο από το 2009.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Δεξιά και αριστερά. Είχε κάποια κομμάτια που φύγανε τα παλιά,  

σπάσανε και . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής  

του έργου Πεζοδρόμηση οικισμού Λευκώνα  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ    ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 495/2014)  

                                                              …………………  
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Ομοίως του έργου Κατασκευή Βρεφονηπιακών Σταθμών 

Σκουτάρεως  

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: 496/2014)  

                                                              …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 30ο  

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: ¨Συντήρηση οδού Αγία Ε λένη -  

Πεπονιά¨ .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό είναι . .  κύριε Πρόεδρε.  Δηλαδή …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι,  αλλά ξέρετε έγινε ξανά…  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ :  

Πέρασα και εγώ δηλαδή, τι  κάνει;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν έγινε όλο το κομμάτι.  Στην μέση, δεν έφταναν τα λεφτά και 

απέτυχε ένα με δυο κομμάτια.  Τα άλλα που κάναμε είναι εντάξει .  

Απλώς αυτά τα δυο κομμάτια που ήταν στην μέση δεν έγιναν καθόλου 

γιατί  δεν φτάνανε τα  λεφτά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και αυτά που έγιναν…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτά είναι καλά. Στην μέση όμως δεν έγινε καθόλου.  

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: 497/2014)  

                                                              …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα τριακοστό πρώτο.  

 

ΘΕΜΑ 31ο  

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ.  Δημάρχου κατά  

τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2014.  
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Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και Απρίλιος να συμπληρωθεί γραμματέα. Απρίλιος,  Ιούνιος,  Ιούλιος 

2014. Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ.  Δημάρχου Σερρών  

στις 23-4-2014 και από τις 11 έως 13 Ιουνίου 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: 498/2014)  

                                                              …………………  

 

Ομοίως από 24 έως 26 Ιουνίου 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: 499/2014)  

                                                              …………………  

 

Ομοίως στις 4/7 από τις 7 έως 8 Ιουλίου 2014 και στις 9 -7-2014  
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Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ    ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 500/2014)  

                                                              …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό δεύτερο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 32ο  

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιδημάρχου  

 κ. Γρηγοριάδη Παναγιώτη,  

κατά τους μήνες Μάρτιο και Μάιο 2014.  

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: 501/2014)  
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                                                              …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό τρίτο.  

 

ΘΕΜΑ  33ο  

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ.  Δημάρχου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ.  Δημάρχου  

για τις 23 Απριλίου και από τις 11 έως 13 Ιουνίου 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: 502/2014)  

                                                              …………………  

 

Ομοίως από τις 24 έως 26 Ιουνίου 2014  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ    ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 503/2014)  

                                                              …………………  

 

Ομοίως από τις 7 έως 8 Ιουλίου 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: 504/2014)  

                                                              …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό τέταρτο.  

 

ΘΕΜΑ 34ο  

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του  

αντιδημάρχου κ.  Γρηγοριάδη Παναγιώτη και του Δημ. Συμβούλου  

 κ. Δημητρίου Ευστρατίου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Ναι.   

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του Αντιδημάρχου 

Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικονομίας και Τουρισμού κ.  

Γρηγοριάδη Παναγιώτη για τις 28 -3-2014 και από τις 8 έως 9 

Μαΐου 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: 505/2014)  

                                                              …………………  

 

Ομοίως των κ.κ.  Γρηγοριάδη Παναγιώτη Αντιδημάρχου και 

Δημητρίου Ευστρατίου για τους μήνες Σεπτέμβριο του 2013 και 

Φεβρουάριο του 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: 506/2014)  

                                                              …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα τριακοστό πέμπτο.   
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ΘΕΜΑ 35ο  

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του 

Δήμου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας της  

 κ. Μερτγιάνη Ειρήνης κατά το μήνα Μάιο του ΄14  

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: 507/2014)  

                                                              …………………  

 

Ομοίως υπαλλήλων του Δήμου μας κατά τον μήνα Μάιο  

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: 508/2014)  

                                                              …………………  
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Ομοίως κατά τον μήνα Ιούνιο.  

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: 509/2014)  

                                                              …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό έκτο.  

 

ΘΕΜΑ 36ο  

Έγκριση καταβολής εξόδων κ ίνησης εκτός έδρας του κ.  

Αμαξόπουλου Ηλία,  

δικηγόρου του Δήμου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ    ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 510/2014)  

                                                              …………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό έβδομο.  

 

ΘΕΜΑ 37ο  

Έγκριση καταβολής αποζημίωσης σε πρώην δημοτικούς  

 υπαλλήλους,  λόγω συνταξιοδότησης.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στην κ.  Κουκνάκου Όλγα του  

Παρασκευά πρώην δημοτικής υπαλλήλου λόγω συνταξιοδότησης  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελ ών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ    ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 511/2014)  

                                                              …………………  

 

Ομοίως στην κ.  Ορφανίδου Ευμορφίλλη του Ευριπίδη  
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Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ    ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 512/2014)  

                                                              …………………  

 

Ομοίως στην κ.  Τρίμμη Κωνσταντίνα του Χρήστου  

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: 513/2014)  

                                                              …………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό όγδοο.  

 

ΘΕΜΑ  38ο  

Επέκταση –  συμπλήρωση δικτύου ΦΟΠ.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   
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Έγκριση ηλεκτροδότησης των κοιμητηρίων της Τ.Κ. Επταμύλων  

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: 514/2014)  

                                                              …………………  

 

Έγκριση τοποθέτησης τεσσάρων στύλων και τριών απλών  

 φωτιστικών σωμάτων στην Τ.Κ. Κουβουλίων  

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: 515/2014)  

                                                              …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση. Καλό βράδυ σε 

όλους.   

ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

………………………… 

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

συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε. 

 

 

446-2014: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: ¨Ολοκληρωμένες αστικές  

  αναπλάσεις οδικών αξόνων Δήμου Σερρών¨. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

447-2014: Συγκρότηση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: α) 

Αποκατάσταση πηγών μπατανίων, μοραμόρ στο Τ. Δ. Λευκώνα 

καιαντικατάσταση εξωτερικού αγωγού ύδρευσης (μεταφοράς) από τις πηγές 

ως το βόρειο τμήμα του Τ.Δ. Λευκώνα, 

 

448-2014: Ομοίως  του έργου :Ανάπτυξη αρχικής εγκατάστασης (διαμόρφωσης χώρου) 

του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας του 

Δήμου   Σερρών 

 

449-2014: Ομοίως του έργου Αποχέτευση λυμάτων οικισμού Χριστός και ολοκλήρωση  

  εξωτερικού αγωγού λυμάτων Δήμου Λευκώνα  

 

450-2014: Ομοίως του έργου: Εργασίες οδοστρωσίας έτους 2013. 

 

451-2014: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την ¨Προμήθεια πληροφοριακής  

  σήμανσης ελεγχόμενης στάθμευσης και εξοπλισμού διαχείρισης συστήματος 

  PARK AND RIDE¨ κατά το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Καλαϊτζίδης Β.  

 

452-2014: Συγκρότηση  επιτροπής  παραλαβής  προμήθειας  θερμομονωτικού  

   καλύμματος πισίνας στο κλειστό κολυμβητήριο της κοιλάδας Αγίων 

   Αναργύρων. 

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

 

453-2014: Έγκριση καθιέρωσης εργασίας του προσωπικού πολιτικής προστασίας σε  

  βάρδιες σε εικοσιτετράωρη βάση κατά τις Κυριακές, εξαιρετέες και νυχτερινές 

  ώρες. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.  

454-2014: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στη ¨Διεθνή Ένωση Πόλεων για  

  βιώσιμες αστικές εμπορευματικές μεταφορές¨ και σε συναντήσεις στο πλαίσιο 

  του  έργου ¨Ενεργειακή αποδοτικότητα  στις αστικές εμπορευματικές  
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  μεταφορές (ENCLOSE)¨.  

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Καλαϊτζίδης Β. 

 

455-2014: Έγκριση συμμετοχής εκπροσώπων του Δήμου Σερρών στα εγκαίνια του  

  Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Konce στο πλαίσιο της πράξης   

  ¨Προώθηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς των Βλάχων στις περιοχές των 

   Σερρών και Konce¨. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.  

 

456-2014: Έγκριση χορήγησης οικονομικού βοηθήματος σε συμπολίτη μας. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης .          14057  28-7-2014 

 

457-2014: Έγκριση της υπ' αριθμ. 86/2014 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. με θέμα: 

  ¨Αναμόρφωση προϋπολογισμού χρήσης 2014¨. 

  Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ κ. Αρναούτογλου Φ. 

 

458-2014:  Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης του υποέργου ¨Παροχή υπηρεσιών  

  υποστήριξης για την διοργάνωση της Πανεπιστημιάδας Θεάτρου στο Δήμο 

   Σερρών έτους 2014¨ της πράξης ¨Διοργάνωση της Πανεπιστημιάδας 

Θεάτρου   στο Δήμο Σερρών¨.  

  Εισηγητές: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. και η Πρόεδρος του  

  ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. κ. Μπιτζίδου Σ.  

 

459-2014: Έγκριση 5ης τροποποίησης στην υλοποίηση της πράξης ¨Προώθηση της  

  ασφαλούς κυκλοφοριακής συνείδησης σε τοπικό επίπεδο στη διασυνοριακή 

  περιοχή Ελλάδας  Βουλγαρίας¨  (PROMO  SAFE DRIVING).  

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.  

 

460-2014: Εξέταση της υπ' αριθμ. πρωτ. 38464/8-7-2014 ένστασης του αναδόχου του 

   έργου: ¨Αναβάθμιση υποδομών αυτοκινητοδρομίου και Πάρκου  

   Κυκλοφοριακής Αγωγής Δήμου Σερρών¨. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

461-2014: Πληρωμή β' δόσης της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. ΟΤΑ για την τεχνική υποστήριξη  

  στην υλοποίηση της πράξης: ¨Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας 

  στο Δήμο Σερρών¨. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης. 
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462-2014: Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων Α΄ τριμήνου 2014 για τον έλεγχο  

  υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2014. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

463-2014: Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 για 

την ενίσχυση κωδικών εργοδοτικών εισφορών ΤΕΑΔΥ και κωδικών 

υπερωρίας ( Αναμ. 143) 

14239   1-8-2014 

 

464-2014: Ομοίως για την ενίσχυση κωδικών εξόδων που αφορούν δάνεια, Μητρώο 

Παγίων κλπ. (Αναμ. 147)         14069   29-7-2014 

 

465-2014: Ομοίως για την ενίσχυση κωδικών εξόδων που αφορούν εργοδοτικές εισφορές 

προσωπικού (Αναμ. 156)  

 

466-2014: Ομοίως για την ενίσχυση κωδικών εξόδων που αφορούν τακτικές αποδοχές 

και εργοδοτικές εισφορές προσωπικού  (Ανα. 149) 

 

466-2014: Ομοίως για την ενίσχυση κωδικών κρατήσεων που αφορούν εργοδοτικές 

εισφορές (Αναμ.159) 

14038   8-9-2014 

 

468-2014: Ομοίως για δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού (Αναμ. 163)  17429  18-9-

2014 

 

469-2014: Ομοίως για την ενίσχυση κωδικών αποζημίωσης ρυμοτομίας και δικαστικών 

εξόδων  

14035   28-7-2014 

 

4670-2014: Τροποποίηση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 για την 

μετονομασία κωδικού εξόδου       14609  6-8-2014 

 

471-2014: Ομοίως για την ενίσχυση κωδικού εξόδου  (ακύρωση απόφασης λόγω του 

κατεπείγοντος)  

14083   29-7-2014 

 

472-2014:  Έγκριση κατάστασης κατανομής δημοτικού βοσκότοπου έτους 2014. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 
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473-2014: Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών για την επισκευή απρόβλεπτων 

βλαβών των πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων και δικτύων  

15318  29-8-2014 

 

474-2014: Έγκριση διενέργειας προμήθειας τριών (3) φωτοαντιγραφικών  

πολυμηχανημάτων και ενός επιτραπέζιου υπολογιστή   

                                                                               16703   15320   19-9-2014 

 

475-2014: Έγκριση διενέργειας προμήθειας πλαστικών καρεκλών. 

 

476-2014: Έγκριση διενέργειας προμήθειας υλικών για την αναβάθμιση - επισκευή των  

  αντλιοστασίων άρδευσης της Τ.Κ. Μητρουσίου του Δήμου Σερρών         

15097  20-8-2014 

 

477-2014: Έγκριση διενέργειας προμήθειας λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού.   

        15322  29-8-2014 

 

478-2014: Έγκριση διενέργειας προμήθειας υλικών και μικροϋλικών για τις ανάγκες του 

  Τμήματος Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Συγκοινωνίας. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

479-2014: Έγκριση παροχής υπηρεσιών για την Συντήρηση των μέσων ενεργητικής 

πυροπροστασίας του κτηρίου ¨ΑΣΤΕΡΙΑ¨                    14906  11-8-2014 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

480-2014: Έγκριση παροχής υπηρεσιών για την Ανανέωση της καταχώρησης των 

ανελκυστήρων των δημοτικών κτηρίων του Δήμου Σερρών. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

481-2014: Έγκριση παροχής υπηρεσιών για την Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας και 

τεχνικού ασφαλείας από ΕΞ.Υ.Π.Π. στο Δήμο Σερρών. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης.        17663  22-9-2014 

 

482-2014:      Έγκριση παροχής υπηρεσιών για την για τον διαγνωστικό έλεγχο μηχανήματος  

                        έργου (φορτωτή).                       15960   29-8-2014 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π. 
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483-2014: Έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού έτους 

  2014.       14553  22-8-2014 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

484-2014: Έγκριση εκπόνησης μελέτης με τίτλο: ¨Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

  για τις μελέτες: 1. Μελέτη οριοθέτησης τμήματος ρέματος Αγίου Γεωργίου, 2. 

  Μελέτη οριοθέτησης τμήματος 1.200 μ. ρέματος Αγίου Ιωάννη και 3.  

  Επικαιροποίηση μελέτης οριοθέτησης ρεμάτων οικισμού Αγίου Ιωάννη Δήμου 

  Σερρών¨ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτής. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

485-2014: Έγκριση εκπόνησης μελέτης με τίτλο: ¨Αρχιτεκτονική μελέτη διαμόρφωσης 

  ελεύθερου χώρου στο Ο.Π. 341¨. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

486-2014: Έγκριση υλοποίησης της παροχής υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου για την 

  κατάρτιση του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας.  

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

487-2014: Έγκριση χρηματοδότησης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης  

 

488-2014: έγκριση χρηματοδότησης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης  

 

489-2014: Έγκριση μελέτης του έργου: ¨Επισκευές - συντηρήσεις στο Δημοτικό Σχολείο 

  Καλών Δένδρων του Δήμου Σερρών¨. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

490-2014: Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών με τίτλο Αποκομιδή απορριμμάτων Δ.Ε. 

Κ. Μητρούση και Λευκώνα Δήμου Σερρών  

 

491-2014: Ομοίως Δ.Ε. Σκουτάρεως Δήμου Σερρών  

 

492-2014: Ομοίως Δ.Ε. Σερρών Δήμου Σερρών  

 

493-2014: Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2014 που αφορά τον Κ.Α.  

 70.7326.222 ¨Χρηματοδότηση παιδικών κατασκηνώσεων¨ και τροποποίηση 
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 τεχνικού προγράμματος έτους 2014.                         15740  8-20-2014 

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

494-2014:  Έγκριση προϋπολογιστικού πίνακα του έργου: ¨Επισκευή – συντήρηση των 

  κεντρικών θερμάνσεων των: 11ου Δημ. Σχολείου και του Δημ.   

  Σχολείου Προβατά του Δήμου Σερρών¨. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

495-2014: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου 

Πεζοδρόμηση οικισμού Λευκώνα  

 

496-2014: Ομοίως του έργου Κατασκευή Βρεφονηπιακών Σταθμών Σκουτάρεως  

 

497-2014: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: ¨Συντήρηση οδού Αγία Ελένη - Πεπονιά¨. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.             1573  22-8-2014 

 

498-2014: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου Σερρών στις 23-4-2014 

και από τις 11 έως 13 Ιουνίου 2014 

 

499-2014: Ομοίως από 24 έως 26 Ιουνίου 2014 

 

500-2014: Ομοίως στις 4/7 από τις 7 έως 8 Ιουλίου 2014 και στις 9-7-2014 

 

501-2014: Ομοίως του κ. Γρηγοριάδη Παναγιώτη αντιδημάρχου Ανάπτυξης και 

ΑΓροτκής Οικονομίας στις 28/3/2014 και από τις 8 έως 9 Μαΐου   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

502-2014: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου για τις 23 

Απριλίου και από τις 11 έως 13 Ιουνίου 2014 

 

503-2014: Ομοίως από τις 24 έως 26 Ιουνίου 2014 

 

504-2014: Ομοίως από τις 7 έως 8 Ιουλίου 2014 

 

5045-2014: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του Αντιδημάρχου 

Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικονομίας και Τουρισμού κ. Γρηγοριάδη 

Παναγιώτη για τις 28-3-2014 και από τις 8 έως 9 Μαΐου 2014 
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506-2014: Ομοίως των κ.κ. Γρηγοριάδη Παναγιώτη Αντιδημάρχου και Δημητρίου 

Ευστρατίου για τους μήνες Σεπτέμβριο του 2013 και Φεβρουάριο του 2014 

 

507-2014: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας της κ. Μερτγιάνη Ειρήνης 

κατά το μήνα Μάιο του ΄14 

 

508-2014: Ομοίως υπαλλήλων του Δήμου μας κατά τον μήνα Μάιο  

 

509-2014: Ομοίως κατά τον μήνα Ιούνιο.  

 

510-2014: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Αμαξόπουλου Ηλία, 

  δικηγόρου του Δήμου. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

511-2014: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στην κ. Κουκνάκου Όλγα του Παρασκευά 

πρώην δημοτικής υπαλλήλου λόγω συνταξιοδότησης  

 

512-2014: Ομοίως στην κ. Ορφανίδου Ευμορφίλλη του Ευριπίδη  

 

513-2014: Ομοίως στην κ. Τρίμμη Κωνσταντίνα του Χρήστου  

 

514-2014: Έγκριση ηλεκτροδότησης των κοιμητηρίων της Τ.Κ. Επταμύλων   

14033  31-7-2014 

 

515-2014: Έγκριση τοποθέτησης τεσσάρων στύλων και τριών απλών φωτιστικών 

σωμάτων στην Τ.Κ. Κουβουλίων                                  14032  29-7-2014 

  

……………………….. 

………………. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.      

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ       
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ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

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

 

Μοσχολιός Ζωγράφος       …………….  

 

Αναστασιάδης Ηλίας       …………….  

 

Αραµπατζής Θεόδωρος      …………….  

 

Αρναούτογλου Φωτεινή      …………….  

 

Γαλάνης Στέργιος       …………….  

 

Γιαννακίδης ∆ηµήτριος      …………….  

 

Γκότσης Ηλίας        …………….  

 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης      …………….  

 

∆ηµητρίου Ευστράτιος      …………….  

 

∆ούκας Γεώργιος       …………….  

 

∆ρίγκα Χρυσούλα       …………….  

 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος      …………….  
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Κατιρτζόγλου Βασίλειος      …………….  

 

Ίντος ∆ηµήτριος       …………….  

 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος     …………….  

 

Στεργίου Νικόλαος       …………….  

 

Μερετούδης ∆ηµήτριος      …………….  

 

Μηλίδης Θεόδωρος       …………….  

 

Μυστακίδης Παύλος       …………….  

 

Νεράντζης Βασίλειος      …………….  

 

Παπαδοπούλου Φωτεινή      …………….  

 

Φωτιάδης Στέφανος       …………….  

 

Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης     …………….  

 

Χράπας Παντελής       …………….  

 

Χρυσανθίδης Βασίλειος      …………….  


