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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 15/2014  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ  

 

Στις Σέρρες και στο ∆ιοικητήριο,  σήµερα την 4 η  του μηνός 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ΕΥΤΕΡΑ και 

ώρα 15:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Σερρών, σε 

κατεπείγουσα συνεδρίαση, ύστερα από την αριθµ. 15/01 -08- 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 8 7/7-6-2010 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 23,  δηλαδή:  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος ∆.Σ.)  

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

Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα  

Αναστασιάδης Αντώνιος  

Αραµπατζής Θεόδωρος  
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Αρναούτογλου Φωτεινή  

Γαλάνης Στέργιος  

Γκότσης  Ηλίας  

Γρηγοριάδης Παναγιώτης  

∆ηµητρίου Ευστράτιος  

∆ούκας Γεώργιος  

∆ρίγκα Χρυσούλα  

Ηλιοπούλου Σταλακτή  

Θεοχάρης Μιχαήλ  

Καλαϊτζίδης Βασίλειος  

Μερετούδης ∆ηµήτριος  

Μοσχολιός Ζωγράφος  

Σαραντίδου Ερµοφύλη  

Σούζας Ζαχαρίας  

Στεργίου Νικόλαος  

Χασαπίδης Κων/νος  

Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης  

Χράπας Παντελής  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1. Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραµµατέας ∆.Σ.) ,   

2. Αγοραστός Αγοραστός  

3. Αναστασιάδης Ηλίας  

4. Βαλτσάνης ∆ηµήτριος  

5. Γάτσιος Αθανάσιος  

6.Γιαννακίδης ∆ηµήτριος  

7. ∆ήµου Ιωάννης  
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8. Ίντος ∆ηµήτριος  

9.  Κατιρτζόγλου Βασίλειος  

 

 

10. Μηλίδης Θεόδωρος  

11. Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία  

12.Μυστακίδης Παύλος  

13. Νεράντζης Βασίλειος  

14. Νιζάµης ∆ηµήτριος  

15.Παπαδοπούλου Φωτεινή  

16. Σταυρόπουλος Χριστόδουλος  

17. Φωτιάδης Στέφανος  

18. Χρυσανθίδης Βασίλειος.  

 

  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,  ύστερα από την,  οµόφωνα, 

σύµφωνη γνώµη του Σώµατος για το χαρακτήρα του κατεπείγοντος της 

συνεδρίασης σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, 

στην οποία ήταν παρών ο ∆ήµαρχος κ.  Αγγελίδης Πέτρος,  που κλήθηκε 

σύµφωνα µε τις  διατάξεις  της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.  
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.   

 

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 73/2014 μελέτης για την ¨Προμήθεια γευμάτων 

σίτισης μαθητών Μουσικού Σχολείου (Γυμνάσιο-Λύκειο) Δήμου 

Σερρών, σχολικού έτους 2014-2015¨. 

        Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης Δημήτριος 
 

ΘΕΜΑ 2ο: Έκθεση εσόδων-εξόδων Β΄ Τριμήνου (Εξαμηνιαία) 2014 για τον 

έλεγχο υλοποίησης – εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2014.  

Εισηγητές: Οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Γαλάνης Στέργιος και Γρηγοριάδης 

Παναγιώτης 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

 

……………………… 

…………….. 

 

 

15Η     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

ΘΕΜΑ 1ο  

Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 73/2014 μελέτης για την ¨Προμήθεια 

γευμάτων  
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 σίτισης μαθητών Μουσικού Σχολείου (Γυμνά σιο-Λύκειο) Δήμου 

Σερρών,  

σχολικού έτους 2014 -2015¨  

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ.  Μερετούδης Δημήτριος  

 

ΘΕΜΑ 2ο  

Έκθεση εσόδων -εξόδων Β΄ Τριμήνου (Εξαμηνιαία) 2014 για τον 

έλεγχο   

υλοποίησης -εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2014.  

Εισηγητές: Οι Αντιδήμαρχοι κ.κ.  Γαλάνης Στέργιος  

και Γρηγοριάδης Παναγιώτης  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επειδή δεν βλέπω να έρχονται οι  υποσχεθέντες ότι  θα έρθουν,  μπορεί 

να  αναβληθεί για αύριο.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πάρε τηλέφωνα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πήραμε τηλέφωνα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τώρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και στην συμπολίτευση και στην αντιπολίτευση.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Για το δεύτερο θέμα που είναι το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης το 

φέρνουμε εδώ για να πούμε ότι  δεν θα κάνουμε αναθεώρηση. Το 

δεύτερο θέμα που έχει  να κάνει  με την στοχοθεσία του Δήμου και των 
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νομικών προσώπων το φέρνουμε για να σας πούμε ότι  δεν θα κάνουμε 

αναθεώρηση. Το φέρνουμε για τυπικούς λόγους.  Το λέει  ο νόμος.  Ότι 

ακόμα και εάν δεν κάνετε αλλαγές πρέπει να μας το φέρετε.  Εμείς το 

φέρνουμε για να σας πούμε ότι  δεν θα κάνουμε αλλαγές.  Δεν κάνουμε 

αναμόρφωση της στοχοθεσίας.  Ούτε τα νομικά πρόσωπα ούτε ο Δήμος.  

Αυτό είναι το ένα θέμα.  

 Το άλλο είναι η σίτιση των σχολείων.  

Κος ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Και το άλλο αφορά την σίτιση του Γυμνασίου και του Λυκείου για να 

μπορέσουμε να προλάβουμε τις  ημερομηνίες ώστε να γίνει  η σίτιση 

των σχολείων.  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

…Τηλεφωνικά και έρθετε και να πείτε ότι  περνάνε τα θέματα, να το 

κάνουμε τηλεφωνικά για κάποιους;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Λέω ότι  άμα συμφωνούν όλοι να πούμε ότι  άλλα πέντε άτομα υπά ρχουν  

εδώ, θα βγάλουμε τα ονόματα για να μην ξανά έρθουμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σίγουρα τα είδαν τα θέματα οι  άνθρωποι και δεν μπορούν να έρθουν.   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση και θα την κάνω μετά κατ΄ ιδίαν για 

την στοχοθεσία.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Να την κάνετε τώρα.  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  
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Να πω την ερώτηση λίγο για να ακούσουν και όλοι.  Υπάρχουν κάποιες 

αποκλείσεις  οι  οποίες,  βέβαια,  εξηγούνται από κάτω για ποιο λόγο 

γίνονται αυτές οι  αποκλείσεις .  Αυτές οι  αποκλείσεις  όμως εάν 

συνεχίσουν να υπάρχουν και σε δεύτερ ο ή τρίτο εξάμηνο, σύμφωνα με 

το Παρατηρητήριο,  άσχετα εάν είναι υποκειμενικοί ή αντικειμενικοί οι  

λόγοι,  θα υπάρχει κάποια επίπτωση; Ανεξάρτητα εάν είναι οι  λόγοι 

υποκειμενικοί ή αντικειμενικοί.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Η οικονομική θέση του Δήμου δεν αλλάζει  επειδή  καθυστερούν να 

έρθουν,  καθυστερούν να υλοποιηθούν τα έργα αυτά.  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Είναι σαφέστατο αυτό που λέω, επειδή φαίνονται ως αποκλείσεις  μέσα 

στα έσοδα -έξοδα …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Η απόφασή μας θα πάει για έλεγχο στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση. 

Φαντάζομαι ότι  μετά από αυτές τις  εξηγήσεις που δίνονται 

αναλυτικά…  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Επειδή το Παρατηρητήριο ήταν πάρα πολύ αυστηρό, εάν για δυο,  τρία 

τρίμηνα οι  αποκλείσεις  είναι αυτού του ύψους,  …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Είναι αποκλείσεις  όμως που σας ξαναλέω για χρηματοδοτήσεις οι  

οποίες ναι μεν…  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Τις δέχεται το Παρατηρητήριο; Δεν αντιλέγω αυτό.  Αυτοί να μην πουν 

ότι  εδώ βλέπω ότι  έχετε αποκλείσεις  από το τόσο τοις  εκατό.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Έχουμε μια απόκλιση στις  επιχορηγήσεις,  τι  σημαίνει  αυτό; Έβγαλα 

λεφτά για κάποιο έργο.  Για ένα πρόγραμμα. Τα λεφτά αυτά 

προϋπολόγισα εγώ για το έργο,  το πρόγραμμα.  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Καθυστέρησαν.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Για παράδειγμα υπάρχει μια τρίμηνη καθυστέρηση…  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Εάν καθυστερήσω για δυο τρίμηνα, για τρία τρίμηνα…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

. .δεν αλλάζει  . .  Δηλαδή ο Δήμος,  πώς να το πω, δεν φαίνεται έχει  

κάποιο έλλειμμα επειδή καθυστέρησε η διαδικασία των προγραμμάτων 

και των χρημάτων που έρχονται από εκεί .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν μπορείς να προβλέψεις κατά γράμμα και κατά αριθμό τις  

εκπτώσεις που …  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Να ψηφίσουμε το πρώτο θέμα όσον αφορά τα σχολεία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άμα ψηφίσουμε θα ψηφίσουμε και τα δυο.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Αυτό να το ψηφίσουμε κατευθείαν να τελειώσει.   Είναι κρίμα για τα 

παιδιά.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Πήρα και τον κ.  Δινάκη τώρα, μου λέει  ότι  δήλωσέ με παρών, τα ξέρω 

τα θέματα.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Πολύ ωραία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για να μην ξανά κάνουμε αύριο.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Όσον αφορά τα ίδια έσοδα που φαίνεται μια μικρή απόκλιση, μου είπε 

ο κ.  Κατιρτζόγλου ότι  οι  700.000 ευρώ η Δ.Ε.Η. που είναι…λίγες 

μέρες μετά την λήξη του εξαμήνου, οπότε αυξήθηκαν τα έξοδά μας 

κατά 400.000 ευρώ.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Η Οικονομική Επιτροπή λέει  να μην κάνουμε αναμόρφωση, οι  

οικονομικές υπηρεσίες λένε να μην κά νουμε αναμόρφωση και εμείς  

λέμε εδώ να μην κάνουμε αναμόρφωση. Για τους λόγους που λέει   η 

υπηρεσία.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για τα ίδια έσοδα δεν το συζητώ.  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Ούτε και εγώ το συζητώ.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Για τις  επιχορηγήσεις που λέτε ότι  σας προβληματίζει ,  μας  

προβλημάτισε και εμάς . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καμία απορία από κανέναν; Κάποια τοποθέτηση από κανέναν;  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για το Μουσικό Σχολείο ομόφωνα ναι;   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ομόφωνα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 516/2014)  

                                                                …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για το δεύτερο θέμα;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Να σας πω κάτι;  Προσέξτε για το Μουσικό Σχολείο…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η μελέτη.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Η μελέτη είναι με την προϋπόθεση ότι  θα έρθουν τα χρήματα. Τα 

χρήματα δεν έχουν έρθει  σύμφωνα με τον νόμο.  Εμείς πιέζουμε στο 

υπουργείο,  ο κ.  Δήμαρχος  και ο κ.  Αντιδήμαρχος για να έρθουν τα 

χρήματα. Σύμφωνα με τον νόμο  η αρμοδιότητα είναι ότι  υποχρεούται 
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το υπουργείο να μας στείλει  τα χρήματα. Βάζουμε όρους στην μελέτη 

ότι  θα έρθουν τα χρήματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οπότε για το δεύτερο θέμα τώρα έχετε κάτι  να πε ίτε εκτός από τον κ.  

Αναστασιάδη που λέει  παρών. Η κυρία Σαραντίδου με επιφύλαξη.  Ναι 

με επιφύλαξη, ναι με επιφύλαξη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Και εγώ ενημερώνω το σώμα ότι  η στοχοθεσία,  αγαπητοί συνάδελφοι 

εγώ ενημερώνω το σώμα ότι  όπως εισηγούνται οι  υπηρεσίες,  ο Δήμος 

και τα νομικά πρόσωπα του Δήμου. Οι υπηρεσίες λένε και εισηγούνται 

να μην κάνουμε κάποια αναμόρφωση. Λένε δηλαδή εγγράφως ότι  

είμαστε μέσα στην στοχοθεσία,  στους όρους που βάλαμε,  στο 

Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης . .και οι  δυο αποκλίσεις  που υπάρχουν 

στις  επιχορηγήσεις,  δηλαδή στα έργα που γίνονται μέσα από 

προγράμματα, υπάρχει μια ενδελεχής ανάλυση για ποιο λόγο συμβαίνει  

αυτό,  για τα ίδια έσοδα είμαστε,  με την εξήγηση που δίνει  το Ταμείο 

και το Λογιστήριο,  είμαστε και παραπάνω από αυτά που στοχεύσαμε,  

γιατί  λογιστικοποιείται μερικές μέρες μετά την λήξη του εξαμήνου και 

τα χρήματα που μας έρχονται από την Δ.Ε.Η.  

 Άρα εάν δείτε επακριβώς την εισήγηση είμαστε μέσα στους 

στόχους και καλύτερα, επομένως αυτό σημαίνει  ότι  δεν χρειάζεται να 

κάνουμε αναμόρφωση .   

 Πράγματι η κυρία Σαραντίδου έχει  έναν προβληματισμό για τις  

επιχορηγήσεις,  εάν θέλει  ο κ.  Αντιδήμαρχος να σας εξηγήσω. Εγώ 

τελείωσα.  

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Όπως προείπα είναι άκρως δικαιολογημένο και αυτά οφείλονται στις  

χρονοβόρες διαδικασίες χορήγησης . .  από  διάφορες υπηρεσίες,  σε 

χρονοβόρες διαδικασίες ανάδειξης αναδόχων, ενστάσεις στις  νομικές 

επιτροπές για να περάσουν όλα αυτά . .προσφορές αυτά δεν μπορείς να 

τα προβλέψεις για να πεις  επακριβώς ότι  τα έσοδά μου θα είναι τόσα. 

Βάζεις  την αρχική τιμή και αξία  και μετά εκ των πραγμάτων υπάρχει 

μια απόκλιση που είναι αιτιολογημένη.  

 Τέλος,  λόγω του κλεισίματος του ΕΣΠΑ τους τελευταίους μήνες 

δεν απαντάνε σε τίποτα.  Έχει κολλήσει εκεί  το θέμα γι΄ αυτό έχουμε 

τρεις  μήνες,  τουλάχιστον,  . .και μπορούμε να πούμε ότι  για το 5 ο  

Δημοτικό έχουν να μας απαντήσουν από τον Φεβρουάριο μήνα.  

 Αυτά είναι τα άκρως αιτιολογημένα και παρακαλώ να ψηφίσετε.  

Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα ούτε στο Παρατηρητήριο  ούτε σε 

Επίτροπο ούτε όπου και να πάμε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Επίσης,  κύριε Πρόεδρε  μου επιτρέπετε;  Κύριοι  συνάδελφοι,  κύριε 

Δήμαρχε,  κύριε Πρόεδρε,  να πούμε και για τα δυο θέματα, νομίζω ότι  

θα ήταν καλό να το αναφέρει ο κ.  Αντιδήμαρχος,  το κατεπείγον 

αιτιολογείται ως εξής:   

 Πρώτον, για την έγκριση της μελέτης του Μουσικού Σχολείου 

έχει  να κάνει  με την έναρξη της σχολικής χρονιάς οπότε χρειάζεται η 

μελέτη για να προχωρήσει,  να γίνει  ο διαγωνισμός,  να περάσου οι  όροι 

από την Οικονομική Επιτροπή, χρειάζεται η λήψη της απόφασης 

σήμερα και πρέπει να αιτιολογήσουμε το κατεπείγον και κατά 

δεύτερον,  για την έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης ότι  

δεν χρειάζεται αναμόρφωση λέει  ο νόμος ρητά και η κυρία γραμματέας 

εάν θέλει  να το σημειώσει,  ο Ν4297 14 Απριλίου του ΄14 και 
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συγκεκριμένα το άρθρο 39,  ότι  μετά την λήξη του εξαμήνου, το 

δεύτερο τρίμηνο τώρα, μέσα σε τριάντα μέρες πρέπει να πάρει 

απόφαση η Οικονομική Επιτροπή, πήρε απόφαση η Οικονομική 

Επιτροπή μέσα σε τριάντα μέρες και έπειτα μέσα σε δεκαπέντε μέρες 

το Δημοτικό Συμβούλιο.  Άρα η προθεσμία που είχαμε απόψε ήταν 

μέχρι στις  15 Αυγούστου.  

Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι  υπάρχει  λόγος κατεπείγοντος και για 

το δεύτερο θέμα και γι΄ αυτό ακριβώς έχει  έρθει ,  κύριε Πρόεδρε,  κύριε 

Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  με αυτή την διαδικασία και το 

δεύτερο θέμα.  

Εγχειρίζω στην κυρία γραμματέα την νομοθεσία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί του δευτέρου θέματος πάντα τοποθετήσεις;   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Νομίζω ότι  είπαμε προηγουμένως.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δευτερολογία; Ψηφίζεται όπως είπε η κυρία Σαραντίδου,  ο κ.  

Αναστασιάδης με επιφύλαξη στις  επιχορηγήσεις.  Ο κ.  Αναστασιάδης 

παρών. Εντάξει .  Η κυρία Δρίγκα και η κυρία Ηλιοπούλου το ίδιο με 

την κυρία Σαραντίδου.  Έτσι;  Οι υπόλοιποι όλοι,  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: 517/2014)  

                                                                …………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση. Ευχαριστώ πολύ. 

Εύχομαι καλές διακοπές σε όσους δεν έχουν πάει.   

 

ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

………………………… 

……………… 

 

 

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

συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε. 

 

516-2014: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 73/2014 μελέτης για την ¨Προμήθεια γευμάτων 

σίτισης μαθητών Μουσικού Σχολείου (Γυμνάσιο-Λύκειο) Δήμου 

Σερρών, σχολικού έτους 2014-2015¨. 

        Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης Δημήτριος 
 

517-2014: Έκθεση εσόδων-εξόδων Β΄ Τριμήνου (Εξαμηνιαία) 2014 για τον 

έλεγχο υλοποίησης – εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2014.  

Εισηγητές: Οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Γαλάνης Στέργιος και Γρηγοριάδης 

Παναγιώτης 

 

 

……………………….. 

………………. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.      
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ       

 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

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

 

Αγιαννίδου -Αρβανίτη Σταυρούλα    ……………….  

 

Αναστασιάδης Αντώνιος      ……………….  

 

Αραµπατζής Θεόδωρος      ……………….  

 

Αρναούτογλου Φωτεινή      ……………….  

 

Γαλάνης Στέργιος       ……………….  

 

Γκότσης Ηλίας        ……………….  

 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης      ……………….  

 

∆ηµητρίου Ευστράτιος      ……………….  

 

∆ούκας Γεώργιος       ……………….  

 

∆ρίγκα Χρυσούλα       ……………….  
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Ηλιοπούλου Σταλακτή      ……………….  

 

Θεοχάρης Μιχαήλ       ……………….  

 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος      ……………….  

 

Μερετούδης ∆ηµήτριος      ……………….  

 

Μοσχολιός Ζωγράφος       ……………….  

 

Σαραντίδου Ερµοφύλη      ……………….  

 

Σούζας Ζαχαρίας       ……………….  

 

Στεργίου Νικόλαος       ……………….  

 

Χασαπίδης Κων/νος       ……………….  

 

Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης     ……………….  

 

Χράπας Παντελής       ……………….  

 


