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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 19/2014  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ  

 

Στις Σέρρες και στο ∆ιοικητήριο,  σήµερα την 23 η  του μηνός 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος ΤΡΙΤΗ και ώρα 

20 :30 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Σερρών, σε ειδική 

συνεδρίαση, ύστερα από την αριθµ. 18/17 -09-2013 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 40 ∆ηµοτικών Συµβούλων, παρόντες ήταν 39,  δηλαδή:  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος ∆.Σ.)   

Ιλανίδου –  Βίλλιου ∆έσποινα (Αντιπρόεδρος ∆.Σ.)   

Θεοχάρης Μιχαήλ (Γραµµατέας ∆.Σ.)   

Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα  

Αναστασιάδης Αντώνιος  
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Αναστασιάδης Ηλίας  

Αραµπατζής Θεόδωρος  

 

Γαλάνης Στέργιος  

Γάτσιος Αθανάσιος  

Γάτσιος Ιωάννης  

Γεωργούλα Σουλτάνα  

Γιαννακίδης ∆ηµήτριος  

Γκότσης Ηλίας  

Γρηγοριάδης Παναγιώτης  

Γρηγοριάδης Χρήστος  

∆ούκας Γεώργιος  

∆ρίγκα Χρυσούλα  

Καδής Γεώργιος  

Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος  

Καλώτα Παναγιώτα  

Καρπουχτσής Κωνσταντίνος  

Καρύδας Νικόλαος  

Μεγαλοµύστακας Αναστάσιος  

Μερετούδης ∆ηµήτριος  

Μηλίδης Θεόδωρος  

Μοσχολιός Ζωγράφος  

Μπιτζίδου –  Σαρακενίδου Σοφία  

Μυστακίδης Παύλος  

Ραµπότας Ευθύµιος  

Σούζας Ζαχαρίας  

Στεργίου Νικόλαος  
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Τερζής Βασίλειος  

Τσαλίκογλου ∆ηµήτριος  

Φωτιάδης Στέφανος  

Χαρίτος Χρήστος  

 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος  

Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης  

Χράπας Παντελής  

Χρυσανθίδης Βασίλειος  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1. Ηλιοπούλου Σταλακτή.  

 

Οι Πρόεδροι των Συµβουλίων των Τοπικών και ∆ηµοτικών 

Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύµφωνα µε τις  διατάξεις  της παρ. 8 του 

άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρόντες ήταν οι  κ.κ.  ∆ερµεντζής 

∆ηµήτριος,  Τούτκας Ιωάννης και Τσίµας Θωµάς.  

 

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

έναρξη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,  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.  

 

………………….. 

……….. 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 
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ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση διοργάνωσης φεστιβάλ μπουγάτσας και τοπικών προϊόντων ¨bougatsa 

  days¨ από 25 έως 29 Σεπτεμβρίου 2014 στις Σέρρες.  

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην τελετή απονομής των Ευρωπαϊκών  

  Βραβείων Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον καθώς και των Ελληνικών  

  Βραβείων για το Περιβάλλον, στις 24 Σεπτεμβρίου 2014 στην Αθήνα. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών σε επιτροπές – εργασίες της  

  Ελληνογερμανικής Συνέλευσης (D.G.V.) και έγκριση δαπάνης φιλοξενίας  

  Γερμανού Δημάρχου. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 4ο: Ορισμός μελών για τη συγκρότηση νέου Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π. με την 

  επωνυμία: ¨Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, Κοινωνικής Πολιτικής και 

  Αθλητισμού Δήμου Σερρών¨. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 5ο: Ορισμός μελών για τη συγκρότηση νέου Δ/κού Συμβουλίου της Κοινωφελούς 

  Επιχείρησης Δήμου Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 6ο: Ορισμός μελών για τη συγκρότηση νέου Δ/κού Συμβουλίου της Δημοτικής 

  Κοινωφελούς Επιχείρησης ¨ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.¨ Σερρών. Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος 

  κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 7ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στη γενική συνέλευση της αστικής μη  

  κερδοσκοπικής εταιρείας «Κέντρο Πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων 

  ουσιών ¨ΟΑΣΙΣ¨». 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 
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ΘΕΜΑ 8ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στη γενική συνέλευση της αστικής μη  

  κερδοσκοπικής εταιρείας ¨Φεστιβάλ Αμφίπολης¨. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 9ο: Ορισμός μέλους για την επανασυγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής  

  Παιδείας. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 10ο:  Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Σερρών στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο  

  Επιθεωρήσεως Θεάτρων, Κινηματογράφων και παρεμφερών επιχειρήσεων 

  (μεγάλα κέντρα διασκέδασης, πλανόδιων δραστηριοτήτων, λούνα-παρκ,  

  τσίρκο  κ.λπ). 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ  11ο:  Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της ¨Δ.Ε.Υ.Α.Σ¨. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ  12ο:  Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της ¨Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ.¨. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 13ο: Ορισμός μελών και προέδρων Δ/κών Συμβουλίων των Ενιαίων Σχολικών  

  Επιτροπών: 

  α) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σερρών και  

  β) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σερρών.  

  Εισηγητής: Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Μερετούδης . 

 

ΘΕΜΑ 14ο:  Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για την επιτροπή της παρ. 5 του άρθρου 186 

  του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/8-6-2006 τ.Α’) ¨Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

  Κοινοτήτων¨. 

  Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 15ο:  Ορισμός μελών επιτροπών χορήγησης βεβαιώσεων κτηματολογίου των Δ.Κ. 

  Ελαιώνα, Οινούσας, Ορεινής, Βαμβακούσας και οικισμού Ξηροτόπου. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 16ο:  Συγκρότηση κριτικής επιτροπής της προκήρυξης αρχιτεκτονικού διαγωνισμού 

  μικρής κλίμακας ¨Ανάκτηση - ανάδειξη χώρου διεύρυνσης των οδικών αξόνων 

  Διον. Σολωμού – Μ. Αλεξάνδρου και του δημοτικού οικοπέδου στο Ο.Π.  
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  210¨. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 17ο:  Αντικατάσταση μέλους επιτροπής παραλαβής μικρών έργων των οποίων η 

  δαπάνη δεν υπερβαίνει τα 5.869,40 €, έτους 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις 

  της παρ. 2 του άρθρου 15 του Π. . 171/1987 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 

  229/1999. 

  Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 18ο:  Αντικατάσταση μέλους επιτροπής παραλαβής έργων, πρ/σμού άνω των  

  5.869,41 €, έτους 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.Δ. 

  171/1987 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 229/1999. 

  Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 19ο:  Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων: 

  α) Συμπληρωματικά έργα αναπλάσεων πεζοδρομίων  στην  οδό Αν. Θράκης, 

  β) Μελέτη – κατασκευή – χρηματοδότηση και παραχώρηση εκμετάλλευσης 

  υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων στο ΟΠ 181 Δήμου Σερρών, 

  γ) Οδοστρωσία πόλης Σερρών έτους 2012, 

  δ) Διανοίξεις-ασφαλτοστρώσεις οδών στην περιοχή Ομόνοια-Καλύβια, 

  στ) Συντήρηση των σχολικών μονάδων της Κοιν. Ορεινής. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 20ο:  Τροποποίηση της αριθμ. 173/2000 Α. .Σ. και αντικατάσταση μελών της  

  επιτροπής τήρησης διαδικασιών πρόσληψης και κατάρτισης των πινάκων  

  προτεραιότητας. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 21ο:  Έγκριση των υπ' αριθμ. 17/2014 και 33/2014 αποφάσεων της ΔΗ.Κ.Ε.  

  ¨ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.¨.  

  Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κ. Μπιτζίδου Σ. 

 

ΘΕΜΑ 22ο:  Έγκριση των υπ' αριθμ. 115/2014 και 116/2014 αποφάσεων του Δ.Σ. της  

  Κ.Ε.Δ.Η.Σ.. 

  Εισηγητής: Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Ραμπότας Ε. 

 

ΘΕΜΑ 23ο:  Έγκριση της υπ' αριθμ. 161/2014 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών με 

  τίτλο: ¨Αναπροσαρμογή του τιμολογίου του οικισμού Χιονοχωρίου, λόγω  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 23 Η Σ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014  

 

  ολοκλήρωσης  των έργων ύδρευσης στην εν λόγω περιοχή¨. 

  Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ κ. Αραμπατζής Θ. 

 

ΘΕΜΑ 24ο:  Ενημέρωση επί: 

  α) της πρώτης έκθεσης αναφοράς προόδου και αξιολόγησης επιχειρησιακού 

  προγράμματος Δήμου Σερρών 2011-2014, 

  β) του ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2014. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 25ο:  Έγκριση απολογισμού: 

  α) Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και β) Ενιαίας 

  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σερρών, για τα έτη 

  2011, 2012 και 2013. 

  Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κ. Αγιαννίδου Στ. 

 

ΘΕΜΑ 26ο:   Αποδοχή χρηματοδότησης: 

  α) ποσού 19.075,42 € για την καταβολή μισθωμάτων των σχολικών μονάδων 

  του Δήμου Σερρών, για τη χρονική περίοδο Μαΐου – Αυγούστου 2014, 

  Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κ. Αγιαννίδου Στ. 

 

  β) ποσού 61.500,00 € και έγκριση υλοποίησης της πράξης: ¨Ψηφιακές  

  υπηρεσίες ανάδειξης του αγροτουρισμού του Δήμου Σερρών¨ από το Ε.Π. 

  Μακεδονία-Θράκη. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 27ο:  Επιστροφή παραχωρημένου οχήματος με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΙ-9546 από την 

  Κ.Ε.Δ.Η.Σ. 

  Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 28ο:  Έγκριση δαπάνης φιλοξενίας κτηνιάτρων του Δικτύου Ελλήνων Εθελοντών 

  Κτηνιάτρων οι οποίοι θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα εμβολιασμών και  

  στειρώσεων αδέσποτων. 

  Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Μεγαλομύστακας Α. 

 

ΘΕΜΑ 29ο:  Έγκριση δαπάνης προμήθειας μιας συσκευής ακινητοποίησης σκύλων. 

  Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Μεγαλομύστακας Α. 

 

ΘΕΜΑ 30ο: Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 από την οικονομική 

  υπηρεσία του Δήμου. Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 
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ΘΕΜΑ 31ο:  Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης προμηθειών μέσα από την εκτέλεση της  

  παροχής υπηρεσίας: Συντήρηση, οργάνωση, διαχείριση χώρων πρασίνου των: 

  α) Δ.Ε. Σερρών,  

  β) Δ.Ε. Σκουτάρεως, 

  γ) Δ.Ε. Καπ. Μητρούση και 

  δ) Δ.Ε. Λευκώνα και των 

  ε) Τ.Κ. Ορεινής και Άνω Βροντούς,  

  του Δήμου Σερρών, έτους 2014. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Δούκας Γ. 

 

ΘΕΜΑ 32ο:  Έγκριση διενέργειας προμήθειας: 

  α) σημαιών για το σημαιοστολισμό των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων 

  του Δήμου Σερρών για το έτος 2014, 

  β) ειδών για τις ανάγκες των κοιμητηρίων, 

  γ) ταινίας σημάνσεως  και 

  δ) καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών και των Νομικών του  

  Προσώπων, για το έτος 2015. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

  ε) ανταλλακτικών οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 33ο:  Έγκριση μετάθεσης χρόνου παράδοσης της προμήθειας και εγκατάστασης 

  αυτόνομου υβριδικού συστήματος θέρμανσης νερού κολυμβητικής δεξαμενής 

  στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Σερρών με χρήση ηλιακής ενέργειας και φυσικού αερίου. 

  Εισηγητές: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. και ο Πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ. 

  Χατζημαργαρίτης Μ. 

 

ΘΕΜΑ 34ο:  Έγκριση αιτήματος υλοποίησης του δασοτεχνικού έργου ¨Σήμανση,  

  χαρτογράφηση, ανάδειξη ευρύτερης περιοχής όρεων Βροντούς (ποδηλατικές 

  και πεζοδρομικές διαδρομές)¨ στα πλαίσια της δράσης ¨L313-3 ποδηλατικές 

  διαδρομές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου¨ του τοπικού προγράμματος 

  LEADER του άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, από την 

  αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ¨Περιβαλλοντικό Κέντρο Άνω 

  Βροντούς¨ εντός του δημοτικού δάσους Μαρμαρά του Δήμου Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Δούκας Γ. 

 

ΘΕΜΑ 35ο:  Έγκριση επαναδημοπράτησης της παροχής υπηρεσιών με τίτλο: ¨Συντήρηση, 

  οργάνωση, διαχείριση χώρων πρασίνου της Δ.Ε. Καπ. Μητρούση του Δήμου 
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  Σερρών¨, έτους 2014. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Δούκας Γ. 

 

ΘΕΜΑ 36ο:  Έγκριση προσφορών μίσθωσης ακινήτων του κληροδοτήματος Αποστολίδη. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 37ο:  Έγκριση αυτοδίκαιης παράτασης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου βάσει της 

  παρ. 2β του άρθρου 45 του Ν. 4257/2014. 

  Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 38ο:  Έγκριση δημιουργίας κωδικών εσόδου που αφορούν έσοδα από το δικαίωμα 

  χρήσης χώρου για ταφή νεκρού. 

  Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 39ο:  Έγκριση παραχώρησης κατά χρήση μιας αίθουσας του ανενεργού δημοτικού 

  σχολείου Πεπονιάς στον ¨Σύλλογο Γυναικών Πεπονιάς¨. 

   Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 40ο:  Προσκύρωση δημοτικής έκτασης σε οικόπεδο στην περιοχή ¨Ιμαρέτ – Άνω 

  Καμενίκια¨. 

  Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

 ΘΕΜΑ 41ο:  Έγκριση διοικητικής αποβολής: 

  α) του Παλαιστικού Ομίλου Σκουτάρεως, από τον σχολικό χώρο του  

  Γυμνασίου Σκουτέρως, 

  β) του κ. Δερμεντζή Κων/νου, από αυθαίρετα κατεχόμενη δημοτική έκταση 

  στην Τ.Κ. Λευκώνα του Δήμου Σερρών, 

  γ) του κ. Πατμανίδη Βασιλείου, από αυθαίρετα κατεχόμενη δημοτική έκταση 

  στην Τ.Κ. Λευκώνα του Δήμου Σερρών, 

  δ) του κ. Στύλα Κων/νου, από αυθαίρετα κατεχόμενη δημοτική έκταση, που 

  αποτελεί τμήμα του δημ. αγροτεμαχίου με αριθμό 895 (ΑΚΔ 55), του  

  αγροκτήματος Σερρών και 

  ε) των κληρονόμων Ιωάννη Αγιοκάτσικα, από αυθαίρετα κατεχόμενη  

  δημοτική έκταση, που αποτελεί τμήμα του δημ. αγροτεμαχίου με αριθμό 3776 

  (ΑΚΔ 282), του αγροκτήματος Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 
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ΘΕΜΑ 42ο:  Έγκριση τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Π. 714 και 714Α στην 

  περιοχή Αγίων Αναργύρων (Π.Ε. 5) του Δήμου Σερρών.  

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 43ο:  Έγκριση και παραλαβή της διορθωτικής πράξης εφαρμογής της μελέτης:  

  ¨Πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης της γειτονιάς Αλημπέκιοϊ¨. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 44ο:  Έγκριση υλοποίησης του υποέργου 6 με τίτλο: ¨Αρχαιολογικές έρευνες και 

  εργασίες¨ της πράξης ¨Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις δημόσιων ανοικτών χώρων 

  στο Δήμο Σερρών¨. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 45ο:  Έγκριση τροποποίησης: 

  α) για την υλοποίηση του έργου: ¨Sports for all¨ (που χρηματοδοτείται από το 

  πρόγραμμα Εδαφικής Ευρωπαϊκής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

  2007-2013) και 

  β) για την υλοποίηση της πράξης: ¨Προώθηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

  των Βλάχων στις περιοχές των Σερρών και Konce, από το Πρόγραμμα  

  Διασυνοριακής Συνεργασίας ΙΡΑ ΕΛΛΑΔΑ - FYROM 2007-2013¨. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 46ο:  Έγκριση εξόφλησης οφειλής του έργου: ¨Καθαρισμός αρδευτικού καναλιού 

  στο αγρόκτημα Μητρουσίου¨ για το έτος 2013.  

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 47ο:  Έγκριση μελετών των έργων: 

  α) Συντήρηση και επισκευή αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Σερρών και Δ.Ε.  

  Λευκώνα, έτους 2015, 

  β) Συντήρηση και επισκευή  αγροτικής οδοποιίας, έτους 2015, 

  γ) Συντήρηση και επισκευή αγροτικής οδοποιίας, έτους 2015  και Δ.Ε.  

  Σκουτάρεως, Δ.Ε. Μητρουσίου, 

  δ) Συντήρηση και επισκευή αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ Ορεινής και Τ.Κ. 

  Άνω Βροντούς, έτους 2015. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 48ο:  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων: 

  α) Αντικατάσταση ιστών ηλεκτροφωτισμού στο Δημοτικό Γήπεδο   

  Μητρουσίου, 
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  β) Αποχέτευση λυμάτων οικισμού Χριστός και ολοκλήρωση εξωτερικού  

  αγωγού λυμάτων Δήμου Λευκώνα. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 49ο:  Διαγραφή οφειλετών από χρηματικούς βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 50ο:  Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας: 

  α) του κ. Δημάρχου κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2014  και 

  β) της Αντιδημάρχου κ. Αγιαννίδου Σταυρούλας, κατά το μήνα Οκτώβριο  

  2014. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 51ο:  Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας: 

  α) του κ. Δημάρχου,  

  β) του Αντιδημάρχου κ. Γρηγοριάδη Παναγιώτη και 

  γ) υπαλλήλων του Δήμου. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 52ο:  Έγκριση έκδοσης άδειας λειτουργίας υπηρεσιών διαδικτύου στον κ. Μπούρα 

  Θεόδωρο του Χρήστου, στην Τ.Κ. Κάτω Καμήλας.  

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο : Επικαιροποίηση της υπ΄ αριθμόν 712/2013 απόφασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου και αναδιατύπωση του πρώτου μέρους αυτής.  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

 

……………………… 

…………….. 

 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 23 Η Σ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014  

 

19Η     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι ξεκινάμε το Δημοτικό Συμβούλιο,  την 

τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  Υπάρχει μια 

επερώτηση από την Λαϊκή Συσπείρωση με θέμα: Σίτιση μαθητών του 

Μουσικού Γυμνασίου –Λυκείου Σερρών. Αυτό θα απαντηθεί στο 

επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.   

 Εάν θέλει  κάποιος από τους επικεφαλής των παρατάξεων κάτι  να 

ανακοινώσει στο σώμα; Όχι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε να κάνω μια ερώτηση;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Φωτιάδης.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Μήπως ο κ.  Αγγελίδης εκ του βήματος θέλει  να μας κάνει  μια 

ενημέρωση για τον αγωγό …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι μετά,  είναι εκτός ημερήσιας κ.  Φωτιάδη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το ερώτημά μου σας παρακαλώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το ερώτημά σας μετά τον κ.  Αναστασιάδη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  βεβαίως.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε σημαντικά γεγονότα συμβαίνουν στον Νομό μας.  

Βλέπουμε ένα τεράστιο,  ένα θαυμάσιο έργο . .αλλά η πόλη των Σερρών  

δεν θα ωφεληθεί σε τίποτα.  Θα ωφεληθεί η Καβάλα και η Δράμα, διότι  

έχουν καλούς δρόμους και θα πηγαίνουν όλοι οι  τουρίστες εκεί .   

 Θερμά παρακαλώ να πάρει το συμβούλιο μια απόφαση να 

κάνουμε ερώτηση στα δυο Υπουργεία,  Πολιτισμού και Δημοσίων 

Έργων οπωσδήποτε να γίνει  ένας δρόμος,  καλός δρόμος για την 

Αμφίπολη οπωσδήποτε και ένα μουσείο,  διαφορετικά η πόλη μας δεν 

θα ωφεληθεί τίποτα.   

 Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω. Εγώ πήγα και είδα τους 

βουλευτές όλους,  αυτοί οι  βουλευτές,  κύριε Πρόεδρε,  δεν κάνου ν 

τίποτα. Δεν ασχολούνται με τίποτα.  Παρακαλώ θερμά στο δικό μας το 

σώμα να πάρει μια απόφαση, σας παρακαλώ θερμά να την πάρετε την 

απόφαση και να κάνουμε ενέργειες,  διότι  δεν θα ωφεληθούμε σε 

τίποτα.  Μόνο η Καβάλα θα ωφεληθεί και η Δράμα.  

 Ευχαριστώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Συμφωνώ με την πρόταση του κ.  Αναστασιάδη, έχει  απόλυτο δίκαιο,  

απλώς όμως θα το φέρουμε και επίσημα θέμα, κανονικό θέμα σε ένα 

από τα επόμενα Δημοτικά Συμβούλια για να ζητήσουμε περισσότερες 

αξιώσεις.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Και τώρα προ ημερησίας διατάξεως μπορούμε να το βάλουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πιο ολοκληρωμένα, πιο συγκροτημένα νομίζω. Παρακαλώ κ.  

Αναστασιάδη.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε το ερώτημά μου απευθύνεται στον κ.  Αραμπατζή και 

έχει  άμεση σχέση με το αποχετευτικό και στον κ.  Δήμαρχο. Μάρτ υρες 

καταγγελιών αποδέκτες,  γίναμε όλοι.  Λαμβάνεται υπόψη και το έψαξα 

πριν τοποθετηθώ ότι  η γειτονιά η οποία είναι εκτός στο αρχικό σχέδιο 

ήταν.   

 Ερώτημα πρώτον,  δεν πήγε,  γιατί  υπήρξε αβλεψία,  διοικητική 

αβλεψία ή τέλος πάντων, ήταν μια πολιτική κίνηση;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για το Σκούταρι αναφέρεστε;  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ναι,  για το Σκούταρι.   

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Αυτή η παρατήρηση του κ.  Αναστασιάδη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε να λέμε και το όνομα.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Επειδή έχουμε δυο με το όνομα Αναστασι άδης,  καλό θα είναι να λέμε 

και το μικρό.  

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Επαναλαμβάνω, ο κ.  Αναστασιάδης Ηλίας.  Είναι γνωστό, κύριε 

Αναστασιάδη ότι  οι  αρχικές μελέτες είχαν γίνει  με ευθύνη των τότε 

Δήμων. . .από την πλευρά της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. όσο και του Δήμου. Οι 

μελέτες οι  συγκεκριμένες είχαν προενταχθεί.  Οι συγκεκριμένες.  Τώρα 

τι  έρευνα κάνατε εσείς  δεν το γνωρίζω. Αυτό που γνωρίζω και από την 

ενημέρωση που έχω από την τεχνική υπηρεσία ήταν ότι  οι  μελέτες οι  

συγκεκριμένες,  όπως τις  είχαμε παραλάβει τις  προχωρήσαμε,  τις  

συγκεκριμενοποιήσαμε και ενταχθήκανε.  Άρα λοιπόν δεν υπάρχει 
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απολύτως τίποτα, μην προσπαθούμε να ρίξουμε ευθύνες στην 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ή στον Δήμο.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  προχωράμε σε ένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης σύμφωνα 

με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού του Δημοτικού 

Συμβουλίου με θέμα:  

 

Θέμα 1 ο  :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης  

Επικαιροποίηση της υπ΄ αριθμόν 712/2013 απόφασης του  

 Δημοτικού Συμβουλίου και αναδιατύπωση του πρώτου μέρους 

αυτής.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αφορά την όδευση του αγωγού του ΤΑΠ. Παρακα λώ τον κ.  Δήμαρχο.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  δημοτικοί σύμβουλοι μετά τις  

τελευταίες εξελίξεις  σχετικά με τον αγωγό ΤΑΠ έγινε το Σάββατο που 

μας πέρασε μια σύσκεψη σε αυτή εδώ την αίθουσα με όλους τους 

φορείς και με την Επιτροπή Πολιτών γ ια το θέμα αυτό και μεταξύ των 

προτάσεων αλλά και των αποφάσεων που πήραν όλοι όσοι συμμετείχαν 

σε αυτή την σύσκεψη ήταν να επικαιροποιήσουμε ή να 

επαναδιατυπώσουμε εκείνη την απόφαση που είχε πάρει το Δημοτικό 

Συμβούλιο πριν από ένα χρόνο, τον Δεκέμβριο,  Νοέμβριο του ΄13,  

σχετικά με τον αγωγό ΤΑΠ.  
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 Ήρθαμε σε επαφή και σήμερα με την Επιτροπή Πολιτών, μας 

έκαναν μια πρόταση με την οποία συμφωνούμε και θα παρακαλέσω 

πάρα πολύ ένα μέλος της Επιτροπής να έρθει  εδώ να διατυπώσει,  να 

καταθέσει την πρόταση αυτή κα ι να την ακούσουν όλοι οι  δημοτικοί 

σύμβουλοι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ελάτε σε ένα μικρόφωνο.  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΣΕΡΡΩΝ:  

Κυρίες και κύριοι  καλησπέρα. Είμαι ο . .  μέλος της Κίνησης Πολιτών 

στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών. Σχετικά με την αλλ αγή της 

σχεδιαζόμενης όδευσης του αγωγού ….  

 Η πρόταση που κάνουμε προς τον Δήμο και στην οποία…να 

υπογραφεί από εσάς και ε ίναι ένα μέρος του ψηφίσματος που πάρθηκε 

στις  20 Σεπτεμβρίου είναι η αλλαγή της σχεδιαζόμενης όδευσης του 

αγωγού της εταιρείας … όδευσης του αγωγού μακριά από την πόλη των 

Σερρών και τα …  

 Αλλαγή της σχεδιαζόμενης όδευσης του εταιρείας …. 

Προσδιορισμός όδευσης του αγωγού.  Μακριά από την πόλη των Σερρών 

και τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Σερρών για την προστασία 

των πολιτών από πιθανή …  

 Μακριά από καλλιεργήσιμη γη υψηλής παραγωγικότητας για να 

μειωθεί η απόδοση των χωραφιών, γ ια να μην 

απαγορευτούν. . .καλλιέργειες,  γ ια να μην μειωθεί η αξία της γης,  γ ια να 

αποτραπεί μελλοντική όδευση αγωγών.  

Προσδιορισμός του σταθμούς συμπίεσης.  Να  μην εγκατασταθεί 

μέσα στα όρια της πυκνοκατοικημένης πεδιάδας των Σερρών που είναι. . .  
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ρίπους αλλά σε ορεινή θέση,  στα βουνά που περιλάβουν την πεδιάδα 

των Σερρών για να αποφευχθεί  η επιβάρυνση του Δήμου Σερρών με 

επιπτώσεις στους αέριους ρύπους.   

Η ηχητική και . .όχληση από τον σταθμό συμπίεσης,  η καταστροφή 

που θα προκληθεί σε περίπτωση ατυχήματος.   

Για τους παραπάνω λόγους ο αγωγός πρέπει  να μην περάσει από 

εδώ. Στα όρια του Δήμου Σερρών. Την ευθύνη της νέας μελέτης φέρνει  

ακέραια η εταιρεία . .  

Αυτή είναι  η πρόταση και επίσης θα ήθελα να πω επιπροσθέτως 

να πω ότι  καλό θα ήταν να έχετε και μια επικοινωνία με τους Δήμους 

της Δράμας και της Καβάλας που ασχολούνται με το ίδιο θέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

εάν υπάρχουν ερωτήσεις;  Ο γραμματέας να γράψει τα ονόματα. Η 

κυρία Ιλανίδου, ο κ.  Φωτιάδης,  ο κ.  Αναστασιάδης Αντώνης,  ο κ.  

Μηλίδης.  Άλλος; Ο κ.  Χασαπίδης.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι ερώτηση, τοποθέτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις.  Λοιπόν να ξεκινήσουμε από τον κ.  Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Ήθελα να ρωτήσω τον Δήμαρχο, είχαμε πάρει μια απόφα ση εδώ και 

εμείς  ως παράταξη τελικώς δεχθήκαμε για την ομοφωνία να δεχθούμε 

αυτό που ήδη διαφαινόταν ως ομόφωνη πρόταση, την αλλαγή της 

όδευσης του αγωγού, που εμείς  το βλέπαμε ως δύσκολο να γίνει ,  

επιμείναμε όμως ως παράταξη στην αλλαγή χωροθέτησης του 

συμπιεστή. Σε καμία των περιπτώσεων μέσα στην κοιλάδα, όπως την 

διατύπωσε την πρόταση ο αξιότιμος εκπρόσωπος των πολιτών.  
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 Θεωρήσαμε δηλαδή ότι  αυτό είναι εφικτό να γίνει ,  η άλλη εν 

παραλλήλω ανάπτυξη του αγωγού για πολλούς λόγους,  όπως 

ενημερώθηκα, ήταν πολύ δύσκολο και βεβαίως η ερώτηση είναι η εξής:  

τι  κάναμε γι΄ αυτή την στρατηγική και την τακτική στόχευση που 

είχαμε ορίσει  τότε;  Ακριβώς θα έπρεπε ο Δήμαρχος να μας πει  που 

είμαστε σήμερα; Διοτι  δεν μας ενημέρωσες κύριε Δήμαρχε,  που 

είμαστε σήμερα.  

 Δεν ήμασταν στην σύσκεψη. Δηλαδή τι  συμβαίνει  σήμερα; Τι 

έχει  υπογραφεί;  Σε ποιο σημείο είναι το όλο θέμα;  

 Επίσης,  εάν αυτό που προτείνει  ο εκπρόσωπος των πολιτών, η 

αλλαγή δηλαδή όδευσης,  που σημαίνει  νέα χαρτογράφηση, νέες 

πιθανές απαλλοτριώσεις,  μια τεράστ ια διαδικασία και πως θα το κάνει  

αυτό η εταιρεία;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Καταρχήν όλες οι  κινήσεις που έκανε ο Δήμος Σερρών ήταν κινήσεις 

σε συνεννόηση με την Επιτροπή Πολιτών. Ακούγαμε τις  προτάσεις,  

εδώ είναι άλλωστε και η Επιτροπή και μπορεί να τα βεβαιώσει ή εάν 

πω κάτι που δεν θα ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.  

Μετά από προτάσεις της Επιτροπής Πολιτών επισκεφτήκαμε τις  

Τοπικές Κοινότητες Αγίας Ελένης,  Σκουτάρεως και τα λοιπά, τους 

ενημερώσαμε, ήρθε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και πήραμε μια 

απόφαση κατά πλειοψηφία,  δηλαδή συντριπτική πλειοψηφία,  έγινε 

παράσταση στο υπουργείο Περιβάλλοντος στον υφυπουργό 

Παπαγεωργίου με εμένα, με την Επιτροπή Πολιτών, με τους βουλευτές 

τον κ.  Λεονταρίδη,  την κυρία Σταμπουλίδου, την κυρία Αραμπατζή, 

τον προσκαλέσαμε,  τον προσκάλεσα εγώ προσωπικά τον υφυπουργό να 
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έρθει εδώ για να μιλήσουμε και από κοντά, μας υποσχέθηκε ότι  θα 

έρθει ,  δυστυχώς δεν ήρθε.   

 Έγινε μια συγκέντρωση στα Αστέρια,  όπως γνωρίζετε 

ενημερωτική. Η Επιτροπή ενημέρωσε όλους τους πολίτες,  έγινε 

συλλαλητήριο στον πεζόδρομο της Μεραρχίας,  έγιναν συλλαλητήρια 

στην Καβάλα, ήμασταν όλοι παρόντες σε ότι  μας πρότεινε η Επιτροπή.  

 Υπήρχε μια πολύ καλή συνεργασία και ομοφωνία.   

 Από εκεί  και πέρα, δυστυχώς το Υπουργείο δεν έλαβε υπόψη του 

αυτά που πρότεινε και το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών και το 

Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας,  αυτά που προτείναμε,  τέλος πάντων οι  

πάντες.   

 Αγνόησε την Επιτροπή, αγνόησε τα Δημοτικά Συμβούλια 

παίρνοντας την απόφαση ο αγωγός να περάσει από εδώ μέσα, από τα 

όρια του Δήμου Σερρών.  

 Μετά από αυτό αμέσως έγινε μια συνάντηση το προηγούμενο 

Σάββατο, όπως προείπα, με τους φορείς του Νομού, ήταν ο 

Περιφερειάρχης,   ο υπουργός κ.  Λεονταρίδης,  εκπρόσωποι βουλευτών, 

εγώ, όλη η Επιτροπή, η κυρία Κόλλια η αντιπρόεδρος της Βουλής και 

μεταξύ αυτών που αποφασίσα νε ήταν και η επικαιροποίηση ή 

επαναδιατύπωση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.  Της 

πρότασης δηλαδή που θα κάνει  το Δημοτικό Συμβούλιο προς το 

Υπουργείο.   

Φυσικά θα γίνει  και παράσταση πάλι.  Θα πάμε στην υπουργό, θα 

έρθουν όλοι οι  φορείς για να πιέσουμε.   

Έτσι έχει  το θέμα και σε συνεννόηση με την Επιτροπή πάλι,  μας 

κατέθεσαν αυτή την πρόταση, εμείς  την αποδεχόμαστε και την 
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καταθέτει  η Επιτροπή και στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και 

για λήψη απόφασης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Μηλίδης έχει  τον λόγο.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Είχαμε πάρει,  κύριε Πρόεδρε,  την απόφαση, σχεδόν ομόφωνα από ότι  

θυμάμαι για το θέμα την συμπιεστή ειδικά ήμασταν κάθετοι,  διότι  

λέγαμε τι  μπορεί να συμβεί και μπορεί να είναι τραγικά τα 

αποτελέσματα.  

 Ήθελα να ρωτήσω, άκουσα μια πληροφορία.  Δεν την  έχω 

διασταυρώσει,  εάν είναι αλήθεια ότι  η Καβάλα πέτυχε αυτό που ήθελε.  

Δηλαδή δεν θα οδεύσει ο αγωγός από εκεί .  Θα ήθελα σε αυτό μια 

απάντηση εάν είναι έτσι.  Έχω αυτή την πληροφορία.   

 Ήθελα να πω ότι  μετά από αυτές τις  εκδηλώσεις που έγιναν 

πραγματικά έτσι όπως τα είπατε στα Αστέρια και τα λοιπά, ο Δήμος,  

εσείς ,  ο Περιφερειάρχης,  οι  βουλευτές και οι  εκπρόσωποί μας στην 

Βουλή πίεσαν για τρίτη φορά τον υπουργό στο θέμα αυτό ή μείναμε 

εκεί;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πιέσαμε,  κοιτάξτε πάντα σε συνεννόηση με την Επιτροπή Πο λιτών. 

Υπήρχε αγαστή συνεργασία και κάναμε ότι  συζητούσαμε με την 

Επιτροπή και ότι  μας έλεγε.  Έγιναν τα πάντα. Δεν μπορούσε να γίνει  

τίποτα περισσότερο. Αυτά μπορεί να σας τα βεβαιώσει,  εδώ είναι η 

Επιτροπή. κάναμε τα πάντα.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 23 Η Σ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014  

 

Με συγχωρείτε,  η Επιτροπή παίρνει  το ψήφισμα, τεκμηριώνει αυτά που 

λέει ,  εγώ ρώτησα πολιτική πίεση εάν ασκήθηκε μετά από αυτή την 

απόφαση;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πρωταγωνιστής,  για να βάλουμε τα πράγματα στην θέση τους,  

πρωταγωνιστής αυτού του αγώνα ήταν η Επιτροπή Πολιτών. Εμείς 

συνεργαστήκαμε με την Επιτροπή Πολιτών και οι  άλλοι φορείς και 

κάναμε τα πάντα. Δεν μπορούσαμε.  Τι άλλο να κάναμε; Και εάν 

έπρεπε να κάνουμε και κάτι  άλλο γιατί  δεν μας το προτείνατε για να το 

κάνουμε;  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Είχαμε ομόφωνη απόφαση.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Και πήγαμε  στον υπουργείο,  την καταθέσαμε,  τον καλέσαμε τον 

υπουργό στην συγκέντρωση που έγινε στα Αστέρια,  είπε ότι  θα έρθει  

και δεν ήρθε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο επόμενος;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κάναμε τα πάντα εμείς .   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Είχε και άλλο σκέλος η ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία Ιλανίδου.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Εάν αληθεύει αυτό που άκουσα,  ότι  η Καβάλα πέτυχε αλλαγή της 

όδευσης του ΤΑΠ, εάν είναι αλήθεια;  
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ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΣΕΡΡΩΝ:  

Η Καβάλα πέτυχε εν μέρει  αλλαγή όδευσης,  δηλαδή πήραν τον αγωγό 

μέσα από τα …και την πήγαν στο πλάι των . .Παρόλα αυτά η Δήμαρχος 

Καβάλας μετά και την νέα όδευση αντιδρά και θέλει  να πάρει τον 

αγωγό και να τον …γιατί  ο αγωγός της περνάει μέσα από χωράφια πάλι 

υψηλής παραγωγικότητας και παίρνοντάς τον μέσα από τα…κτυπάει τα 

χωράφια υψηλής  παραγωγικότητας του Δήμου Δοξάρεως.  

 Από κοινού τώρα οι  Δήμαρχοι Καβάλας και Δοξάρεως αντιδρούν 

στην όδευση. Θέλουν να τον πάνε μέσα βουνά και μέσα από σημεία 

που δεν ενοχλεί ,  τέλος πάντων χωράφια υψηλής παραγωγικότητας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία Ιλανίδου.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Προχθές στην σύσκεψη ακούστηκε ότι  υπάρχουν άλλες δυο προτάσεις,  

από που θα περάσει ο αγωγός όδευσης να προτείνουν άλλες δυο θέσεις 

από …Και σκέφτομαι ότι  από κάπου δεν θα περάσει.  . .με αυτές οι  

καινούργιες προτάσεις συμφωνεί η Επιτροπή; Ένα είνα ι αυτό.   

 Δεύτερον.  Άκουσα ότι  …εκτός από τον αγωγό όδευσης,  επειδή 

υπάρχει πρόβλημα με την καλλιέργεια,  δεν μπορεί να γίνει  σε βάθος 

καλλιέργεια,  πρέπει να γίνει  πολύ ρηχή καλλιέργεια,  το μεγάλο 

πρόβλημα είναι ο συμπιεστής,  άκουσα ότι  Αλεξανδρούπολη μετά από 

. .γιατί  θα γίνουν δυο συμπιεστές στην Βόρειο Ελλάδα, στην 

Αλεξανδρούπολη και στις  Σέρρες,  . .η Αλεξανδρούπολη πέτυχε ένα 

μεγάλο ανταποδοτικό κέδρος.  Θα παίρνει  δωρεάν νερό και διάφορα 

άλλα. Εάν μπορούμε και εμείς  να πιέσουμε να έχουμε ένα 

ανταποδοτικό.   
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 Συμφωνώ απολύτως με την Επιτροπή, να συμφωνήσουμε με μια 

πρόταση από τα βουνά, από κάτω, δεν ξέρω τι  θα γίνει  με αυτή την 

καινούργια πρόταση που γίνεται στους. .  γεώτρηση και για τον 

συμπιεστή οπωσδήποτε θέλουμε ανταποδοτικά όπως παίρνει  και η 

Αλεξανδρούπολη.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Επαναλαμβάνω για τρίτη φορά την θέση μας.  Συμφωνούμε απόλυτα με 

την πρόταση, τρίτη φορά είναι που το λέω, με την πρόταση της 

Επιτροπής.   

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Συμφωνούμε με την πρόταση της Επιτροπής.  Που λέμε να μ ην περάσει 

καθόλου.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Δεν μπορούμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στα βουνά του Νομού.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις και όχι  διάλογος σας παρακαλώ πολύ. Ερωτήσεις,  

απαντήσεις και κλείνει .   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Μια τοποθέτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Μετά είναι οι  τοποθετήσεις κύριε Χρυσανθίδη,  μην βιαζόμαστε.  Ο κ.  

Αναστασιάδης Ηλίας.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Αναστασιάδης Αντώνης,  συγνώμη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ, κύριε Πρόεδρε,  θα κάνω ερώτηση και πρόταση. Επειδή πολλές 

φορές έχω  κάνει γι΄ αυτό το θέμα, που είναι πολύ σημαντικό θέμα, η 

δική μου η πρόταση για μας είναι η εξής:  επειδή δεν μπορεί ο Νομός 

Σερρών καλλιεργεί  ρύζι  και τα . .  είναι πολύ φαρδιά,  θα είναι πολύ 

επικίνδυνο να μην φτάσουν και στον αγωγό, διότι  είναι μέσα στο νε ρό. 

Καταλαβαίνετε ότι  αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει ,  είναι αδύνατον 

τεχνικά.  Δεν πρέπει να περάσει μέσα από τον κάμπο.  

 Θα σας πω εγώ ένα πράγμα. Σε συνεννόηση με την Δράμα θα 

μπορέσει να γίνει  ο αγωγός πάνω από τον ορεινό όγκο. Δηλαδή να πάει 

από το  . .  να φτάσει στους Ποταμούς,  οι  Ποταμοί είναι κοντά στον 

Νέστο, από εκεί  πηγαίνει  στο Νευροκόπι,  την περιοχή Νευροκοπίου,  

είναι μια θαυμάσια περιοχή που μπορεί να περάσει άνετα χωρίς να 

κινδυνεύσει κανείς .  Από εκεί  θα βγει  στο Άγκιστρο και από εκεί  θα 

κατέβει στον Προμαχώνα, εκεί  που ενώνεται ο αγωγός που έρχεται από 

την Βουλγαρία.   

 Είναι δηλαδή ότι  καλύτερο. Ότι καλύτερο. Εγώ το έχω μελετήσει 

πάρα πολύ, περπάτησα αυτές τις  διαδρομές μόνος μου και ξέρω καλά. 

Εάν καταλαβαίνετε τι  λέω, από τον ορεινό όγκο τ ης Δράμας και των 

Σερρών.  Φτάνουμε στο δικό μας το Άγκιστρο, πηγαίνουν δηλαδή 

Ποταμοί,  Νευροκόπι,  Βαθύτοπος,  . .  στον δικό μας τον Νομό είναι το 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 23 Η Σ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014  

 

Άγκιστρο, είναι το Αχλαδοχώρι,  από εκεί  μπορούμε να κατεβαίνουμε 

στον Προμαχώνα και ενωνόμαστε στον αγωγό που ο δεύει  από την 

Βουλγαρία.   Οπότε . .παράλληλα…που δεν κινδυνεύει  κανείς  τίποτα.   

 Αυτή την πρόταση εάν θέλετε να την μελετήσουμε και να την δει  

και η Επιτροπή των Πολιτών.  

 Κύριε Πρόεδρε είναι μια ιδανική περιοχή αυτή, με ακούτε;  Και 

να την προσέξουμε,  μαζί  με τον Νομό Δράμας,  διότι  εδώ δεν θα 

μπορέσει,  κάθε μέρα θα γίνεται κακός.  Έχουμε ορυζώνες εμείς ,  δεν 

είναι έτσι,  κύριε Πρόεδρε.  Υπάρχουν ορυζώνες εδώ. Μπορεί δηλαδή 

από εκεί ,  εάν ξέρετε την περιοχή καλά, είναι ένα θαυμάσιο μέρος να 

περάσει που δεν κινδυνεύει  κανείς .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε εάν και δεν έχω βάλει το όνομά μου…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην παραβαίνετε τον Κανονισμό.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε συμφωνείτε;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Χασαπίδης.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να απαντήσω λίγο στο συγκεκριμένο; . .Ανατολικής Μακεδ ονίας που 

έκανε μια πρόταση επειδή η πρόταση στερούνταν μελέτης,  την πήγαν 

κάποιοι  στον Υπουργό και την απέρριψε.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Τι ξέρει  ο υπουργός κύριε;   

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΣΕΡΡΩΝ:  
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Αυτό είναι το κακό, ότι  όταν πάνε κά ποιοι  προτάσεις απορρίπτονται 

κατευθείαν απέναντι  σε μελέτες που τους πάει η εταιρεία.  Δηλαδή 

αυτό που λέμε κανονικά έπρεπε να το παρουσιάσουμε με μελέτη για να 

είναι σωστό και να περάσει.  Τώρα από εκεί  και πέρα μια μελέτη,  

φαντάζομαι,  είναι και χρονοβόρα και …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε είναι πάρα πολύ απλό αυτοί που ξέρουν την περιοχή, 

εάν μπορούν να κάνουν χωρίς μεγάλη δαπάνη το έργο …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Χράπας τελευταίος ερωτών και πάμε σε τοποθετήσεις.   

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Η ερώτηση είναι προς τον κ.  Δήμαρ χο ή προς τον εκπρόσωπο της 

Επιτροπής Πολιτών, ποιος μπορεί να απαντήσει.  Στην σύσκεψη που 

είχατε το Σάββατο, θέλω να μάθω η Περιφέρεια τι  εισηγήθηκε και τι  

ρόλο έπαιξε όσον αφορά την . .  του αγωγού ΤΑΠ; Τι εισήγηση έκανε . .  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ  ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΣΕΡΡΩΝ:  

Η Επιτροπή της Περιφέρειας στην Θεσσαλονίκη έδωσε θετική γνώμη 

σε σχέση με τον αγωγό, γιατί  δεν…  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Ήταν;  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΣΕΡΡΩΝ:  

Θετική. Γιατί  δεν προσέβαλε τους περιβαλλοντικούς όρους.  Δηλαδ ή 

θεώρησε ότι  οι  όροι που είχε υποδείξει  η εταιρεία …Παρόλα αυτά ο 

Αντιπεριφερειάρχης στην συγκεκριμένη σύσκεψη συμφώνησε με το 

ψήφισμα που δόθηκε και μπορώ να σας το διαβάσω κιόλας και λέει  ότι  
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θα κινηθεί μαζί  μας προκειμένου να κάνουμε τέσσερις,  πέντε δρ άσεις 

από εδώ και πέρα σε σχέση με τον αγωγό.  

 Μάλιστα, μια από αυτές τις  δράσεις,  η σημαντικότερη, είναι η 

προσφυγή στο ΣτΕ, η οποία πρέπει να γίνει  60 μέρες από την 

υπογραφή της απόφασης,  δηλαδή 12 Σεπτεμβρίου υπογράφτηκε η 

απόφαση, μέχρι στις  12 Νοεμβρ ίου πρέπει να έχουμε καταθέσει στην 

ΣτΕ και αυτό το πράγμα έχει  κόστος για μας και βέβαια . .Είναι το 

σημαντικότερο από τις  αποφάσεις που πήραμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε μια ερώτηση, γιατί  θέλω …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν ακούγεστε.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ρώτησα και τον Δήμαρχο, ρώτησα και εσάς,  ποιο το επίκαιρο; Τι έγινε 

το τελευταίο διάστημα και επανήλθε το θέμα; Δεν μου απαντήσατε.  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΣΕΡΡΩΝ:  

Το τελευταίο διάστημα η Κίνηση Πολιτών, αυτό και τελειώνω μάλλον ,  

η Κίνηση Πολιτών που συνήθως πίεζε την κατάσταση είχε πιέσει  και 

τον Αντιπεριφερειάρχη, ο οποίος μας καθησύχασε και μας είπε ότι  τον 

Αύγουστο θα έχουμε μια λύση σχετικά με την όδευση και την 

χωροθέτηση του σταθμού.  

 Παρόλα αυτά δεν είχαμε κανένα νεώτερο  και στις  12 

Σεπτεμβρίου ο Υπουργός ο κ.  Μανιάτης υπέγραψε την απόφαση και 

μέσα στην απόφασή του συμπεριέλαβε τις  διαμαρτυρίες των πολιτών, 
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τις  αποφάσεις των Δήμων, σαν συνημμένη την απόφαση την απόφαση 

. .  γ ια τους Δήμους,  παρόλα αυτά δεν έλαβε υπόψη του ό λα αυτά και 

υπέγραψε να προχωρήσει ο αγωγός ως έχει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις.  Ο κ.  Γκότσης.  Ο κ.  Φωτιάδης,  ο κ.  Γιαννακίδης,  ο κ.  

Καρύδας,  ο κ.  Μηλίδης,  η κυρία Καλώτα, ο κ.  Χασαπίδης,  ο κ.  

Στεργίου,  ο κ.  Γαλάνης και ο κ.  Χράπας και ο κ.  Αναστασιάδης 

Αντώνης.   

 Ξεκινώ από εσάς κ.  Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε θεωρώ ότι  είμαστε,  λόγω της μεγάλης λίστας που 

ακούστηκε,  σε ιδιαίτερα δυσχερή θέση. Η λογική για μας είναι 

αντιστροφή αυτή που ακούστηκε από τον Δήμαρχο, ακολουθούμε την 

Επιτροπή των Πολιτών και αντιστροφή. Ο Δήμαρχος για την δική του 

επικράτεια είχε την εξουσιοδότηση και εμείς  εδώ είχαμε αποφασίσει 

συγκεκριμένες ενέργειες.  Οι πολίτες καλώς κάνουν και ενεργούν και 

έχουν αναπτύξει  και ιδιαιτέρως τεχνική γνώση και βοηθούν,  αλλά οι  

επισπεύδοντες και οι  πιέζοντες είμαστε εμείς .   

 Θεωρώ ότι  έναντι  των άλλων Νομών που έγινε αναφορά εμείς  

είμαστε σε δυσχερέστατη θέση και είχαμε ορίσει  τον τακτικό και τον 

στρατηγικό στόχο. Ο τακτικός ήταν να φύγει  ο συμπιεστής.  Ο 

στρατηγικός ήταν να αλλάξει  η όδευση.  

 Από την αρχή είπαμε ότι  στον τακτικό στόχο δεν κάνουμε ούτε 

κεραία πίσω. Σήμερα είμαστε που; Έχει υπογραφεί και σήμερα μιλούμε 

και λέμε ότι  θα.   

 Έπρεπε λοιπόν να γίνει  ξεκάθαρο ότι  ο τακτικός στόχος,  η 

απομάκρυνση του συμπιεστή για πολλούς λόγους και έπρ επε να 
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πιέσουμε και την Περιφέρεια και παντού και οι  πολίτες θα 

ακολουθούσαν και καλώς θα κάνανε,  έπρεπε αυτός ο στόχος να 

κλειδώσει ότι  δεν μπορεί να μπει συμπιεστής στο σημείο αυτό.  

Εξυπηρετεί  την εταιρεία γιατί  είναι το χαμηλότερο σημείο,  γιατί  έχει  

το λιγότερο κόστος.   

 Εδώ έπρεπε να υπάρξει μάχη. Δεν είδαμε μάχη. Δεν ώρα για 

χρέωση αλλά θεωρώ ότι  αυτό είναι επίκαιρο και πρέπει να μπει δυνατά 

από τον Δήμο, από τον Δήμαρχο και να ακολουθήσουν οι  άλλοι,  διότι  

υπάρχουν οικισμοί δυο και γενικότερα η πόλη, η  οποία είναι σε άμεση 

επικινδυνότητα. Η όχληση, βεβαίως είναι στα όρια,  να μην το 

προσδιορίσω, γιατί  ακούστηκαν πολλές επιστημονικές εκτιμήσεις.   

 Συμπερασματικά και κλείνω, κύριε Πρόεδρε,  θεωρώ ότι  από την 

προηγούμενη συνεδρίαση το επίκαιρο είναι πλέον να  πιέσουμε να 

απομακρυνθεί,  να το πω απλά, ο συμπιεστής και αυτό δεν μπορεί να 

γίνει  ανεκτό.   

 Από εκεί  και πέρα τα οφέλη, όταν θα πάει ψηλότερα ο 

συμπιεστής στα βουνά και έχουμε χώρους,  απλώς θα αλλάξει η ισχύς 

του συμπιεστή στους κήπους,  νομίζω ότι  μπορεί  να γίνει  και έπρεπε να 

το είχαμε κλειδώσει.  Έστω και την τελευταία στιγμή να το παλέψουμε 

δυνατά. Κατά τα λοιπά . .να συνταχθούμε για την αλλαγή όδευσης,  

αλλά εμείς  έχουμε ακόμα ένα επιπλέον πρόβλημα και έπρεπε αυτό 

τουλάχιστον να το εξασφαλίσουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο επόμενος ο κ.  Μηλίδης.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε με δυο κουβέντες ειπώθηκαν πάρα πολλά για τον 

συμπιεστή και την όδευση του ΤΑΠ, συμφωνούμε με την Κίνηση των 
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Πολιτών, άλλωστε το είχαμε δείξει  και σε προηγούμενες συνεργασίες 

που έγιναν.  Εκείνο όμως που πρέπει να πω είναι ότι  έχουμε 

ολιγωρήσει.  Έχουμε ολιγωρήσει πάρα πολύ και αυτή την στιγμή 

βρισκόμαστε,  πολύ φοβάμαι,  προ τετελεσμένων γεγονότων.  

 Καλά έγινε το Σάββατο η σύσκεψη, άργησε πάρα πολύ, κύριε 

Δήμαρχε,  είχατε την εξουσιοδότηση από ομόφωνη απ όφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου να κινηθείτε πολύ γρήγορα και έντονα. Δεν το 

κάνατε.  Τώρα όμως τουλάχιστον μετά από αυτή την σύσκεψη δεν 

πρέπει να μείνει  εδώ αυτό που συζητήθηκε προχθές και αυτές οι  

αποφάσεις που λήφθηκαν.  

 Τουλάχιστον για τον συμπιεστή, α ναφέρθηκε και ο κ.  Φωτιάδης,  

νομίζω ότι  σε αυτό δεν σηκώνουμε κουβέντα,  πρέπει να φύγει  

οπωσδήποτε.  Για το άλλο θέμα είναι δύσκολο, θα δούμε.  Αλλά για τον 

συμπιεστή που είναι τόσο επικίνδυνος πρέπει να φύγει .   

 Άρα εκείνο το οποίο προτείνουμε  είναι αυτά π ου συζητήσαμε 

στις  αποφάσεις υλοποίηση. Έχουμε ανθρώπους,  αυτή την στιγμή 

έχουμε και βουλευτές,  έχουμε και αναπληρωτή υπουργό, νομίζω ότι  

μπορούμε να πιέσουμε.  Γιατί  να μην τώρα επεκταθούμε,  έχουμε 

καθυστερήσει πάρα πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γιαννακίδη.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Καλησπέρα. Θα ξεκινήσω με τις  πολιτικές ευθύνες.  Καταρχάς . .  η 

απόφαση του υπουργού, ο οποίος για ακόμη μια φορά γράφει στα 

παλαιά του τα παπούτσια την δημόσια διαβούλευση, από ότι  φαίνεται 

. .  Κίνησης Πολιτών, την ίδια καταγγελία και για τον Π εριφερειάρχη, 

τον κύριο . .  από ότι  ξέρω και ας με διορθώσουν δεν έφερε το θέμα 
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στην Ολομέλεια της Περιφέρειας αλλά η απόφαση βγήκε από το τμήμα 

Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού. Έχω δίκαιο;  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΣΕΡΡΩΝ:  

Ναι,  έτσι έγινε.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Καταγγελία και για τον κ.  Μωυσιάδη που από ότι  φαίνεται μέχρι τώρα 

καθησύχαζε ουσιαστικά την Κίνηση των Πολιτών. Είναι απαράδεκτο.   

Πριν πω τις  συγκεκριμένες δράσεις που πρέπει να αναλάβει εδώ 

το Δημοτικό Συμβούλιο,  να σχολιάσω κάτι το ο ποίο δεν έχει  

σχολιαστεί .  Δεν σχολιάστηκε καθόλου το γεγονός ότι  εάν θα υπάρχουν 

σταθμοί  που θα μετράνε την κανονιστική ρύπανση, για να ξέρουμε εάν 

αυτός ο σταθμός συμπίεσης όντως ξεπερνά τα επίπεδα μόλυνσης.  Είναι 

ένα θέμα πολύ σημαντικό και θα πρέπει να  πιέσουμε.   

Στο δια ταύτα για την τρώω τον χρόνο, δυο προτάσεις.  Προτείνω 

Δήμαρχε να αναλάβεις την πρωτοβουλία να ζητήσεις την . .  των 

βουλευτών. Πρέπει κάποια στιγμή και αυτοί να ενδιαφερθούν για τον 

Νομό Σερρών και να πάτε εκ νέου στον υπουργό, συν θα πρέ πει να 

γίνει ,  ασφαλώς κάτι  που επιθυμεί,  από ότι  κατάλαβα και η Κίνηση των 

Πολιτών, προσφυγή στο ΣτΕ.  

Εάν υπάρχει η νομική δυνατότητα από τον Δήμο Σερρών με την 

σύμπραξη του Δήμου Εμμ. Παππά,  εάν υπάρχει αυτή η δυνατότητα να 

αναλάβει η Κίνηση Πολιτών να καταφύγει στο ΣτΕ, όμως εδώ 

προσέξτε,  θα πρέπει να είμαστε κοντά μας,  την στιγμή που έχει  

προηγηθεί και ανάλογο ψήφισμα. Δεν είναι μόνο εδώ λεκτικά να 

παίρνουμε θέσεις για να βγάζουμε ψηφίσματα, θα πρέπει να τα 

στηρίζουμε.  Και τι  εννοώ; Εάν καταφύγουμε στην  επιλογή η Κίνηση 
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των Πολιτών να προσφύγουν στο ΣτΕ, θα πρέπει να σταθούμε κοντά 

τους ηθικά και κυρίως οικονομικά, γιατί  μια τέτοια προσφυγή κοστίζει  

και γι΄ αυτό θα ήθελα να δεσμευτείτε σήμερα.  

Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Καρύδας.   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Δεν θα  πάρω πολύ χρόνο. Θα αναφέρω την θέση της Λαϊκής 

Συσπείρωσης για το συγκεκριμένο θέμα. Εμείς θεωρούμε ότι  η 

κατασκευή του αγωγού θέτει  σε κίνδυνο μεγάλο και την χώρα και τον 

λαό. Είμαστε ενάντια στην κατασκευή του και όχι  υπέρ μιας 

μεσοβέζικης,  κατά την άποψή μας,  λύσης ότι  θα πρέπει να πάει στα 

βουνά ή στην θάλασσα ή κάπου που δεν θα φαίνεται,  τέλος πάντων.  

 Τα παραδείγματα γι΄ αυτό που λέω είναι πολύ πρόσφατα σε μια 

χώρα όπου είναι η πρωταθλήτρια,  όσον αφορά το δίκτυο των αγωγών, 

λέω την Ουκρανία και βλέπετε εκεί  πέρα τι  γίνεται.  Από την μια οι  

Αμερικάνοι και οι  Ευρωπαίοι,  από την άλλη οι  Ρώσοι και ο 

ανταγωνισμός τους αιματοκυλίσει  έναν λαό, ο οποίος δεν είναι 

ξαδέλφια.  Ρώσοι και Ουκρανοί είναι αδέλφια.  Και υπάρχει μεγάλος 

κίνδυνος αυτός ο αγωγός να περιπ λέξει  και την δική μας χώρα σε 

σχεδιασμούς για τους οποίους θα τσακώνονται οι  λύκοι και θα την 

πληρώνει ο λαός.   

 Με αυτή την έννοια είμαστε ενάντια στην κατασκευή του 

αγωγού, θεωρούμε μεσοβέζικο το ότι  πρέπει να περάσει η όδευση από 

εδώ ή από εκεί  και τα λοιπά, δεν μπαίνουμε καν σε μια τέτοια 

διαδικασία.  Το κάνουμε πολύ καθαρό και στον Σερραϊκό λαό και στην 
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προεκλογική περίοδο,  γιατί  ήταν θέμα που θα το βρίσκαμε μπροστά 

μας και όντως το βρίσκουμε ήδη από το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο.  

 Καλούμε τον λαό να είναι σε εγρήγορση, πρέπει να απαιτήσει 

την μη κατασκευή του.  τα όσα ακούγονται από την κεντρική εξουσία  

ότι  θα φέρει θέσεις εργασίας και τα λοιπά είναι στάχτη για να κλείσει  

κάποια μάτια,  υπάρχει  ζήτημα όσον αφορά και την υποβάθμιση για την 

κατασκευή του πέρα των κινδύνων των γενικότερων στην χώρα.  

Στο θέμα του συμπιεστή και τα λοιπά υπάρχει ένα ζήτημα. 

Υπάρχει περίπτωση σε ατύχημα σε ακτίνα 3 χιλιομέτρων να μην μείνει  

τίποτα όρθιο.  Ποιος από εδώ μέσα θέλει  μια τέτοια ευθύνη; Να το 

πούμε και αλλιώς,  εάν τυχόν αποδεχθούμε ότι  θα γίνει  ο αγωγός,  που 

από ότι  φαίνεται το λαϊκό κίνημα δεν είναι σε θέση να τον αποτρέψει 

και θα γίνει ,  δεν υπάρχει περίπτωση . .εταιρείας πολυεθνική να δεχθεί  

να την κάνει  τον συμπιεστή στα βουνά.  

Ας είμαστε,  τουλάχιστον,  σε αυτό το σημ είο εδώ μέσα καθαροί.  

Παρακάτω όποιος θέλει  ας πει  ότι  θέλει .  Ξεκάθαρα τα πράγματα.  

 Άρα θα γίνει  στην πεδιάδα, δυστυχώς και θα έχουμε προβλήματα, 

μεγάλα προβλήματα και δεν είναι η λύση να φύγει  από τα δικά μας τα 

χωριά και να πάει στα χωριά του . .  ή να π άει στα χωριά του Δήμου 

Ηράκλειας.  Ούτε είναι η λύση να πάει στα χωριά της Θεσσαλονίκης,  

του Κιλκίς ή της Βέροιας ή οπουδήποτε αλλού. Η διαχωριστική γραμμή 

πρέπει να είναι όχι  στην κατασκευή για τους συγκεκριμένους,  πολύ 

συγκεκριμένους λόγους.   

 Ευχαριστώ.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία Καλώτα.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  
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Η Κίνηση των Πολιτών πραγματικά είναι σεβαστή και είναι άξια 

σεβασμού, αλλά δεν πρέπει σαν πολιτεία και σαν Δήμος να 

στηριζόμαστε στην κίνηση μόνο των πολιτών και δυστυχώς για μένα, 

είμαι στην θέση αυτή την στιγμή να  μας καλεί η Κίνηση Πολιτών να 

κάνουμε ένα ψήφισμα, μια πρόταση να περάσουμε για την αλλαγή του 

αγωγού.   

 Έπρεπε να είναι πρωτοβουλία του Δήμου, της Περιφέρειας και να 

συνδράμει η Κίνηση Πολιτών. Το έργο είναι μεγάλο, όπως ξέρουμε 

όλοι έχει  υπογραφεί,  έχε ι  τελειώσει,  όπως είπε ο κ.  Καρύδας θα 

περάσει από την πεδιάδα και σήμερα καλούμαι να ψηφίσω εγώ ως νέο 

μέλος εδώ του Δημοτικού Συμβουλίου μια πρόταση που είναι ποια; 

Είναι αόριστη πρόταση. Έχουμε εμείς  σαν Δήμος,  συγχωρέστε με,  

μπορεί να μην το ξέρω, κάπο ια συγκεκριμένη πρόταση, η οποία 

φαντάζομαι,  εάν και δεν είμαι τεχνικός και μηχανικός,  θα πρέπει να 

είναι συνδυαστική πρόταση με τους άλλους Νομούς.  Πάει αλυσίδα,  

όπως είπε ο κ.  Αναστασιάδης Αντώνης.  είναι Δράμα, Καβάλα, δεν 

μπορούμε να μιλάμε τι  θα ψηφίσο υμε; Να αλλάξει ο αγωγός.  Να πάει 

που ο αγωγός;  

 Η ευθύνη είναι μεγάλη, θεωρώ ότι  αυτό που είπε και η κυρία 

Ιλανίδου πρέπει να εκμεταλλευτούμε,  τουλάχιστον,  κάποια στοιχεία 

από τον αγωγό αυτό γιατί  μέχρι τώρα γνωρίζουμε ότι   απλά θα περάσει 

μόνο χωρίς να μας δώσει κανένα όφελος.   

 Πραγματικά και ως Ιατρικός Σύλλογος ασχοληθήκαμε για τους 

κινδύνους που έχει  ο συμπιεστής,  υπάρχουν κάποιες απώλειες στον 

ήχο,  η αλήθεια είναι δόθηκαν πολλές επιστημονικές εξηγήσεις,  κάπου 

ενδιάμεσα είναι,  επομένως εγώ θα ήθελα, εάν μπορεί κάποιος να 

τοποθετηθεί να μου πει  συγκεκριμένη πρόταση, ώστε να αγωνιστούμε 
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γι΄ αυτή την πρόταση και όχι  αόριστα να μετακινηθεί,  γιατί  όπως 

ξέρετε όλοι οι  προτάσεις δεν υλοποιούνται ποτέ και η ιστορία έχει  

τελειώσει.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κ.  Γκότση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Σήμερα το θέμα έχει  επανέλθει ως επικαιροποίηση της απόφασης 

712/13 που πήραμε και μάλιστα και αναδιατύπωση του μέρους 

απαρχής.  . .  η δημοτική αρχή, η δημοτική αρχή, ο Δήμαρχος,  τα πάντα, 

αυτά που έπρεπε να κάνει .  Έχει  στείλει  τ ην απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου εδώ είναι,  στο ΥΠΕΚΑ για την . .  του αγωγού, επίσης 

έστειλε τις  επιπτώσεις,  τους περιβαλλοντικούς όρους του διαδοχικού 

αγωγού ΤΑΠ, έχει  κάνει  συσκέψεις με όλους τους φορείς,  με την 

Κίνηση Πολιτών, όλα τα έχει  κάνει ,  αλλά ο υπουργός Περιβάλλοντος 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής τι  έκανε; Αφού πήρε όλα αυτά που 

είπατε εσείς ,  κύριε Πρόεδρε,  στο 70 τι  έκανε; Από το μέρος  της 

απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου τι  έχει  πάρει;   

Συνημμένα λέει  την απόφαση 712/13,  απόφαση Α του Δη μοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Σερρών με παρατηρήσεις σχετικά με την 

όδευση του αγωγού στην περιοχή . .  Καβάλας.   

Δηλαδή απομόνωσε από το . .  ότι  εμείς ,  το Δημοτικό Συμβούλιο 

. .για την Καβάλα, να μην περάσει μέσα από το κέντρο της Καβάλας.  Τι 

λέμε εμείς  στην απόφαση στο μέρος Α;  

Γνωμοδοτείται αλλαγή της όδευσης της χάραξης του αγωγού ΤΑΠ 

σύμφωνα με την εναλλακτική πρόταση του ΤΕΕ ΑΜ για διερεύνηση 

του αγωγού περιμετρικά της πόλης της  Καβάλας περνώντας από 
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συγκεκριμένες αντιπλημμυρικές ζώνες και τα λοιπά, έξω από . .  και . .Ο 

αγωγός αυτός,  αφού λέει  για την Εγνατία Οδό και τα λοιπά και τα 

λοιπά, στο τέλος λέει  ότι  πράγμα που σημαίνει  ότι  ο αγωγός δεν θα 

διέλθει  από τα όρια του Δήμου Σερρών. Έτσι καταλήγει το Α.  

Αυτοί απομόνωσαν μόνο την Καβάλα. Και εμείς  τώρα λέ με 

αναδιατύπωση. Τι σημαίνει  αναδιατύπωση; Να παραλείψουμε το μέρος 

Α όλα όσα λέμε για Καβάλα και τα λοιπά και να πούμε ότι  γνωμοδοτεί  

υπέρ της αλλαγής όδευσης της άρδευσης του αγωγού ΤΑΠ σύμφωνα με 

την εναλλακτική πρόταση του ΤΕΕ ΑΜ, πράμα που σημαίνει  ότ ι  ο 

αγωγός δεν θα διέλθει  από τα όρια του Δήμου Σερρών.  

Να παραλείψουμε όλα που απομόνωσε ο υπουργός.   

Τι άλλο θέλω να πω; Θέλω να πω το εξής,  ότι  όπως το είπε και ο 

κ.  Γιαννακίδης,  είπε το εξής,  ότι  από την Περιφέρεια της Κεντρικής 

Μακεδονίας το τμήμα Αειφόρου Ανάπτυξης,  Περιβάλλοντος,  Φυσικών 

Πόρων και τα λοιπά τι  λέει;  Λέει  το εξής:  Γνωμοδοτεί  θετικά . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Νομίζω ότι  είναι ενημερωτικά. Γνωμοδοτεί  θετικά για την 

περιβαλλοντική αδειοδότηση και την κατασκευή και λειτουργία  του 

έργου ΤΑΠ και τα λοιπά, ο οποίος θα . .  από τις  περιφερειακές 

ενότητες Σερρών, Κιλκίς,  Θεσσαλονίκης,  Πέλλας,  Ημαθίας,  

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με τις  εξής παρατηρήσεις:  Να 

ληφθεί υπόψη ότι  από το ΥΠΕΚΑ η μελέτη που εκπονείται από το ΤΕΕ 

όπου εξετάζονται όλες οι  παράμετροι για τον αγωγό συμπίεσης και θα 

καταλήξει σε πιθανές υποδείξεις  τόσο κατασκευαστικές όσο και 

περιβαλλοντικές.   
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 Με άλλο λόγια εκείνο που συζητάνε όλοι,  το ΤΕΕ κυρία 

Καλώτα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπορείτε να συνεχίσετε στην δευτερολογία σας.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Από πού θα περάσει;  Το ΤΕΕ ΓΕΩΤΕΕ έχει  κάνει  μελέτη από πού θα 

περάσει.  Δεν είναι δηλαδή αυτό που λέμε αόριστο,  δεν ξέρουμε από 

πού θα περάσει.  Υπάρχει η μελέτη του ΤΕΕ ΓΕΩΤΕΕ η οποία λέει  από 

που θα περάσει ο αγωγός.   Επειδή δεν έχω τον χρόν ο θα την . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Ραμπότα.  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  η τοποθέτησή μου έχει  

καθαρά πνεύμα ενημερωτικό περισσότερο γιατί  έζησα την κατάσταση 

σε επίπεδο Περιφερειακού Συμβουλίου.  Για να ξεκαθαρίσουμε τα 

πράγματα ότι  δυο φορές ζητήσαμε το θέμα να έρθει  στην σύγκλιση του 

Περιφερειακού Συμβουλίου,  δεν ήρθε ποτέ.  Ο Περιφερειάρχης είχε 

κάνει  τις  συζητήσεις και είχε κλείσει  το θέμα σε ότι  αφορά για τον 

Νομό Σερρών, ο δε κ.  Αντιπεριφερειάρχης είχε προτείνει  εναλλακτική 

λύση  τοποθετήσεως για την κατασκευή του σταθμού συμπίεσης.   

 Άρα το θέμα περισσότερο ιδιαίτερο βάρος είχε δοθεί  και αυτή 

είναι η αρμόδια,  εάν θέλετε,  η Περιφέρεια.   

 Σε ότι  αφορά τώρα τις  κινήσεις του Δήμου Σερρών, τις  οποίες 

παρακολουθήσαμε ως πολίτες και ως σύμβουλοι,  κινήθηκε στην σωστή 

κατεύθυνση, η κατάσταση έχει  . .χρονολογεί ,  το μέτρο πίεσης που 

πρέπει να ασκήσουμε ως Δήμος Σερρών είναι να βελτιωθεί η 
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υφιστάμενη κατάσταση είτε στον αγωγό και στο σταθμό συμπίεσης 

κυριότερα. Για να ξεκαθαρίσουμε και να λέμε  τα πράγματα ως έχουν.   

 Το θέμα συμφωνήθηκε σε επίπεδο Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας.  Έχουμε το χρέος και την υποχρέωση να πιέσουμε,  κύριε 

Δήμαρχε,  για να βελτιώσουμε την υφιστάμενη κατάσταση ως έχει ,  

όπως είναι αυτή την στιγμή σε όλα τα επίπεδα. Είναι  εάν θέλετε η 

τελευταία . .της Επιτροπής της Κίνησης Πολιτών, γιατί  η Επιτροπή και 

ο . .  και η εταιρεία έχει  έρθει  στην Περιφέρεια και . .  το τμήμα 

Αειφόρου Ανάπτυξης Περιβάλλοντος και είχαν συζητήσει.  Υπάρχουν 

τα κείμενα, υπάρχουν ανακοινώσεις και είναι όλα γνωστά. Απλά να 

προσγειωθούμε κάπως και να δούμε τα πράγματα με έναν ρεαλισμό και 

να πιέσουμε αυτή την στιγμή με τον μέγιστο βαθμό στο να βελτιωθεί η 

υφιστάμενη κατάσταση μέσα . .  και στον αγωγό και στον σταθμό 

συμπίεσης.   

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Χράπα .   

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Δεν είναι μόνο δυο οικισμοί που θίγονται και δεν είναι σημαντικός 

μόνο ο συμπιεστής.  Όλα έχουν την ίδια σημασία.  Ακόμη και η αλλαγή 

της όδευσης είναι πολύ σημαντική για μια περιοχή που θίγεται και 

είναι αυτή του αγροκτήματος και του οικισμού  του Προβατά.  

 Να ξεκινήσουμε όμως από την αρχή. Σίγουρα δεν πρέπει ο 

συμπιεστής να γίνει  εκεί .  Δεν το συζητάμε.  Είναι απαράδεκτο το 

σημείο που επιλέξανε,  είναι πολύ κοντά στην πόλη…οδό Σερρών και 

Σκουτάρεως.  Περνάει από ιδιοκτησίες οι  οποίοι  οι  άνθρωποι. .  Στην 

συνέχεια τα σημεία που περνάει από τα αγροκτήματα του Μητρουσίου 
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θίγουν και εκεί  τις  καλλιέργειες αλλά δεν είναι τόσο σημαντικό το 

πρόβλημα. Το πρόβλημα ξεκινάει  όταν τέμνει  την Σερρών –

Θεσσαλονίκης και πάει  παράλληλα λιγότερο από τα εκατό μέτρα από  

τον άξονα της Εγνατίας Οδού.  

 Τι σημαίνει  αυτό; Σημαίνει  ότι  παράλληλα με την Εγνατία στον 

παράδρομο που κατασκευάζεται αυτή την στιγμή δεν θα μπορεί 

κανένας να κάνει  ούτε ένα κτίσμα γιατί  θα είναι λιγότερο από τα εκατό 

μέτρα από τον άξονα από τον αγωγό.   

 Αυτό που ζητήσαμε τότε και στην διαβούλευση που έγινε,  στις  

δυο διαβουλεύσεις που ήταν υποχρέωση του ΤΑΠ να κάνει  τις  δυο 

τελευταίες διαβουλεύσεις,  ήταν μέσα στις  συμβατικές υποχρεώσεις 

πριν ξεκινήσει το έργο,  όλα αυτά τα ερωτήματα τέθηκαν και οι  

προτάσεις δόθηκαν.  

 Η κυβέρνηση, τι  έκανε η κυβέρνηση; Τα πήρε,  όπως λέει  ο κ.  

Καρύδας και τα πέταξε στα σκουπίδια.  Δεν έλαβε υπόψη του καμία 

κοινωνική ομάδα τι  είπε και τι  σκέφτηκε.   

Στην συνέχει  ο αγωγός τέμνει  την είσοδο του Προβατά, την έξοδο 

μάλλον της Εγνατίας για τον Προβατά, η οποία έξοδος μετά από είκοσι 

χρόνια εάν θα υπάρξει ανάπτυξη μπορεί να γίνουν εκεί  κατασκευές.  

Μια επιχείρηση δεν θα μπορεί να κτίσει .   

Έχουμε το θέμα του αναδασμό που έχει  σταματήσει στα όρια του 

Σκουτάρεως.  Κάποια στιγμή ο αναδασμ ός θα συνεχίσει  και σε εκείνο 

το σημείο.  Στον αναδασμό ξέρετε είναι να συσσωρεύσεις χώματα ή να 

αφαιρέσεις χώματα. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος αποκάλυψης του 

αγωγού. Τι θα συμβεί τότε;  Τα μηχανήματα τα βαριά,  που ανέφερε ο κ.  

Αντώνης Αναστασιάδης,  αυτά όλα τα  μηχανήματα . .σε χωράφια 

οργωμένα. Φανταστείτε τώρα σε ένα τέτοιο σημείο τι  μπορεί να γίνει  
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μέσα σε ένα ρυζοχώραφο. Σίγουρα θα κτυπήσει και θα τραυματιστεί  ο 

αγωγός.  Αυτά ούτε καν λήφθηκαν υπόψη από την Επιτροπή της 

Περιφέρειας και μάλιστα συμφώνησε σαν να  μην υπάρχει πρόβλημα 

και θετικά  κιόλας.   

Αυτά είναι απαράδεκτα. Η τοπική κοινωνία εκεί  που θίγεται 

περισσότερο μετά από την κοινωνία του Κωνσταντινάτου που γίνεται 

εκεί  ο υποσταθμός συμπίεσης,  είναι τόσο αναστατωμένη που δεν ξέρω 

και εγώ τι  μπορεί να συμβεί μεθαύριο.  Ειλικρινά σας μιλώ υπάρχει 

μεγάλη αναστάτωση μετά από αυτή την υπογραφή του κ.  Μανιάτη.   

 Σίγουρα συμφωνούμε με την πρόταση της Επιτροπής Πολιτών 

που είναι,  άλλωστε και η πιο σωστή και η πιο σοφή και θα πρέπει να 

διέλθει  όντως από ορεινά σημε ία και όχι  από πεδιάδες που έχουν 

εύκολη πρόσβαση αυτές οι  συγκεκριμένες εταιρείες.  Να ζοριστούν και 

να τον περάσουν τον αγωγό από τα βουνά, από εκεί  που ενοχλούν μόνο 

τις  αλεπούδες και τους λύκους και όχι  κατοίκους και παραγωγές και 

χωράφια με υψηλή παραγωγικότητα.  

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  θα είμαι σύντομος.  Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι τα 

πράγματα έχουν ως εξής:  Πρώτον όσοι λίγο παρακολουθούν το θέμα 

στενά διαπιστώνουν ότι  η χώρα σε ανώτατο επίπεδο,  ο κ.  

Πρωθυπουργός έχει  υπογράψει συμφωνία,  την θεωρεί μια πάρα πολύ 

σπουδαία συμφωνία για την γεωπολιτική θέση της χώρας.  Αυτό είναι 

ένα δεδομένο, για να πούμε . .τις  συμπεριφορές και του υπουργού αλλά 

και των μελών της κυβέρνησης.   
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 Δεύτερον,  για όσους διαβάζουν ή παρακολουθούν στις  

ευρωπαϊκές πολιτικές τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι  κυρίως έχουν 

να κάνουν με εναλλακτικούς ενεργειακούς διαδρόμους.   

Δηλαδή να το πω πολύ απλά, προσπαθεί η Ευρώπη, επειδή η 

Ευρώπη δεν έχει  ενέργεια για όσους γνωρίζουν τον συγκεκριμένο  

χώρο, τον χώρο της ενέργειας,  δεν έχει  ενέργεια και προσπαθεί να 

ανεξαρτητοποιηθεί  από την Ρωσία και θεωρεί επιτυχία τον ΤΑΠ, γιατί  

έρχεται φυσικό αέριο από το Αζερμπαϊτζάν μέσω της Αρμενίας,  της 

Τουρκίας,  της Ελλάδος,  της Αλβανίας και της Ιταλίας,  ένας 

μεταφορικός αγωγός,  επομένως θεωρούν ότι  με αυτόν τον τρόπο έχουν 

μια εναλλακτική λύση για την ενέργεια και άρα το θεωρούν αυτό πάρα 

πολύ σπουδαίο.   

 Φυσικά αυτός ο αγωγός είναι μεταφορικός από την Ελλάδα και 

είναι ένας αγωγός που  θα ζεστάνει  τα σπίτια των  πολιτών της 

Κεντρικής Ευρώπης.  Σε μας το μόνο που θα αφήσει,  ενδεχομένως,  θα 

είναι προβλήματα για τους κατοίκους μας για το περιβάλλον και για 

την υγεία.   

 Κύριε Πρόεδρε,  εδώ τίθενται διάφορα ζητήματα γεωπολιτικά που 

ίσως εμείς  εδώ δεν είμαστε ειδικοί για  να τα αναλύσουμε.  Είναι η 

ευρωπαϊκή πολιτική πάντως.  Από ότι  βλέπουμε είναι αυτή και η 

πολιτική της χώρας μας,  με την υπογραφή του πρωθυπουργού  και με 

τις  διάφορες δηλώσεις.   

Για μένα η διαβούλευση ήταν προσχηματική. Ο κ.  Μανιάτης,  για 

όσους διαβάζουν τι ς  πληροφορίες του ΥΠΕΚΑ που παρακολουθούμε το 

θέμα, αναφέρει δυο προβλήματα στην περιοχή μας,  ένα . .  και έναν τον 

συμπιεστή στις  Σέρρες.   
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Παρόλα αυτά, παρά το γεγονός ότι  αναφέρονται αυτά τα 

προβλήματα δεν έχει  δώσει λύση. Δεν έχει  δώσει λύση . .γιατί  από ό τι  

φαίνεται περνάει από ένα άλλο σημείο αλλά για τον συμπιεστή και για 

όλες αυτές τις  προτάσεις που έκαναν οι  Σερραίοι  καμία τροποποίηση.  

Πολύ σοφά το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών με την απόφασή του 

και την συνεργασία και με το ΓΕΩΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας κ αι 

την Κίνηση Πολιτών συμπεριφέρθηκε άψογα μέχρι τώρα, κύριε 

Πρόεδρε.   

Για μένα θα το χαρακτηρίσω πολιτικό ανθέα την κίνηση που 

έκανε η Περιφέρεια,  ο Δήμος Σερρών, όπως και άλλοι Δήμοι,  ο Δήμος 

Σερρών ανήκουν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και θεωρώ 

απαράδεκτη αυτή την κίνηση με τις  διαβεβαιώσεις ότι  θα 

υποστηριχθούν τα αιτήματά μας να δίνεται το πράσινο φως στον 

υπουργό για να υπογράψει την υπουργική απόφαση.  

Εγώ αυτό που έχω να πω καταλήγοντας,  στο δια ταύτα, κύριε 

Πρόεδρε,  είναι,  άμεση συνάντηση μ ε τον κ.  Μανιάτη όλων των Δήμων 

του Νομού Σερρών που εμπλέκονται στην όδευση του ΤΑΠ. Δεύτερο, 

εξώδικο στην εταιρεία που θα διατρανώνουμε την άρνησή μας για την 

κατασκευή του συμπιεστή στον Δήμο μας και στον Νομό μας αλλά και 

στην όδευση, αυτή που είναι,  τουλάχιστον,  σχεδιασμένη και ένδικο 

μέσο σε κάθε περίπτωση κατά της υπουργικής απόφασης.   

Πρέπει να σκληρύνουμε την στάση μας.  Εδώ βλέπουμε δεν 

υπάρχει ανταπόκριση στις  προτάσεις τις  τεκμηριωμένες που έχουμε 

καταθέσει με επιστημονικό συνεργάτη του ΓΕΩΤΕΕ κα ι του ΤΕΕ και 

την Κίνηση Πολιτών.  

Νομίζω ότι  πρέπει να σκληρύνουμε την στάση μας,  δεν υπάρχει 

άλλο περιθώριο.  Αυτή είναι η θέση μου.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Αναστασιάδης Αντώνης.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε από ότι  φαίνεται η εταιρεία προσπαθεί να κάνει  τ ο πιο 

μικρό κόστος.  Σήμερα υπάρχει . .που μπορεί άνετα να περάσει από τον 

ορεινό όγκο. Αυτά είναι προσχηματικά. Να το ξέρετε.  Εμείς είμαστε 

υποχρεωμένοι . .Είναι υποχρεωμένη να περάσει πάνω από τον ορεινό 

όγκο. Μέσα από την συνεργασία Καβάλα, Δράμα και Σέρρε ς οι  

Δήμαρχοι να συνεννοηθούμε.  Υπάρχει . .  δρόμος,  επαναλαμβάνω, δεν 

ξέρω εάν τα ξέρετε τα μέρη αυτά, …  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Λίγο πιο δυνατά μπορείτε σας παρακαλώ;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν ξέρω εάν ξέρετε τα μέρη αυτά. Εάν φτάσει από το Κόσσοβο μέχρι 

τους Ποταμούς ,  από εκεί  οι  Ποταμοί είναι βατός ο δρόμος,  μπορεί να 

πάει μέσα από . . ,  έξω από το Νευροκόπι,  από το . .  από το Άγκιστρο 

κατεβαίνει  …από την Βουλγαρία που έρχεται ο αγωγός αερίου περνάει 

έξω, πίσω από τον Προμαχώνα μεταξύ Στρυμόνος και Εθνικής Οδού. 

Σε εκείνο το μέρος υπάρχει μια διαπλάτυνση κανονική που μπορεί να 

περάσει ο αγωγός.   

 Όταν φτάσει στον Προμαχώνα μπορεί τότε εκεί  άνετα να οδεύσει 

από εκεί  και να φτάσει στην Θεσσαλονίκη, όπως έχει  οδεύσει ο 

παλαιός αγωγός από την Βουλγαρία.   

 Γι΄ αυτό τον λόγο εμείς  δεν πρέπει να έχουμε συναίσθημα. Εδώ 

δεν υπάρχει συναίσθημα, εδώ υπάρχει λογική. Επαναλαμβάνω, η πόλη 

μας έχει  πολλούς ορυζώνες.  Δεν θα μπορέσει να περάσει από εκεί .  Θα 

ανατιναχθεί ,  να το ξέρετε.  Γι΄ αυτό εμείς  δεν δεχόμαστε τον αγωγό. 
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Να τον μεταφέρουν πάνω από τον ορεινό όγκο. Υπάρχει τεχνολογία.  

Τίποτα δεν τους σταματάει.  Απλώς θέλουν αυτοί να έχουν μικρό 

κόστος.  Τίποτα άλλο.  

 Κύριε Πρόεδρε να είμαστε αμείλικτοι εδώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Στεργίου.   

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και  κύριοι  σύμβουλοι μπορώ να 

πω ότι  για το ζήτημα αυτό υπάρχουν δυο θέματα. Το πολιτικό κομμάτι 

και το τεχνικό κομμάτι.   

 Όσον αφορά το πολιτικό κομμάτι προσπάθησαν κάποιοι  εδώ μέσα 

να ρίξου τις  ευθύνες στον Δήμο. Ο αγωγός περνάει από μια σειρά 

Δήμων από την  Ανατολική Μακεδονία Θράκη και από την Κεντρική 

Μακεδονία.  Ποιος έπρεπε να ήταν αρχηγός σε αυτή την ιστορία; Η 

Περιφέρεια.  Κανείς δεν ανέφερε την Περιφέρεια.   

 Η Περιφέρεια όχι  μόνο δεν ήταν αρχηγός σε αυτή την ιστορία 

που έπρεπε να συγκεντρώσει και τις  ομ άδες πολιτών αλλά και τους 

Δήμους και να τους εκπροσωπεί αλλά έδωσε και την συγκατάθεση από 

πάνω. Παίζεται ένα παιχνίδι ,  η Περιφέρεια λέει  ναι,  ο 

Αντιπεριφερειάρχης όχι  και κάνουν και συνεδριάσεις εδώ μέσα. Μην 

τρελαθούμε εντελώς.   

 Ο Δήμος και το Δημοτικό  Συμβούλιο πήρε μια συγκεκριμένη 

απόφαση και την στήριξε σθεναρά μαζί με την πολιτική ηγεσία του 

τόπου, με τους βουλευτές.  Εκτός εάν τους αγνοούμε και δεν τους 

θεωρούμε τίποτα.  

 Έτσι έχουν τα πράγματα και νομίζω από εδώ και πέρα πρέπει να 

απομονώσουμε την  Περιφέρεια,  εφόσον η Περιφέρεια δεν στηρίζει  το 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 23 Η Σ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014  

 

αίτημα, μαζί με την Κίνηση Πολιτών οι  υπόλοιποι Δήμοι του Νομού 

μας και της Ανατολικής Μακεδονίας να κάνουν μια Επιτροπή για να 

πάνε στο υπουργείο.  Η Περιφέρεια έπαιξε τον ρόλο της και τελείωσε.  

Ουσιαστικά καταδίκασε τον Νομό Σερρών.  

 Τώρα για το τεχνικό κομμάτι.  Σίγουρα όταν παίζεται ένας 

αγωγός γεωπολιτικής στρατηγικής σημασίας δεν μπορούμε να πούμε 

ότι  δεν θα περάσει από την χώρα. Αυτά είναι ζητήματα που παίζονται 

στο Κοινοβούλιο.  Όμως μπορούμε να εκφράσου με την άποψή μας εάν 

μπορεί τελικά να περάσει μέσα από εύφορη γη ή να πάει από γη μη 

καλλιεργήσιμη. Ή και μπορεί να αλλάξει ο σταθμός.  Και μπορεί να 

αλλάξει.   

 Όταν υπάρχει σταθμός συμπίεσης στην Αλεξανδρούπολη τεχνικά 

μπορεί να μετατοπιστεί  και υπάρχουν α νοχές στο σύστημα πάνω από 

50 χιλιόμετρα. Για να μην τρελαθούμε εδώ μέσα. Θα μπορούσε 

κάλλιστα ο αγωγός να γίνει  πάνω στο βουνό. Υπάρχει η δυνατότητα.  

 Άρα επομένως, εάν δεν μπορούμε να αποτρέψουμε τον αγωγό και 

να αλλάξουμε την όδευσή του,  να πάει από το ν ορεινό όγκο, μπορούμε 

όμως κάλλιστα και εκεί  θα βάλουμε ένα ζήτημα, να πιέσουμε όλοι μαζί  

οι  Δήμοι του Νομού Σερρών, έχω από την Περιφέρεια,  γιατί  μας 

πούλησε,  να πάμε και να πιέσουμε τον υπουργό, τεχνικά τι  μπορεί να 

γίνει ,  γ ιατί  μπορεί να αυξηθεί η πίε ση του σταθμού της 

Αλεξανδρούπολης και να πάει 50 χιλιόμετρα παραπέρα, μπορεί να 

γίνει  αυτό και πάει  ο σταθμός συμπίεσης στο βουνό για να μην 

κινδυνεύουν οι  κάτοικοι.    

 Και τα άλλα περί αντισταθμιστικών οφειλών δεν υπάρχει.  

Αφήστε τα αντισταθμιστικά οφέλη . Μην τρελαθούμε.  Ούτε πρόκειται 

να δουλέψει πολύς κόσμος.   
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 Είναι ένα θέμα που αφορά την χώρα και την στρατηγική της στον 

ενεργειακό τομέα και την θέση της στην Ε.Ε.,  είναι ένα γεωπολιτικό 

κομμάτι που μπορούμε να το συζητήσουμε και με την  Συσπείρωση, 

έχω  την άποψή μου γι΄ αυτό,  αλλά το θέμα είναι ότι  μπορούμε να 

αποφύγουμε να γίνει  στο Κωνσταντινάτο ο σταθμός συμπίεσης και να 

γίνει  στο βουνό. Τεχνικά μπορεί να γίνει  και το κόστος μόνο 

επιβαρύνει την εταιρεία.  Είναι ζήτημα κόστους.   

 Εκεί πρέπει η κυβέρνηση να αναλάβει τις  ευθύνες της και να πει  

ότι  κόστος ή ανθρώπινη ζωή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Χασαπίδης και να ολοκληρώσουμε το θέμα.  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  αγαπητοί συνάδελφοι και την 

προηγούμενη φορά είχα τοποθετηθεί για το θέμα. Έχω την αί σθηση ότι  

θα πω περίπου τα ίδια πράγματα. Η στρατηγική επιλογή της χώρας 

ήταν λάθος.  Εμπλέκεται σε ανταγωνισμούς χωρίς να ωφελείται η χώρα 

σε τίποτα.  Και μετά τις  τελευταίες θριαμβολογίες του Πρωθυπουργού 

στο Αζερμπαϊτζάν,  είμαι βέβαιος ότι  δεν θα πετύχουμ ε τίποτα. Δεν θα 

πετύχουμε τίποτα.  

 Η κυβέρνηση δείχνει  αποφασιστικότητά όταν είναι να 

εξυπηρετήσει συμφέροντα πολυεθνικών και την ίδια αποφασιστικότητα 

δείχνει  όταν είναι να κτυπήσει δικαιώματα εργαζομένων. Μην έχουμε 

εμπιστοσύνη. Εάν δεν αλλάξει το πολι τικό σκηνικό και ο αγωγός θα 

γίνει  και ο συμπιεστής θα γίνει  στην περιοχή μας.   

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Δευτερολογίες συνάδελφοι.  Ποιος από τους προλαλήσαντες θέλει  να 

δευτερολογήσει;  Ο κ.  Γκότσης.  Άλλος; Ο κ.  Αναστασιάδης Αντώνης.  Ο 

κ.  Γαλάνης.  Εάν χρειαστεί  και ο κ.  Χράπας.   

 Ξεκινάμε από τον κ.  Αντώνη Αναστασιάδη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,   όπως είναι γνωστό είμαι ο μόνος δημοτικός 

σύμβουλος που δεν ψήφισα να περάσει ο αγωγός από εδώ μέσα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κανένας…  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Την πρώτη φορά  που έγινε,  όχι  τώρα. Την πρώτη φορά. Εγώ έφυγα από 

συμβούλιο και δεν ψήφισα. Είπα ότι  δεν το ψηφίζω και έφυγα. Αυτό 

είναι γνωστό.  

 Παρακαλώ θερμά τον Δήμαρχο, επειδή εμάς πολύ μας τυράννησε 

το γεγονός,  πάρα πολύ, να αναλάβει πρωτοβουλία να συνεννοηθεί με  

τους δημάρχους της Δράμας και της Καβάλας και να κοιτάξουν,  . .  από 

τον ορεινό όγκο.  

 Αυτά έχω να πω και να γίνει  αυτό πράσινο.  Να γίνει  πράσινο.  

Γιατί  εάν δεν γίνει  πράσινο,  κύριε Πρόεδρε,  κάποια μέρα οι  αγέννητοι 

Σερραίοι  θα μας βρίζουν.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ.  Γαλάνης.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  μόνο . .άμεση συνάντηση με τον κ.  

Μανιάτη,  πλέον όχι  με τον υφυπουργό ή τον αναπληρωτή, με τον 

υπουργό που έγραψε αυτή την υπουργική απόφαση χωρίς να λάβει 
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υπόψη του την διαβούλευση που έγινε και τα προβ λήματα που ο ίδιος 

διαπίστωσε στην συνέλευση το καλοκαίρι.   

 Άμεση συνάντηση επομένως, με τους πολιτικούς παράγοντες,  όχι  

μόνο του Νομού μας αλλά και των άλλων νομών που επηρεάζονται από 

την συγκεκριμένη απόφαση από τον υπουργό, εξώδικο στην εταιρεία 

ότι  εμείς  δεν δεχόμαστε με τίποτα τον συμπιεστή στα όρια της 

επικράτειας του Δήμου μας,  συνεχής πίεση για την όδευση έτσι όπως 

την συμφωνήσαμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο σε συνεργασία με το 

ΤΕΕ και το ΓΕΩΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας και κάθε ένδικο μέσο 

κατά της υπουργικής απόφασης.   

Να πάρουμε μια απόφαση και να σκληρύνουμε την στάση μας 

γιατί  διαφορετικά,  όπως βλέπετε,  δεν μας λαμβάνουν και πολύ σοβαρά 

υπόψη τους με όλες τις  άλλες κινήσεις που κάναμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πάνω σε αυτό που είπε ο κ.  Γαλάνης αυτό που θέλω ν α συμπληρώσω 

είναι ότι  θα πρέπει να ζητήσουμε τις  έγγραφες απόψεις του κ.  

Περιφερειάρχη.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εδώ ισχύει,  κύριοι  συνάδελφοι,  τα παράπονά σας στον Δήμαρχο. Ο 

αγωγός δεν περνάει μόνο από τον Δήμο Σερρών, περνάει από όλο τον 

Νομό και όμως κωφεύουν βουλευτές,  ο Αντιπεριφερειάρχης,  η 

Περιφέρεια η οποία μας πούλησε όπως είπε και το διάβασα εγώ η 

Επιτροπή Αειφόρου Ανάπτυξης.   

 Σήμερα τι  λέμε; Δεν περνάει ο αγωγός,  περνάει έξω από τα όρια 

του Δήμου Σερρών και δεύτερον,  δεν συζητάμε καν για την 

χωροθέτηση του σταθμού συμπίεσης.  Αυτό δεν το συζητάμε.  Ο 

σταθμός συμπίεσης πρέπει να φύγει  να πάει στα βουνά. Αυτό δεν το 
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διαπραγματευόμαστε και νομίζω, νομίζω, έχω την άποψη την ταπεινή 

ότι  όλα αυτά θα τα κάνουμε και το μόνο που θα κάνουν,  θα πάρουν τον 

σταθμό συμπίεσης.  Θα τον πάρουν.  Σε αυτό έχω αυτή την,  ας το πω, 

την διαίσθηση. Τον σταθμό θα τον πάρουν.   

 Τι θέλω να πω; Και μια πρόταση. Όλοι μιλήσατε να υποβάλλουμε 

αίτημα ακύρωσης της απόφασης του ΥΠΕΚΑ στο ΣτΕ. Και εάν 

χρειαστεί  να πληρώσουμε,  εδώ θα πάρουμε από φαση, πρώτα στην 

Οικονομική και μετά θα έρθει  εδώ, εξωτερικό δικηγόρο ειδικευμένο σε 

αυτά για να μπορεί να μας υπερασπιστεί .  Το ίδιο έχει  κάνει  και η 

Κίνηση Πολιτών. Εάν προλαβαίνουμε τις  προθεσμίες και νομίζω ότι  

τις  προλαβαίνουμε,  διότι  είναι 60 μέρες κα ι όχι  30 Πρόεδρε.  Εξήντα 

μέρες.   

 Άρα λοιπόν,  να συμφωνήσουμε και σε αυτό από τώρα ότι  θα 

αναθέσουμε σε δικηγόρο για την ακύρωση της απόφασης στο ΣτΕ.  

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Δήμαρχε έχετε τον λόγο.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  δημοτικοί σύμβουλοι το να γίνεται 

προσπάθεια από κάποιους να περάσουν στον κόσμο ότι  για την 

απόφαση του υπουργού φταίει  ο Δήμαρχος Σερρών, πράγματι όχι  μόνο 

δεν πείθει  κανέναν αλλά φέρνουν και αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό 

που επιδιώκουν.   

 Ο Δήμος Σερρών κα ι ο Δήμαρχος Σερρών φυσικά, συνεργάστηκε 

πάρα πολύ καλά με την Επιτροπή Πολιτών. Εδώ είναι να μας πουν εάν 

έχουν κάποιο παράπονο. Είναι βέβαιο ότι  όχι  μόνο δεν έχουν κανένα 

παράπονο, είναι ευχαριστημένοι από την συνεργασία,  υπήρχε ταύτιση 
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απόψεων, ταύτιση κινήσεων, κάναμε τα πάντα, κανένας δεν ήρθε να 

μας πει  τότε που γινόταν οι  προσπάθειες ότι  ξέρετε,  παραλείψατε 

αυτό,  να κάνετε και αυτό.  Πρόταση δεν έγινε καμία από τους επικριτές 

σήμερα.  

 Έγιναν τα πάντα. Αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων, 

ενημερώσεις στα χωριά,  ενημέρωση στην πόλη, διαθέσαμε το Δημοτικό 

Κέντρο Αστέρια,  συλλαλητήρια στην  πόλη των Σερρών, συλλαλητήρια 

στην Καβάλα,  παράσταση στον υπουργό με βουλευτές και με την 

Επιτροπή Πολιτών. Τι άλλο έπρεπε να κάνουμε και δεν το κάναμε και 

γιατί  δεν μας το είπατε κάποιοι  εάν παραλείψαμε κάτι;   

 Η πρόταση που καταθέσαμε,  σύμφωνα με την απόφαση που με 

συντριπτική πλειοψηφία πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ήταν η 

πρόταση του αρμόδιου θεσμικού φορέα της Ελλάδος.  Τεχνικό 

Επιμελητήριο και Γεωτεχνικό Επιμελητή ριο.  Είναι δυνατόν εμείς  

τεχνικά να κάνουμε πρόταση; Γιατί  ακούστηκαν και τέτοια εδώ, να 

κάνουμε πρόταση τεχνικά.  Τι το καλύτερο; Ασπαστήκαμε την πρόταση 

του αρμόδιου θεσμικού φορέα της Ελλάδος.  Τεχνικό Επιμελητήριο,  

ΓΕΩΤΕΕ. Αυτό είπε και η Κίνηση Πολιτών.  Σε αυτό συμφωνήσαμε 

όλοι,  αυτή την απόφαση πήρε η συντριπτική πλειοψηφία του 

Δημοτικού Συμβουλίου.  

 Τώρα στην σύσκεψη που έγινε το Σάββατο μεταξύ των 

προτάσεων ήταν να προσφύγουμε στο ΣτΕ. Βεβαίως συμφωνούμε,  αυτό 

είπα στην τοποθέτησή μου το Σάββατο και μ άλιστα είπα ότι  η 

μοναδική οδός για να αποτρέψουμε την έλευση, την πορεία του αγωγού 

είναι αυτή του ΣτΕ, κακά τα ψέματα.  

 Αλλά είπα και το εξής:  Οι δυο Δήμοι,  Δήμος Σερρών, Δήμος 

Εμμ. Παππά αλλά και η Περιφέρεια να επιμεριστούν το ποσό που θα 
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χρειαστεί  και εκεί  ο Αντιπεριφερειάρχης μου είπε ότι  η Περιφέρεια δεν 

μπορεί να πάρει απόφαση για να πληρώσει δικηγόρο για το ΣτΕ, διότι  

θα κόψει ο Επίτροπος.  Δεν επιτρέπεται.   

 Το ψάξαμε και από ότι  μας είπε ο Γενικός Γραμματέας του 

Δήμου Σερρών, ο κύριος Θεμιστοκλέο υς…, μας είπε ότι  μπορεί και η 

Περιφέρεια να συνδράμει.  Θα το ξανά ψάξουμε.  Και αυτά είπαμε 

σήμερα με την Επιτροπή Πολιτών.  

 Βεβαίως θα πάμε στο ΣτΕ, δεν το συζητάμε αυτό,  βεβαίως ο 

Δήμος θα συνεισφέρει οικονομικά αλλά πρέπει να συνεισφέρουν και οι  

άλλοι.  Δεν είναι δυνατόν όλα τα να φορτώνεται ο Δήμος Σερρών. Δεν 

είναι λογικό,  είναι άδικο αυτό.   

 Αποφασίσαμε να γίνει  νέα συνάντηση με τον υπουργό και 

μάλιστα εγώ πρότεινα στην συνάντηση αυτή να πάμε και οι  τρεις  

νομοί,  Σέρρες,  Καβάλα, Δράμα. Δεν το δέχθηκαν αυτό.  Όλοι φορείς 

και των τριών νομών δεν το δέχθηκαν.  

 Παρόλα αυτά όμως επανερχόμαστε εμείς  σε αυτή την πρόταση, 

το ξανά θέσανε και η ίδια η Επιτροπή σήμερα, δεν έχουμε καμία 

αντίρρηση να έρθουμε σε επαφή με τους δημάρχους Δράμας,  Καβάλας 

και να δούμε,  να κάνουμε την συνάντηση από κοινού όλοι μαζί .   

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΣΕΡΡΩΝ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κλείστηκε γι΄ αυτή την Παρασκευή. Εγώ θα λείπω, θα υπάρξει 

εκπρόσωπος του Δήμου, το ίδιο πράγμα είναι.  Από αυτούς κλεί στηκε,  

όχι  από εμάς.   
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ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΣΕΡΡΩΝ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εγώ δεν μπορώ να μην υπακούσω στην απόφαση που έλαβαν και οι  

φορείς του Νομού όλοι μαζί ,  οι  οποίοι  είπαν ότι  θα πάνε ως 

Περιφερειακή Ενότητα Σερρών. Αυτό δεν σημαίνει  ότι  δεν θα υπάρξει 

συνεργασία και με τους άλλους νομούς.  Ασφαλώς και θα υπάρξει.   

 Δεν έχω να προσθέσω τίποτα. Αυτά τα θέματα, νομίζω, είναι από 

τα θέματα που μας ενώνουν,  όχι  να καθόμαστε να ρίχνουμε ευθύνες ο 

ένας στον άλλο από την στιγμή που δεν υπάρχουν περιθώρια.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δήμαρχε μια διευκρίνιση. Εάν δεν συνεισφέρει η Περιφέρεια εμείς  

οικονομικά…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα συνεισφέρουμε,  βεβαίως.  Όμως για όνομα του Θεού, δεν είναι 

δίκαιο.  Είναι άδικο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγκεκριμένες προτάσεις.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Η πρόταση, εμείς  συμφωνούμε με την πρόταση που καταθέτει  η 

Κίνηση Πολιτών. Συμφωνούμε και ψηφίζουμε αυτή την πρόταση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν υπάρχει από κάποια παράταξη κάτι  να προστεθεί  στην πρόταση 

αυτή;   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ, κύριε Πρόεδρε,  εμμένω  στην δική μου πρόταση.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε την δική σας πρόταση. Καταγράφεται η πρότασή σας.  Θα μπει 

σε ψηφοφορία,  κύριε Αναστασιάδη. Ερωτώ πριν την ψηφοφορία εάν 

θέλετε να ενσωματώσουμε στην πρόταση αυτή.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ συμφωνώ με την πρόταση, απλώς δεν κατάλαβα πότε θα γίνει  αυτή  

η άμεση συνάντηση με τον κ.  Μανιάτη τον υπουργό, των βουλευτών 

και του Δημάρχου. Έστω της Π.Ε. Σερρών. Αυτό επείγει .  Νομίζω είναι 

πολιτικά κατά κύριο λόγο το θέμα. Το τεχνικό εντάξει ,  είπαμε ότι  

γίνεται και τα λοιπά και τα λοιπά. Πολιτική πίεση χρειάζεται.  Είναι 

φανερό.  

Πότε θα γίνει  αυτή η συνάντηση; Πριν μπουν όλες οι  υπογραφές…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Την συνάντηση αυτή νομίζω ότι  ανέλαβε να την κάνει  ο …  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ  ΔΗΜΟΥ 

ΣΕΡΡΩΝ:  

. .στον αντιπρόεδρο και μάλλον θα το ορίσουν για την επόμενη 

εβδομάδα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για την επόμενη εβδομάδα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό επείγει ,  κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Εννοείται ότι  θα ενημερωθείτε όλοι.  Ψηφίζουμε την πρόταση αυτή;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε ποια είναι η πρόταση που λέτε;  Ποια είναι η πρόταση 

κύριε;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτάκι.   

  Αλλαγή της σχεδιασμένης ζώνης του αγωγού της εταιρείας ΤΑΠ.  

  Προσδιορισμός όδευσης του αγωγού.  Μακριά από την πόλη των 

Σερρών και τα Δ.Δ.  του Δήμου Σερρώ ν για προστασία των πολιτών από 

πιθανή έκρηξη.  

  Μακριά από την καλλιεργήσιμη γη υψηλής παραγωγικότητας.  

1)  Για να μην μειωθεί η απόδοση των χωραφιών.  

2)  Για να μην απαγορευτούν βαθύριζες καλλιέργειες.   

3)  Να μην μειωθεί η αξία της γης.   

4)  Να αποτραπεί μελλοντική όδευση αγωγών.  

 

Προσδιορισμός του Σταθμού Συμπίεσης.  Να μην εγκατασταθεί μέσα στα 

όρια της πυκνοκατοικημένης πεδιάδας των Σερρών που είναι . .  και 

παγιδεύει  αέριους ρύπους αλλά σε ορεινή θέση στα βουνά που 

περιβάλουν την πεδιάδα των Σερρών για να αποφευχθεί:  

1)  Η  επιβάρυνση του Δήμου Σερρών με επιπρόσθετους αέριους 

ρύπους.   

2)  Η ηχητική και θερμική όχληση.  

3)  Η καταστροφή που θα προκληθεί σε περίπτωση ατυχήματος.   

Για τους παραπάνω λόγους ο αγωγός να μην περάσει από τα όρια του 

Δήμου Σερρών. Την ευθύνη της νέας μελέτης  φέρει ακέραια η εταιρεία 

ΤΑΠ  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 23 Η Σ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014  

 

 Αυτή είναι  η πρόταση την οποία ψηφίζουμε και ερώτησα 

προηγουμένως εάν θέλετε κάτι  να προστεθεί  σε αυτή την πρόταση πριν 

μπει σε ψηφοφορία;  

 Παρακαλώ ποιος από όλους; Ο κ.  Γάτσιος.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Απλά μια διευκρίνιση ήθελα να  κάνω. Από την στιγμή που λέει  ο 

Δήμαρχος ότι  από κοινού όλοι οι  Δήμοι και όλη η Π.Ε. αντιμετωπίζει  

το θέμα, θεωρώ ότι  δεν είναι σωστό να λέμε ότι  μακριά από τα όρια 

του Δήμου Σερρών. Δηλαδή και που να πάνε,  στον Δήμο Εμμ. Παππά 

δηλαδή; Αυτή την έκφραση μήπως πρέπει να απαλειφθεί.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Λέει για τα Δ.Δ. αλλά τα δικά μας εννοεί  μόνο; Λέει τα Δ.Δ. και 

εννοεί  του Δήμου Σερρών μόνο;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έξω από πυκνοκατοικημένες περιοχές.  Από καλλιεργήσιμη γη με πολύ 

παραγωγικότητα.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αφορά στην όδευση…  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΣΕΡΡΩΝ:  

Να περάσει κάτω από εμάς περίπου κοντά από αυτή, πάνω ή κάτω 

δηλαδή, να ανεβεί τον. .  ενδεχόμενα και ένα μέρος από την Εγνατία και 

εκεί  πέρα επάνω να γίνει  ο συμπιεστής.  Πάνω σε αυτή την λογική 

βασιζόμενοι βγάλαμε . .  συζητάμε πάνω σε αυτό,  αλλά επειδή,  αυτή 

είναι η πρόταση του ΤΕΕ, αλλά επειδή ακριβώς είναι πρόταση και όταν 

πήγε στον κ.  Μανιάτη η πρόταση απορρίφθηκε γιατί  δεν είχε 
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αντίστοιχη μελέτη και γι΄ αυτό δεν μπορούμε να ορίσουμε εμείς  

κάποια όδευση.  

 Απλά αποκρούοντας τον αγωγό από εμάς σιγά –σιγά θα πάει εκεί  

που πρέπει να πάει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα λοιπόν αυτό που λέει  ο κ.  Πρόεδρος,  αποκρούοντας την πρόταση, 

την όδευση του αγωγού από τα όρια του Δήμου μήπως και βρεθεί  στο 

σημείο που πρέπει να βρεθεί  ο αγωγός.  Αυτό λέει .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Η πρόταση το λέει  ξεκάθαρα, μακριά από καλλιεργήσιμη γη υψηλής 

παραγωγικότητας.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να μην εγκατασταθεί μέσα στα όρια της πυκνοκατοικημένης πεδιάδας 

των Σερρών, δεν λέει  της πεδιάδας του Δή μου Σερρών. Νομίζω ότι  

είναι ξεκάθαρο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στην αρχή λέει…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι,  λέει  όμως από την στιγμή που λέει  ότι  μακριά από την 

καλλιεργήσιμη γη υψηλής παραγωγικότητας,  αυτό αναφέρεται σε όλο 

τον Νομό.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πρώτον τα όρια είναι γιατί  είναι μέσα στα όρια του Δήμου μας.  Μέσα 

στα όρια είναι,  γι΄ αυτό το πρώτο λέει  έξω από τα όρια.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βλέπετε που στάθηκε ο υπουργός,  ας πούμε,  στην Καβάλα και τα 

λοιπά. Ας ψηφίσουμε εμείς  για τις  Σέρρες,  για τον Δήμο Σερρών.  Από 

εκεί  και πέρα…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άλλη πρόταση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως,  έχετε δικαίωμα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Η πρότασή μας αντιστρέφει τα δεδομένα. Ξεκινάει ,  γιατί  ακριβώς 

είπατε,  εμείς  κάτι  πολύ συγκεκριμένο πλέον των υπολοίπων που 

έχουμε από τους άλλους νομούς.  Τον συμπιεστή.  

 Η πρότασή μας λοιπόν είναι η εξής:  Θεωρούμε προκλητικό και 

δεν είναι δυνατόν να το ανεχθούμε η χωροθέτηση του συμπιεστή να 

μείνει ,  όπως το περιγράφει η Επιτροπή στο σημείο με τα δεδομένα που 

το περιγράφει,  με τα χαρακτηριστικά που έχει   η κοιλάδα και μέσα σε 

αυτή την πυκνοκατοικημένη περιοχή στην συγκεκριμένη γειτνίαση που 

έχουμε με τους οικισμούς.  Για μας αυτό είναι πρόκληση το ότι  έρχεται.   

 Πρέπει να γίνει  αντιληπτό από τον υπουργό, δηλαδή ότι  αυτό μας 

προκαλεί και ότι  δεν το έχει  λάβει υπόψη του.  Για μας αυτό πρέπει να 

προταχθεί και κατά τα λοιπά να πάμε να χρησιμοποιήσουμε την 

ρητορική ότι  θα πρέπει ο αγωγός γενικά στην πλήρη του ανάπτυξη να 

αποκτήσει άλλη όδευση, να φύγει  από την ζώνη υψηλής 

παραγωγικότητας και από τον Νομό Σερρών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτά είναι καταγεγραμμένα κύρ ιε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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 Λέω να αντιστραφεί.  Εμείς λοιπόν προτείνουμε ως παράταξη να 

θεωρήσουμε το ότι  παρέμεινε ο συμπιεστής πρόκληση και άμεσα να 

αποσυρθεί η χωροθέτησή του και το δεύτερο να είναι η αλλαγή της 

όδευσης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει.  Απλώς εσείς  αλλάζετε…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είπαμε τα αντιστρέφουμε.  Το δεύτερο το κάνουμε πρώτο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλη πρόταση υπάρχει;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

. .  είναι διατύπωση, κατά την άποψή μου κ.  Φωτιάδη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε άλλη πρόταση;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι θέμα διατύπωσης.  Κύριε Αναστασιάδη Ηλία;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπαίνει  σε ψηφοφορία.   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Κύριε Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ο κ.  Καρύδας.  Ο κ.  Καρύδας είχε σαφέστατη θέση και 

νομίζω έχει  καταγραφεί.  Να μην περάσει ποτέ από τα όρια του Δήμου. 

Και ψηφίζει  την πρόταση του,  φυσικά.  
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 Υπάρχουν δυο προτάσεις.  Υπάρχει και η πρόταση του κ.  

Αναστασιάδη Αντώνη που αναφέρει ότι  ο αγωγός πρέπει να περάσει 

από το βόρειο τμήμα του Νομού. Σαφέστατη και αυτή.   

 Η πρόταση λοιπόν της Επιτροπής όπως έχει  διαβαστεί  από εμένα 

και καταγραφεί φυσικά και από την Επιτροπή μπαίνει  σε ψηφοφορία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ως έχει ,  ως έχει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Την πρόταση Καρύδα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Χασαπίδης ψηφίζει  την πρόταση του κ.  Καρύδα. Ως έχει ,  ως έχει .  

Ο κ.  Αναστασιάδης Αντώνης έχει  την δική του πρόταση στα βόρεια 

τμήματα του Νομού ο αγωγός.  Ως έχει .   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ορεινό όγκο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορεινό όγκο, σωστά. Ο κ.  Καρύδας ανέφερε την πρότασή του.  Ως έχει ,  

ως έχει  η πρόταση.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Την δική μας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η παράταξη του κ.  Φωτιάδη αντιστρέφει τους όρους.  Επ΄ ουδενί να 

μην στηθεί ο συμπιεστής στο σημείο αυτό και τα λοιπά ακριβώς.  Μια 

αναστροφή. Ως έχει   η πρόταση. Ως έχει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Χωρίς πολλά σχόλια ναι ή όχι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι.  Ωραία.  Άρα συμφωνείτε με την πρόταση του κ.  Καρύδα. Η κυρία 

Μπιτζίδου; Η πρόταση ως έχει .  Ως έχει  και ο Πρόεδρος.   

 Ολοκληρώθηκε η διαδικασία.   

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: 643/2014)  

…………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  παρακαλώ.  

Κα   :  

Το ψήφισμα που ψηφίσαμε το Σάββατο, καλό είναι όλοι να ακούσετε 

το ψήφισμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.  Ας το ανακοινώσει κάποιος.   

Κα   :  

Το ψήφισμα να ακούσουμε,  γιατί  θα χρειαστεί  και βοήθεια μετά,  

σύμφωνα με αυτά που …  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΣΕΡΡΩΝ:  

Το ψήφισμα που πάρθηκε προχθές εδώ πέρα.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και κάτι  άλλο, συγνώμη τώρα κύριε Πρόεδρε και κάτι  άλλο που 

ανέφερε και ο κ.  Γκότσης και ο κ.  Δήμαρχος με αυτό το ψήφισμα το 

προχθεσινό,  για την νομική πλευρά του θέματος να πάει στο ΣτΕ. Το 

περιλαμβάνετε;  Άρα λοιπόν είμαστε εντάξει .   

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΣΕΡΡΩΝ:  

Το ψήφισμα του Σαββάτο 20 Σεπτεμβρίου,  μετα ξύ των βουλευτών, τον 

Αντιπεριφερειάρχη και Δημάρχων, Προέδρων των χωριών από όπου 

περνάει ο αγωγός,  Προέδρων του ΓΕΩΤΕΕ Ελλάδος,  του 

Επιμελητηρίου Σερρών.  

 Λέει λοιπόν το ψήφισμα . .τα παρακάτω.  

1)  Την σύνταξη και δημοσιοποίηση του παρόντος ψηφίσματος.   

2)  Την  δρομολόγηση για προσφυγή στο ΣτΕ.  

3)  Την δυνατότητα εγκατάστασης αυτόματων μετρητικών σταθμών όσο 

αφορά την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα στην περιοχή μας.   

4)  Την συνάντηση με τον υπουργό τον κ.  Μανιάτη  

5)  Την λήψη νέων αποφάσεων από το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρ ών και 

Εμμ. Παππά.  

6)  Την λήψη απόφασης από την Ολομέλεια της Περιφέρειας για την 

όδευση και την . .  συμπίεσης στον Νομό Σερρών. Να ζητήσουμε δηλαδή 

για τον Νομό Σερρών . .  

7)  Την συγκέντρωση υπογραφών από πολίτες των Σερρών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Μπαίνουμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.   

 

ΘΕΜΑ 1ο  
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Έγκριση διοργάνωσης φεστιβάλ μπουγάτσας και  

τοπικών προϊόντων ¨bougatsa days¨   

από 25 έως 29 Σεπτεμβρίου 2014 στις Σέρρες.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχει αλλάξει η ημερομηνία συνάδελφοι.  Άλ λαξε αφού τυπώσαμε την 

ημερήσια.  Οι ημερομηνίες που αφορούν την διοργάνωση του Φεστιβάλ 

είναι από 2 έως 5 Οκτωβρίου ΄14.   

 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: 555/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δεύτερο.  

 

ΘΕΜΑ 2ο  

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην τελετή απονομής  

 των Ευρωπαϊκών Βραβείων Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον  
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 καθώς και των Ελληνικών Βραβείων για το Περιβάλλον,   

στις 24 Σεπτεμβρίου 2014 στην Αθήνα.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εκπρόσωποι του Δήμου μας θα είναι εκτός από τον κ.  Δήμαρχο, δυο 

υπηρεσιακοί παράγοντες,  ο κ.   Πάλλας και ο . .  και η κυρία Κοκκινίδο υ 

Αθηνά, προϊσταμένη του τμήματος Προγραμματισμού Ανάπτυξης . .και 

Αποδοτικότητας.   

 Ομόφωνα ναι;   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Όχι.  Μια ερώτηση να κάνω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Ήθελα επειδή στην εισήγηση δεν λέτε ακριβώς,  θα ήθελα να 

ενημερωθώ για ποιο λόγο παίρνουμε το βραβείο;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ο λόγος είναι για μια σειρά ενεργειών και δράσεων που έκανε ο Δήμος 

Σερρών κατά την διάρκεια της προηγούμενης δημαρχιακής θητείας.   

  Πρώτον, αποκατέστησε όλους τους χώρους ανεξέλεγκτης 

διάθεσης απορριμμάτων . Τους ΧΑΔΑ. ΧΑΔΑ Προβατά, 

Κωνσταντινάτου και άλλων.  

  Επίσης συμμετέχοντας στην Ε.Σ.Α.Ν.Σ. λειτούργησε το Χ.Υ.Τ.Α. 

το Παλαιοκάστρου. Συνέβαλε στην λειτουργία.   
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  Επίσης,  προμηθεύτηκε μέσω προγραμμάτων 400 κάδους 

ανακύκλωσης,  150 κάδους κομποστοποίησης και δυ ο 

απορριμματοφόρα.  

  Με δικά του χρήματα πήρε 150 κάδους απορριμμάτων και έχει  

καταθέσει πρόταση και για άλλους κάδους κομποστοποίησης.   

  Έχει ενταχθεί  σε προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας με 

παρεμβάσεις σε δημοτικά κτίρια και σχολεία,  όπως το Δημαρχείο με  το 

πρόγραμμα Εξοικονομώ. Δημαρχείο,  Κολυμβητήριο Κλειστό,  

Γυμναστήριο,  5 ο  και 20ο  Δημοτικό Σχολείο.  Το 20 ο  Δημοτικό Σχολείο 

τελείωσε και υπογράψαμε σύμβαση να ξεκινήσει το 5 ο .   

  Έχει ενταχθεί  επίσης το Λύκειο Προβατά.  

  Γίνονται παρεμβάσεις εξοικονόμησης εν έργειας στο Ειδικό 

Σχολείο.   

  Τοποθετήσαμε φωτοβολταϊκά με δικά μας χρήματα σε 30 

Σχολεία.   

  Συνδέσαμε το Κλειστό Γυμναστήριο και το Κολυμβητήριο με 

φυσικό αέριο.   

  Ενταχθήκαμε στο πρόγραμμα των βιοκλιματικών αστικών 

αναπλάσεων που όπου να είναι θα υπογράψουμ ε σύμβαση. 

Περιμένουμε το πράσινο φως για να υπογράψουμε σύμβαση πλέον και 

να ξεκινήσει τους επόμενους μήνες το έργο.  Πιστεύω με το νέο έτος.   

  Κάνουμε . .Eco Festival  για την προώθηση της οικολογικής 

συνείδησης στα σχολεία κυρίως σε συνεργασία με τους μαθητ ές των 

Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασίων και Λυκείων.  

 Δεν ξέρω εάν ξεχνώ κάποια άλλη παρέμβαση. Για όλες αυτές τις  

παρεμβάσεις . .βραβευτεί  ο Δήμος Σερρών. Είναι μεταξύ τριών Δήμων 
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που θα βραβευτούν από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων 

Προστασίας Περιβάλλοντος.  Για πρώτη φορά, μέχρι τώρα βράβευε 

επιχειρήσεις,  τώρα για πρώτη φορά θα βραβεύσει και Δήμους και τελεί  

υπό τον αιγίδα τριών υπουργείων, του Υπουργείου Περιβάλλοντος,  

Εσωτερικών και Ανάπτυξης.   

 Η κατάταξη των οποίων αύριο θα ανακοινωθεί,  στις  19:00΄  η ώρα 

θα γίνει  η εκδήλωση στο Ευγενίδειο Ίδρυμα στην Αθήνα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Καρύδας,  εάν άκουσα καλά, όχι .  Δεν ψηφίζει .   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Υπάρχει δικαίωμα για επιχειρηματολογία της άποψής μου ή οχι;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.  Βεβαίως.   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Θεωρούμε λίγο υποκριτικό να συμμετέχει  ο Δήμος σε μια διαδικασία . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγο το μικρόφωνό σας.   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Λέω ότι  θεωρούμε λίγο προκλητικό να συμμετέχουμε σαν Δήμος σε 

μια,  ας πούμε,  τελετή βράβευσης και τα λοιπά. Πέρα από του έργου 

που έχει  επιτελέσει ο Δήμος,  το  υποκριτικό σκέλος της περίπτωσης 

αυτής είναι ότι  δεν γίνεται να συμμετέχουμε σε μια τελετή,  την οποία 

διοργανώνουν οι  υπαίτιοι  σε βαθμό συντριπτικά μεγάλο, της 

περιβαλλοντικής ρύπανσης,  οι  οποίες είναι οι  επιχειρήσεις.   

Κακά τα ψέματα. Καπιταλιστικό κέρδο ς έφερε την ρύπανση και 

την μόλυνση του περιβάλλοντος.  Δεν γίνεται αυτοί που ευθύνονται να 
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το παίζουν τώρα τιμητές και να φοράνε την ποδιά και την προβιά της 

πράσινης ανάπτυξης.   

Ευχαριστώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να πω ότι  ακριβώς γι΄ αυτό τον λόγο ο Σύνδεσμος Επιχειρ ήσεων 

Προστασίας Περιβάλλοντος δίνει  αυτά τα βραβεία,  για να συνετιστούν 

οι  επιχειρήσεις και αυτό μάλιστα γίνεται με πρωτοβουλία της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όπως είπα υπό την αιγίδα των τριών 

υπουργείων.  

 Ο στόχος είναι αυτός,  να συνετιστούν όποιες επιχε ιρήσεις δεν 

συμμορφώνονται και φυσικά βραβεύει αυτές που συμμορφώθηκαν.  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Συγνώμη. Ξέρουμε ότι  οι  τεχνολογίες αντιρρύπανσης είναι ένα πολύ 

σημαντικό κόστος για οποιαδήποτε εταιρεία όσο μεγάλη και εάν είναι,  

οπότε τα ευχολόγια λίγο δεν νομίζω να  βοηθάνε.  Είναι ψυχρή λογική.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει κανείς  άλλος εκτός από την αρνητική ψήφο του κ.  Καρύδα; Οι 

υπόλοιποι ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 556/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Θέμα τρίτο.   

 

ΘΕΜΑ 3ο  

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών σε επιτροπές –  εργασίες  

της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης (D.G.V.) και έγκριση  

δαπάνης φιλοξενίας Γερμανού Δημάρ χου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής ο κ.  Γρηγοριάδης Παναγιώτης.  Μια σύντομη ενημέρωση.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

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

συγκεκριμένη Συνέλευση είναι μια συνεργασία μεταξύ Ελλ ηνικών και 

Γερμανικών Περιφερειών, Δήμων και πολιτών που στόχο έχουν την 

ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών, τεχνογνωσίας για την ανάπτυξη των 

τόπων τους στον καθένα ξεχωριστά.  

 Ο Δήμος Σερρών έχει  δηλώσει την συμμετοχή του σε τομείς 

αγροτικής ανάπτυξης,  ενέργε ιας και περιβάλλοντος.  Θα θέματα που θα 

συζητηθούν κατ΄ ουσίαν είναι οι  ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,  η 

διαχείριση απορριμμάτων, ο Καλλικράτης και οι  μεταρρυθμίσεις ,  ο 

τουρισμός και τα τοπικά προϊόντα,  το περιβάλλον,  η εκπαίδευση και 

μια σειρά άλλων θεμάτων .  

 Όπως προείπα ο Δήμος Σερρών έχει  ήδη δηλώσει σε ποιους 

τομείς θέλει  να συμμετέχει .  

 Ο Δήμαρχος συμμετείχε σε μια συνάντηση της συγκεκριμένης 

Συνέλευσης στην Γερμανία το περασμένο διάστημα. Σήμερα 

καλούμαστε να ψηφίσουμε για τα κάτωθι:  
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Το εάν θέλουμε να συμμετέχουμε σε αυτές τις  Επιτροπές.  Ανταλλαγής 

τεχνογνωσίας και απόψεων.  Θέλουμε να φιλοξενήσουμε έναν Δήμαρχο 

Γερμανό, ο οποίος . .εδώ με δημοτικούς συμβούλους,  αντιδημάρχους 

και τον Δήμαρχο φυσικά και το ποσό των 300 ευρώ που θα είναι τα 

έξοδα της διαμονής του εδώ.  

Αυτά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις;  Ομόφωνα ναι;  Όχι ο κ.  Καρύδας.   

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: 557/2014)  

…………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο επόμενο θέμα. Θέμα τέταρτο.   

 

ΘΕΜΑ 4ο  

Ορισμός μελών για τη συγκρότηση νέου Δ/κού Συμβουλίου  

του Ν.Π. με την επωνυμία: ¨Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής,  

Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού Δήμου Σερρών¨ .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κυρίες και κύριοι  όπως όλοι γνωρίζετε είναι 13μελές το συμβούλιο.  

Εδώ καλούμαστε να ορίσουμε έξι  αιρετά μέλη με τους 

αναπληρωματικούς τους.  Τέσσερις από την πλειοψηφία,  δυο από την 

μειοψηφία.   

 Οι τέσσερις από την πλειοψηφία ως τακτικά και αναπληρωματικά 

μέλη είναι:  

  Ο κ. Χατζημαργαρίτης Μαργαρίδης με αναπληρωματικό μέλος 

τον κ.  Δούκα Γεώργιο.   

  Ο κ. Μεγαλομύστακας Αναστάσιος με αναπληρωματικό τον κ.  

Γρηγοριάδη Παναγιώτη.  

  Ο κ. Τσαλίκογλου Δημήτριος με αναπληρωτή τ ον κ.  Γαλάνη 

Στέργιο.   

  Ο κ. Σούζας Ζαχαρίας με αναπληρωτή τον κ.  Γκότση Ηλία.   

 Από την μειοψηφία ως τακτικά μέλη δυο και τα αντίστοιχα τα 

αναπληρωματικά. Παρακαλώ .  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Από την παράταξή μας ο κ.  Χρυσανθίδης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν ακούγεται κ.  Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Από την παράταξή μας προτείνουμε τον κ.  Χρυσανθίδη με αναπληρωτή 

την κυρία Ιλανίδου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και άλλος; Υπάρχει ενδιαφέρον και από την παράταξη του κ.  Μηλίδη 

και από την παράταξη του κ.  Γιαννακίδη.  Παρακαλώ.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  
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Προτείνω ως τακτικό μέλος τον κ.  Αναστασιάδη Αντώνη και ως 

αναπληρωματικό την κυρία Καλώτα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μάλιστα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Προτείνω ως τακτικό τον κ.  Γιαννακίδη,  ως αναπληρωματικό…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μάλιστα. Κοιτάξτε τώρα εδώ, κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  υπάρχουν 

δυο προτάσεις  για μια θέση. Τι μπορούμε να κάνουμε; Κλήρωση.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Δυο προτάσεις για μια θέση;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει η πρόταση η δική σας,  ναι.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Του κ.  Φωτιάδη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει και ο κ.  Φωτιάδης πρότεινε.  Συγνώμη, υπάρχουν τρεις  

προτάσεις.  Σωστά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τρεις για δυο θέσεις.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τρεις προτάσεις για δυο θέσεις.  Υπάρχει  η πρόταση του κ.  Φωτιάδη 

Χρυσανθίδη και αναπληρωματικό μέλος την κυρία Ιλανίδου. Η 

πρόταση η δική σας με τον Αντώνη τον Αναστασιάδη και την κυρία 

Καλώτα και η πρόταση από την Διάβαση Πεζών. Εδώ τι  πρέπει να 

γίνει;  Ή κλήρωση για τις  δυο θέσεις ή ψηφοφορία φανερή.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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 Ψηφοφορία δεν γίνεται,  κλήρωση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Εγώ το προτείνω σε σας,  εσείς  θα αποφασίσετε εάν θα γίνει  

ψηφοφορία ή κλήρωση.  Δεν ξέρω εάν  υπάρχει και κάτι  άλλο που 

μπορούμε να κάνουμε.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καλό θα ήταν να υπήρχε μια συναινετική λύση αλλά όταν υπάρχουν 

τρεις  υποψήφιοι για δυο θέσεις κάτι  πρέπει να κάνουμε.   Δεν 

προβλέπεται ουσιαστικά από τον Καλλικράτη κάτι  πιο συγκεκριμένο 

παρά η ψηφοφορία ή η κλήρωση ή υπάρχει και κάτι  άλλο;  Ή μια 

συνεννόηση μεταξύ σας.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε επειδή είμαι εισηγητής του θέματος,  εάν θυμάμαι καλά 

την προηγούμενη φορά βρέθηκε μια συναινετική λύση. Δηλαδή είναι 

λίγο άχαρο  και για την συμπολίτευση να ψηφίζει  για τον ορισμό των 

μελών της αντιπολίτευσης στο Δ.Σ..  Όπως αντιλαμβάνεστε…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Γαλάνη…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εάν φτάσατε σε αυτό το σημείο εντάξει ,  αλλά πάντως…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη με συγχωρείτε όμως. Εάν δεν υπάρχει συναινετική λύση 

από το σύνολο της πλειοψηφίας,  οφείλουμε να κάνουμε ψηφοφορία ή 
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κλήρωση, σας είπα.   Εγώ που το διάβασα δεν βρήκα κάτι  άλλο. 

Ορισμός μελών με τον έναν ή τον άλλο τρόπο …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  υπάρχει  η πρόταση της ψηφοφορίας.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να πω κάτι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  νομίζω ότι  εδώ η διατύπωση είναι ελλιπέστατη από 

τον Καλλικράτη. Αλλά νομίζω . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Για μια συγκεκριμένη κατάσταση. Εάν δεν θέλετε να την δείτε να μην 

την πούμε αλλά εγώ περίμενα, γι΄ αυτό και δεν τοποθετήθηκα, 

εισήγηση από εσάς.  Πρόταση από εσάς.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρόταση δεν κάνω;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πρόταση από εσάς.  Λέω ότι  υπήρξαν διαθέσεις.  Περιμένω πρόταση 

από εσάς.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ σας είπα.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Έχετε πρόταση; Η άποψή μου είναι αυτή,  διότι  έχουμε την 

συγκεκριμένη παρουσία των παρατάξεων. Έχουμε δεδομένα. Θέλετε να 

τα σεβαστείτε.  Δεν θέλετε …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μας λέτε για την κλήρωση και κατά τα λοιπά, δεν τα λαμβάνετε υπόψη 

σας.  Η πρότασή μου είναι να τα λάβετε υπόψη και να κάνετε πρόταση, 

διότι  ο εισηγητής είπε ότι  έχουμε εδώ ορισμό και ο ορισμός,  

επαναλαμβάνω και εγώ…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Να σας διαβάσω τον νόμο. Εάν τα μέλη, Κώ δικας Δήμων και 

Κοινοτήτων.  

Εάν τα μέλη του Δ.Σ. είναι περισσότερα από πέντε,  όπως στην 

περίπτωσή μας,  δυο τουλάχιστον ΟΤΑ ορίζονται από την μειοψηφία.  Η 

μειοψηφία τα ορίζει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα εσείς θα τα ορίσετε συνάδελφοι.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Γι΄ αυτό μίλησα περ ί …  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Την πρότασή μας,  να κάνουμε μια πρόταση;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα ακούσω και τις  τρεις  προτάσεις και από τους τρεις  επικεφαλής.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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 Η πρότασή μας είναι να μπουν και τα τρία μέλη της αντιπολίτευσης 

επειδή λέει  ότι  τουλάχιστον.  Να μπουν τρ ία μέλη από την 

αντιπολίτευση για να μην υπάρχει κανένα θέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η δική σας πρόταση κ.  Μηλίδη;  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Συμφωνώ στο να μπουν και τα τρία μέλη αλλά μέσα στο Δημοτικό 

Συμβούλιο υπάρχει μια δεδομένη κατάσταση. Υπάρχει η αξιωματική 

αντιπολίτευση, υπάρχει η ελάσσονα, υπάρχουν και οι  άλλες 

παρατάξεις .  Νομίζω στα πλαίσια της αναλογικότητας και της 

δημοκρατικότητας πρέπει να γίνει  …Δηλαδή να ισχύσει αυτό που 

είπαμε.  Η δική μας παράταξη ψηφίζει  …βεβαίως να  μπουν τρεις ,  

συμφωνώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επί της διαδικασίας.  Μα δεν έγινε ψηφοφορία για να δούμε τι  θα 

κάνουμε.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

 Ποια ψηφοφορία να γίνει;  Για ορισμό λέει .  Καταλάβατε τι  λέει;  

Ορίζει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν ορίζεται.  Από την στιγμή που δεν ορίζεται…  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Μα ορίσαμε.  Λέμε.  Ορίζουμε.  Τι;  Πώς δεν  ορίστηκαν;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γιαννακίδη παρακαλώ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ορίζεται.  Είπε ο κ.  Φωτιάδης ονόματα, είπε ο κ.  Μηλίδης ονόματα.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Είμαστε και εμείς  εδώ. Ευχαριστώ που κάποιοι  το πρόσεξαν γιατί  

κάποιοι  την αναλογία την χρησιμοποιούν όπως την επιθυμούν.   

 Λοιπόν,  εγώ για να διευκολύνω λίγο το σώμα, εάν μπορεί να 

σταθεί η πρόταση του κ.  Φωτιάδη να συμμετάσχουν και οι  τρεις ,  

συμφωνώ. Εάν όχι ,  εμείς  είμαστε διατεθειμένοι να παραιτηθούμε εκ 

της θέσης στον Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. ,  με την προϋπόθεση όμως ότι  θα 

στηρίξετε ένα μέλος της Διάβασης στην Κ.Ε.ΔΗ.Σ..  Αυτή είναι η 

πρότασή μας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρέπει να απαντήσει η αντιπολίτευση.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Μα δεν γνωρίζουμε εμείς .  Εμείς είμαστε . .παρατάξεις…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εσείς ορίζετε κ.  Γάτσιο.  Μην αλλάζετε τους όρους.  Ορίζει  η 

αντιπολίτευση.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Συγνώμη που σας διακόπτω. Εμείς κάναμε την πρότασή μας.  Η 

εισήγησή μου αναφέρει . .  τέσσερις από την συμπολίτευση και δυο από 

την αντιπολίτευση. Επομένως, . .να ορίσουμε τα δυο μέλη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε εγώ μένω στην λέξη, «τουλάχιστον» που αναφέρει ο 

Κώδικας.  «Τουλάχιστον» για τον αριθμό των μελών. Θα είναι μια 

πολιτική κίνηση. Θα είναι μια πολιτική κίνηση και θα σας 

παρακαλούσα πολύ αυτή την πολιτική κίνηση να την κοιτάξετε.   
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Και γιατί  να είναι τρεις  και να μην είναι τέσσερις;  Γιατί  να αφήσουμε 

απέξω . .  από τον συνδυασμό. Λοιπόν,  δεν θα παίξουμε την κολοκυθιά.  

Δυο είναι τα μέλη από την αντιπολίτευση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δυο «τουλάχιστον».  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δυο είναι τα μέλη από την αντιπολίτευση . Από εκεί  και πέρα, εάν η 

πρόταση που έκανε ο κ.  Γιαννακίδης γίνει  σεβαστή από τους άλλους 

συνδυασμούς,  εμείς  την αποδεχόμαστε.  Εάν αποδέχεστε δηλαδή την 

Κ.Ε.ΔΗ.Σ. να την πάρει ο κ.  Γιαννακίδης.  Την αποδεχόμαστε εμείς .  

Διαφορετικά πάμε στην λογική ότι  την  μία θέση η μείζων 

αντιπολίτευση, την δεύτερη θέση η ελάσσονα, οι  άλλοι δυο 

συνδυασμοί δεν πρόκειται να συμμετέχουν σε κανένα Δ.Σ..   

 Λοιπόν,  πρέπει να τεθεί  το θέμα σε ψηφοφορία και να 

τελειώνουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  η πρόταση του Δημάρχου. Η πρόταση του Δημάρχου.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αφού δεν αποδέχονται την πρόταση του κ.  Γιαννακίδη.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ δεν άκουσα . .  από καμία παράταξη. Δέχεστε την πρόταση του κ.  

Γιαννακίδη; Εάν δέχεστε προχωράμε πολύ εύκολα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Η πρόταση του κ.  Γιαννακίδη,  επειδή κοιτάτε εμένα, κύριε Πρόεδρε,  

έγιναν δυο προτάσεις.  Τρίτη είναι η πρόταση του κ.  Γιαννακίδη.  

Αλλιώς η αντιπολίτευση θα αποσυρθεί να σας φέρει τα δυο ονόματα. 

Εάν θέλετε να το σεβαστείτε.  Εσείς επιμένετε ότι  σας ενοχλεί  ο ένας 

εκπρόσωπος ακόμα εκλεγμένος από το Δημοτικό Συμβούλιο.  Σας 

ενοχλεί .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ένα λεπτό.  Σας ενοχλεί .  Θέλετε . .κατά το γνωστό μοντέλο σας.  Από 

τους αποτυχημένους συμβούλους  να τους πάρετε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Φωτιάδη εγώ σας έκανα αυτή την πρόταση;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μπράβο. Μπράβο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ψηφιστείτε μεταξύ σας.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μπράβο σας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και βγάλτε όποιον θέλετε.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Δήμαρχε είναι το μεγαλύτερο συμβούλιο.  Έχει 13 μέλη. Από 

τους τέσσερις δημότες ας μπει ένας εκλεγμένος.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αποσυρθείτε και προτείνετε.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  
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Θα προτείνουμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό που είπατε τώρα. Το αποσυρθείτε και προτείνετε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν υπάρχουν αποτυχημένοι δημοτικοί σύμβουλοι.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αποτυχόντες είπα κύριε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αποτυχημένοι.  Αποτυχημένοι είπατε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έγινε μια πρόταση.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εμείς επιμένουμε στην πρότασή μας.  Επιμένουμε στην πρότασή μας με 

την παρατήρηση …για τις  δυο υποψηφιότητες που καταθέσαμε.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Μα και εμείς  επιμένουμε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Λοιπόν,  τελειώσαμε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Οι τρεις  προτάσεις που υπάρχουν θα μπουν σε ψηφοφορία και θα 

ψηφίσουμε τις  δυο από τις  τρεις .   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Ένα λεπτό σας παρακαλώ για να μπορέσει να λειτουργήσει ο 

Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.,  τέσσερις συμβούλους πρότεινε η συμπολίτευση με τους 

αναπληρωματικούς και από την αντιπολίτευση έχουμε για τους δυο 

έχουμε τρεις  τακτικούς πρόταση και τρεις  αναπληρωματικούς.  Άρα 

καλούμαστε εμείς  τώρα να ψηφίσουμε τους τέσσερις τακτικούς και 
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τους αναπληρωματικούς και να ψηφίσουμε επίσης και δυο τακτικούς 

από τους τρεις  από την αντιπολίτευση και δυο αναπληρωματικούς από 

την συμπολίτευση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και πώς θα γίνει  αυτό;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ελεύθερα το σώμα δια ανατάσεως της χειρός και ένας προς έναν θα 

ψηφίσει την μια ή την άλλη πρόταση.  Δεν υπάρχει άλλ ος τρόπος.   

Υπάρχει άλλος τρόπος και δεν το ξέρω; Υπάρχει άλλος τρόπος; Δυο 

προτάσεις υπάρχουν.  Μια του κυρίου Φωτιάδη και Μηλίδη, οι  οποίοι  

εμμένουν να είναι οι  δυο συνδυασμοί και η άλλη πρόταση του κ.  

Γιαννακίδη.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τρεις οι  προτάσεις.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  

Γιατί  είναι οι  τρεις  οι  προτάσεις;  Σας παρακαλώ πολύ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δυο είναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κατά αρχάς έχουμε δυο προτάσεις.  Φωτιάδης –Μηλίδης μια πρόταση, 

Γιαννακίδης δεύτερη πρόταση.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε μπορώ να πω την πρότασή μου; Η πρώτη πρόταση  

λοιπόν την οποία καταθέτω είναι και πρέπει να μας πείτε και τους 

τέσσερις πολίτες για είναι πλήρης η διαδικασία,  πρέπει να ακουστεί  το 

όνομα των τεσσάρων.  
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 Λέω λοιπόν εγώ αντί  για τέσσερις να αποσύρετε τον έναν πολίτη 

γιατί  είναι στην . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Λέω την πρότασή μας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε προτάσεις οι  οποίες δεν προβλέπονται από τον 

Καλλικράτη, διότι  θα είναι άκυρη…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Η πρότασή μου είναι αυτή.  Βάλτε την σε ψηφοφορία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν δεν . .  κύριε Φωτιάδη που κάθε δημοτικός σύμβουλος είναι και 

πολίτης που λέτε,  θα το προέβλεπε ο Καλλικράτης.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Το προβλέπει μια χαρά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν η πρόταση του κ.  Φωτιάδη μπαίνει  σε ψηφοφορία.  Εάν 

αποδέχεται το σώμα την πρόταση του κ.  Φωτιάδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ :  

Για τρεις;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Για τρεις .   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

 Εμείς έχουμε ταύτιση σε αυτή την πρόταση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Η πρόταση αυτή μπαίνει  σε ψηφοφορία.  Για τρεις .  Όχι,  όχι ,  όχι .  Ναι.  

Η παράταξη του κ.  Φωτιάδη την πρότασή της.  Ο κ.  Καρύδας; Ναι.  ναι.  

Όχι,  όχι .  Όχι και ο Πρόεδρος.   

 Υπάρχει και η πρόταση…  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Ψηφίστηκε όχι  από την συμπολίτευση, εάν κατάλαβα καλά. Ψήφισε ναι 

η παράταξη του κ.  Μηλίδη και του Φωτιάδη και ο κ.  Καρύδας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και ο κ.  Καρύδας και ο κ.  Γιαννακίδης.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Σύσσωμη η αντιπολίτευση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  τρία ονόματα, τρία τακτικά και τρία αναπληρωματικά μέλη. 

Εδώ τώρα θα ψηφιστεί  από το σώμα ένα -ένα όνομα ξεχωριστά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως είναι τρία τα ονόματα. Τι ψηφίζει  ο καθένας.  Τακτικό κα ι 

αναπληρωματικό.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τακτικά μέλη ψηφίζω τον κ.  Αναστασιάδη Αντώνη, τον κ.  Καρύδα. 

Αναπληρωματικά…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν είναι υποψήφιος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Μισό λεπτό κ.  Χράπα. Μισό λεπτό.  Αναστασιάδης Αντώνης,  

Χρυσανθίδης Γιαννακίδης με τους αντίστοιχους αναπλ ηρωματικούς.  

Άρα λοιπόν τι  ψηφίζετε;   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα λεπτάκι.  Συμφωνεί καταρχάς το σώμα για να μην βάζω πενήντα 

ψηφοφορίες να ψηφιστεί  ο κάθε προτεινόμενος Χρυσανθίδης –

Ιλανίδου, παραδείγματος χάρη, τακτικός αναπληρωματικός;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Επί της διαδικασίας κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτάκι,  κ.  Φωτιάδη, ακούστε πρώτα.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Το ξεκινάτε λάθος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ξέρετε τι  θα πω;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μα το ξεκινάτε λάθος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ξέρετε τι  θα πω; Ακούσατε αυτό που θέλω να πω;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Σας λέω επί της διαδικασίας.  Δεν συμφωνώ με αυτό που λέτε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Φωτιάδη ακούσατε κάτι;  Άκουσα κανείς  κάτι  που πρότεινα;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Βεβαίως και προτείνατε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι να σας πω; Το κάθε μέλος θα ψηφιστεί  ξεχωριστά, το κάθε ζε υγάρι 

τακτικό και αναπληρωματικό από όλο το συμβούλιο.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Ένας –ένας από όλο το συμβούλιο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε έτσι;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Επί της διαδικασία κύριε Πρόεδρε;  Κύριε Πρόεδρε το θέμα έχει  

εισαχθεί και υπάρχει εισήγηση και θα έπρεπε να π ροτείνετε εσείς  προς 

ψήφιση το σύνολο της προτάσεώς σας.  Είπατε τέσσερις πολίτες και 

δυο της αντιπολίτευσης.  Επ΄ αυτού εμείς  αντιπροτείναμε.  Δεν έγινε 

αποδεκτή η πρόταση. Το ποιοι  θα είναι από την αντιπολίτευση δεν 

μπορεί να είναι επιλογή της συμπολίτευσης .  Δεν θα σας 

αντιπολιτεύονται αυτοί που εσείς  επιλέγετε επειδή έχετε αυτή την 

συμβατική πλειοψηφία.  Δεν είναι στο γράμμα και στην φιλοσοφία του 

νομοθέτη και μην το κάνετε,  γι΄ αυτό σας είπα ότι  δεν θα ψηφίσετε 

ξεχωριστά.  

 Θέλει λοιπόν να δούμε το θέμα στο  σύνολό του.  Παρακαλώ τα 

τέσσερα ονόματα να ακουστούν και τα δυο ονόματα της 

αντιπολίτευσης είναι δική μας δουλειά.  Θα σας τα δώσουμε,  θα 

συνθέσουμε την πρόταση τέσσερις συν δυο…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η ελληνική γλώσσα είναι πολύ…  
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Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Διδάσκω την ελληνική.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτή την πρόταση δεν την αποδεχθήκατε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αφήστε τους υπαινιγμούς.  Την γλώσσα την γνωρίζω και την διδάσκω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τρίτη φορά. Αποσυρθείτε,  ψηφιστείτε και φέρτε…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είπαμε ότι  εμείς  ψηφίζουμε. .  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αποσύρουμε από την διεκδίκηση …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  . .Αναστασιάδη ο αναπληρωτής;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η κυρία Καλώτα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία Καλώτα.  

 Προτεινόμενος Πρόεδρος του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. ο κ.  

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης,  αντιπρόεδρος ο κ.  Μεγαλομύστακας 

Αναστάσιος.   

 Εκπρόσωπος εργαζόμενων για το Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. μετά 

από εκλογές της 16 -9 ως τακτικό μέλος αναδείχθηκε η κυρία Φωτιάδη 
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Στυλιανή του Δημητρίου και ως αναπληρωματικό μέλος η κυρία 

Τσοπάνη Παρασκευή του Ευαγγέλου.  

 Δημότες.  Τέσσερις δημότες ως τακτικά και ανάλογα 

αναπληρωματικά μέλη. Οι δημότες αυτοί είναι:  

  Ο κ. Καρακολής Παναγιώτης με αναπληρωματικό τον κ.  Παντατζή 

Ιωάννη.  

  Ο κ. Κυριακίδης Ιωάννης με αναπληρωματικό τον κ.  Τερζή 

Αριστείδη.   

  Η κυρία Παρνάρα Ανθούλα με αναπληρωματικό την κ.  Γεωργίου 

Φωτεινή.   

  Η κυρία Θαλάσση Αναστασία με αναπληρωματική την κυρία 

Κοτσιλέα Μαρία.  

 Δυο μέλη από τον Κυνηγετικό Σύλλογο και από τον Σύλλογο 

Γονέων και Κηδεμόνων Παιδικών Σταθμών.  

Από τον Κυνηγετικό Σύλλογο ως τακτικό μ έλος είναι ο κ.  Τσιαπαδάρης 

Κωνσταντίνος και ως αναπληρωματικό μέλος ο κ.  Κικής Χρήστος.   

 Από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων των Παιδικών Σταθμών 

ως τακτικό μέλος η κυρία Σιδέρη Χριστούλα και αναπληρωματικό η 

κυρία Μαυρογιάννη Ελευθερία.   

 Έτσι συμπληρώνεται το 13μελές Δ.Σ.  του νομικού προσώπου με 

την επωνυμία Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής 

και Αθλητισμού Δήμου Σερρών.  

 Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και πάμε στο επόμενο θέμα.  
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Η χρονική διάρκεια,  κύριε Πρόεδρε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η χρονική διάρκεια είναι μέχρι . .  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε μια διατύπωση. Ναι με την προϋπόθεση ότι  τα μέλη, οι  

πολίτες να μην είναι υποψήφιοι από τον συνδυασμό της 

συμπολίτευσης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό να . .  αυτό που λέει  ο κ.  Φωτιάδης.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Εμείς ψηφίζουμε με αυτή την διατύπωση.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εμείς δεν ψηφίζουμε με αυτή την προϋπόθεση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εσείς δεν ψηφίζετε με αυτή την προϋπόθεση.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να διατυπωθεί…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η παράταξη του κ.  Φωτιάδη βάζει  αυτόν τον όρο.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Διότι  δεν μπορεί να προκύπτει  …  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Έχουμε δικαίωμα να μην συμφωνούμε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Βεβαίως.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Και εμείς  δεν συμφωνούμε.  Τελείωσε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  κύριε Γαλάνη… άποψη του νομικού προσώπου;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δυόμισι χρόνια για μας είναι η θητεία Προέδρου, Οικονομικής 

Επιτροπής,  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.    

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: 558/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα πέμπτο.   

 

ΘΕΜΑ 5ο  

Ορισμός μελών για τη συγκρότηση νέου Δ/κού Συμβουλίου  

 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

11μελές το ΔΣ της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. Πέντε  τα μέλη με τους αναπληρωτές 

τους.  Τρία μέλη από την πλειοψηφία,  δυο μέλη από την μειοψηφία.  Τα 
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μέλη της πλειοψηφίας είναι ως τακτικά: Ο κ.  Ραμπότας Ευθύμιος,  ο κ.  

Τερζής Βασίλειος,  η κυρία Μπιτζίδου Σοφία με αντίστοιχα 

αναπληρωματικά τον κ.  Χράπα, τον κ.  Καρπουχτσή και τον κ.  

Χατζημαργαρίτη Μαργαρίδη.   

 Από την μειοψηφία; Παρακαλώ ακούω ονόματα της μειοψηφίας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η κυρία Ηλιοπούλου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με αναπληρωματική ή αναπληρωματικό;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έναν εκπρόσωπο από την παράταξη, δέχεστε αναπληρωματική;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τον κ.  Γάτσιο αναπληρωματικό.  Από την παράταξή σας κ.  Μηλίδη;  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ο κ. Αναστασιάδης Ηλίας ως τακτικό μέλος και η κυρία Καλώτα ως 

αναπληρωματική.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία Καλώτα. Από τον συνδυασμό του κ.  Γ ιαννακίδη;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ ως τακτικό μέλος και ως αναπληρωματικό ο κ.  Γιαννακίδης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Κύριε Καρύδα;  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Όχι…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Παρακαλώ αποσυρθείτε,  βγάλτε . .  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

255 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Εδώ δεν υπάρχει ορισμός.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ υπάρχει ψηφοφορία.  Απευθείας από όλο το σώμα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ορισμός θα γίνει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάλι πρέπει να είναι κ.  Γαλάνη, όπως προηγουμένως …  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εμείς,  κύριε Πρόεδρε,  στο μέρος που μας αναλογεί  για την Σταλακτή 

με   βάση τις  επτά ψήφους επιμένουμε για την Ηλιοπούλου, συνεπώς η 

Ηλιοπούλου προκρίνεται.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Δεν γίνομαι κατανοητός.  Είπαμε,  εγώ δεν είμαι αυτός που θα επιβάλω 

αυτόν τον νόμο, εισηγούμαι όμως το θέμα. Στο άρθρο που αφορά τον 

Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.,  το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου,  αναφέρει ρητά, 

κάνει  διαχωρισμό στους οριζόμενους από την συμπολίτευση και από 

την αντιπολίτευση. Στην κοινωφελή επιχείρηση, που είναι ο άρθρο 255 

λέει  απλά τουλάχιστον τρεις  αιρετοί.  Δεν λέει  ότι  γίνεται ορισμός 

ξεχωριστός από  την αντιπολίτευση και την συμπολίτευση. Επομένως 

όταν υπάρχει συμφωνία . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πέντε.   
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Λέει τουλάχιστον τρεις ,  κύριε Πρόεδρε.  Τουλάχιστον τρεις .  Εμείς 

λέμε πέντε και πολύ καλά κάνουμε.  Πέντε αιρετούς.  Επομένως, αυτό 

σας λέω, δεν υπάρχει  πρόβλεψη στον νόμο που να λέει  ότι  πρέπει να 

ορίζονται από την συμπολίτευση ή από την αντιπολίτευση. Σας λέω τι  

λέει  ο νόμος.  Εσείς αποφασίζετε ότι  θέλετε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η εισήγηση, κ.  Γαλάνη ο κώδικας άλλα λέει  και είναι σαφέστατο …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Διαβάστε τον κώδικα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τον ξέρω καλά, γι΄ αυτό σας τον λέω.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Διαβάστε τον 235 και μετά…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Γαλάνη . .  από τον νόμο. Εδώ έχουμε την 

εισήγηση, την δική σας εισήγηση…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Της υπηρεσίας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μας κάποιος προΐσταται της υπηρεσίας.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Μην παίζουμε με τις  λέξεις .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και λέει  πέντε αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου εκ των οποίων δυο 

προέρχονται από τις  παρατάξεις  της μειοψηφίας.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Αυτή είναι η πρότασή μας.  Αυτό σας λέω. Δεν διαφων ούμε.  Εάν δεν 

συμφωνείτε εσείς  όμως δεν θα πρέπει να μπει σε ψηφοφορία; Τι θα 

κάνουμε; Θα καθόμαστε να το συζητάμε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Καλά εσείς θεωρείτε τώρα…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εγώ σας λέω τι  ισχύει .  Εσείς ψηφίζετε ότι  θέλετε,  είστε υπεύθυνοι για 

την άποψή σας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πόσες προτάσεις υπάρχουν;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

…που εμμένουν . .  δεν απουσίαζε όπως την προηγούμενη φορά ο κ.  

Γιαννακίδης.  Εμμένει  στην πρότασή του.  Θα γίνει  ψηφοφορία από όλο 

το σώμα.  Πώς θα γίνει  δηλαδή, με έναν μαγικό τρόπο; Ψηφοφορία από 

όλο το σώμα.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οι υποψηφιότητες είναι.  Είναι Ηλιοπούλου με αναπληρωματικό τον κ.  

Γάτσιο.  Ο Αναστασιάδης Ηλίας με αναπληρωματική την κυρία Καλώτα 

και η κυρία Γεωργούλα με αναπληρωματικό τον κ.  Γιαννακίδη.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν θα διακοπεί καθόλου,  ξεκινάει  και τελειώνει σήμερα. Παρακαλώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Την διαδικασία θα πρέπει εδώ να την ξεκαθαρίσουμε.  Εάν ισχύει  αυτό 

που λέει  ο κ.  Γαλάνης,  θα πρέπει να εισηγηθείτε τους πέντε αιρετούς 

και  τους υπολοίπους συγχρόνως. Εάν ισχύει  αυτό που ξεκινήσατε,   

Σημαίνει  ότι  δέχεστε ότι  οι  δυο,  τουλάχιστον,  θα είναι από την 

αντιπολίτευση. Συνεννοηθείτε πρώτα. Ξαναλέω.  Ή θα είναι η 

εισήγηση πέντε …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Καλά τώρα ο κ.  Φωτιάδης θα μας πει  την εισή γησή μας;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τα ονόματα….  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όταν ξεκινάμε ψηφοφορία για δυο σημαίνει  ότι  δέχεστε ότι  από την 

αντιπολίτευση θα είναι δυο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εννοείται.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ο κ. Γαλάνης είπε κάτι  άλλο.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Όχι,  δεν είπα κάτι  άλλο.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Πέντε δημοτικοί σύμβουλοι.  Μπορεί να μην είναι ένας από την 

αντιπολίτευση ή δυο,  μπορεί να είναι και τρεις  ή μπορεί να είναι και 

δυο και ένας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε Φωτιάδη μην κάνετε σενάρια τώρα. Υπάρχει εισήγηση 

υπογεγραμμένη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τα ονόματα  των  υποψηφίων είναι:  Ραμπότας Ευθύμιος με 

αναπληρωματικό τον κ.  Χράπα. Δεν θα τα ξανά διαβάσω μην μιλάτε 

μεταξύ σας.  Ραμπότας Ευθύμιος με αναπληρωματικό τον κ.  Χράπα. 

Τερζής Βασίλειος με αναπληρωματικό τον κ.  Καρπουχτσή, κυρία 

Μπιτζίδου Σοφία με αναπληρωματικό τον κ.  Χατζημαργαρίτη 

Μαργαρίτη.  Και δυο από την μειοψηφία.  Υπάρχουν τρεις .  Δεν πρέπει 

να κάνουμε ψηφοφορία εδώ πέρα εφόσον εμμένουν και οι  τρεις;  Γιατί  

δυσκολεύετε δηλαδή την κατάσταση;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρώτα θα καταλήξουμε στους αιρετούς και μετά θα πάμε στα 

υπόλοιπα. Τρεις από την αντιπολίτευση και μπαίνει  σε ψηφοφορία 

αυτή η τριάδα.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία και οι  τακτικοί και οι  αναπληρωματικοί και η συμπολίτευση και 

της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης.  Παρακαλώ ονόματα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Όπως εισηγήθηκαν της συμπολίτευσης όσα αναφέρατε και αναγνώσατε 

και από την μειοψηφία ψηφίζω τον κ.  Αναστασιάδη και την κυρία 

Γεωργούλα. Με τους αναπληρωτές ως έχουν.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να καταγράφετε το κάθε άτομο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τον κ.  Αναστασιάδη με αναπληρώτρια την κυρία Καλώτα και την 

κυρία Γεωργούλα με αναπληρωματικό τον κ.  Γιαννακίδη.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στον κ.  Γαλάνη. Το ίδιο και εσείς .  Το ί διο.  Το ίδιο.  Ο κ.  

Χατζημαργαρίτης;  Το ίδιο.  Το ίδιο.  Κύριε Δούκα; Το ίδιο.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Στην θέση της κυρίας την Ηλιοπούλου με τον αναπληρωτή.  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη λίγο πιο δυνατά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Αναστασιάδης Ηλίας.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Στην θέση της κυρίας,  την Ηλιοπούλου με τον αναπληρωτή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Της κυρίας Γεωργούλα.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ναι.  Την Ηλιοπούλου με τον  αναπληρωτή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Την Ηλιοπούλου με τον κ.  Γάτσιο.  Ωραία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Την πρόταση την δική μας και την κυρία Η λιοπούλου και τον κ.  

Γάτσιο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αναστασιάδης Ηλίας -Καλώτα. Σταλακτή Ηλιοπούλου και Γάτσιος 

Αναθάσιος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Της πλειοψηφίας…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν έχουμε αντίρρηση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Της πλειοψηφίας τους ψηφίζουμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ξέρουμε τι  ψηφίζουμε.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Διαφοροποίηση μόνο εκεί .   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τον κ.  Ηλία Αναστασιάδη, την κυρία Καλώτα, την κυρία Ηλιοπούλου 

και τον κ.  Γάτσιο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το ίδιο και εσείς  κύριε;   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Λευκό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λευκό ο κ.  Καρύδας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η συμπολίτευση ως έχε ι  και από την αντιπολίτευση την κυρία 

Ηλιοπούλου…  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Ως έχει  τα άτομα της συμπολίτευσης.  Ως έχουν τα άτομα διότι  

ψηφίζονται όλα μαζί.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η πρώτη ψήφος η δική μας είναι,  αρνούμαστε ψήφου, διότι  είναι 

καταστρατήγηση της διαδικασίας.  Θα  έπρεπε η αντιπολίτευση να 

ορίσει  τους εκπροσώπους της.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κ.  Ραμπότα τι  ψηφίζετε;   

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

… κ. Αναστασιάδη με τους αναπληρωματικούς αντίστοιχα.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το ίδιο,  το ίδιο,  το ίδιο,  το ίδιο και ο Πρόεδρος.   

 Προτεινόμενος Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. ο κ.  Ραμπότας Ευθύμιος,  

ως αντιπρόεδρος ο κ.  Τερζής Βασίλειος.   

 Πάμε στους δημότες.  Τακτικά και αναπληρωματικά μέλη.  

  Ως τακτικά Αρναούτογλου Φωτεινή με αναπληρωματική την 

κυρία Δεργουλίδου Σουλτάνα.  

  Η κυρία Κουρατζή Αικατερίνη ως τακτικό μ έλος με 

αναπληρώτρια την κυρία Σουλπίδου Φωτεινή.   

  Ο κ. Μελίτος Δημήτριος ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον κ.  

Καρτάντζα Ζαχαρία.  

  Η κυρία Παναγιωτίδου Σοφία ως τακτικό μέλος με αναπληρώτρια 

αντίστοιχη την κυρία Ρακκογιάννη Σαρατσιβέλη.  

 Και ένας εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα του Δήμου από το 

Εργατικό Κέντρο. Λίγο την εισήγηση παρακαλώ γιατί  ήρθε τελευταία 

στιγμή από το Εργατικό Κέντρο.  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 23 Η Σ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014  

 

Ως τακτικό μέλος ο κ.  Πολυχρόνης Λάμπρος και αναπληρωματικός ο κ.  

Γουναρίδης Δημήτριος.   

Μια από τις  θέσεις των δημοτών κα ταλαμβάνει ο εκπρόσωπος των 

Εργαζομένων στην επιχείρηση εφόσον αυτή απασχολεί,  είπαμε,  

περισσότερα από . .  άτομα και μετά από εκλογές αναδείχθηκε ως 

τακτικό μέλος από τους εργαζόμενους της επιχείρησης η κυρία 

Μουχταρίδου Σοφία με αναπληρωματικό μέλος την κυ ρία Ηλιοπούλου 

Παναγιώτα.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε εδώ δείχνετε εμπάθεια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Είναι ντροπή το 50% να μην εκπροσωπείται.  Εγώ λυπάμαι …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πολύ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Είναι λυπηρό αυτό που γίνεται.   

 

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: 559/2014)  

…………………  

 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 23 Η Σ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο έκτο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 6ο  

Ορισμός μελών για τη  συγκρότηση νέου Δ/κού Συμβουλίου  

της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ¨ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.¨  Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εννεαμελές το συμβούλιο.  Τέσσερα είναι τα μέλη με τους 

αναπληρωματικούς του που οφείλουμε να ορίσουμε.  Να ψηφί σουμε.  

Τρία από την πλειοψηφία,  ένα από την μειοψηφία.   

  Ως τακτικά μέλη με τα αναπληρωματικά είναι η κυρία Μπιτζίδου 

Σοφία με αναπληρωματική την κυρία Αγιαννίδου Σταυρούλα.  

  Ο κ. Γάτσιος Ιωάννης ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό τον 

κ.  Χασαπίδη Κωνσταντίνο.   

  Ο κ. Τερζής Βασίλειος ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον κ.  

Ραμπότα Ευθύμιο.   

 Από την μειοψηφία;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

. .  Αλέξανδρος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλος; Αναπληρωματικό μέλος;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τον Γάτσιο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει άλλη πρόταση;  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ένα δεν είναι το μέλος;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ως Πρόεδρος ορίζεται η κυρία Μπιτζίδου Σοφία,  ως αντιπρόεδρος ο κ.  

Γάτσιος . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε μπορώ να κάνω μια αλλαγή; Εφόσον δεν βάλατε . .την 

Ηλιοπούλου, να βάλετε την Ηλιοπούλου και τον Καλαϊτζίδ η μαζί.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ως τακτικό μέλος την κυρία Ηλιοπούλου θέλετε;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και με την σύμφωνη γνώμη του σώματος.  Ηλιοπούλου λοιπόν τακτικό 

μέλος και αναπληρωματικός ο κ.  Καλαϊτζίδης.  Έτσι;   

 Την Πρόεδρος την ανέφερα. Ως αντιπρόεδρος ο κ.  Γ άτσιος 

Ιωάννης.  Έτσι;   

 Έχουμε έναν εκπρόσωπο κοινωνικού φορέα της περιοχής,  η κυρία 

. .Πρόεδρος του Ομίλου Ορφέας και τέσσερις δημότες ως τακτικά μέλη 

με αντίστοιχα αναπληρωματικά.  

Η κυρία Τσιαπαρίδου Μαρία με αναπληρωματική την κυρία 

Αρβανιτίδου Ζαχαρούλα.  
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  Ο κ. Νικήτας Πέτρος ως τακτικό με αναπληρωματικό τον κ.  Βαδιάτη 

Χρόνη.  

  Ως τακτικό μέλος ως τρίτο η κυρία Κιοσιά Ανθούλα με 

αναπληρώτρια την κυρία Ελευθεριάδου Σουμέλα.  

  Και ως τακτικό μέλος τέταρτο ο κ.  Κυρκάσογλου Δημήτριος με 

αναπληρωματικό τον κ.  Τσούκαλο.  

 Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι,  εγώ δεν ψηφίζω. Όχι ως προς τα πρόσωπα τα οποία είναι 

υποψήφιοι της παράταξής σας.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εγώ, εφόσον δεν υπάρχει ομοφωνία και δεν δέχονται αυτή την πρότασή  

μας,  δεν θα δεχθούμε και εμείς  την πρότασ η της παράταξης του κ.  

Φωτιάδη. Εμείς προτείνουμε τον κ.  Καρύδα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτά τα πράγματα κύριε Δήμαρχε ….  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ουδέποτε έγινε κάτι  τέτοιο,  σε κανένα συμβούλιο είκοσι χρόνια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πολύ κ.  Αναστασιάδη, παρακαλώ πάρα πολύ…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αφήστε να κυλήσει η διαδικασία.   Άλλη πρόταση δεν υπάρχει;  

Προχωρώ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε δεν θα το βάλετε σε ψηφοφορία;  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν υπάρχει πρόταση.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Πρότεινε κάτι  ο κ.  Αγγελίδης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν αποδέχεται την πρόταση ο κ.  Καρύδας.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εσείς ποιον υποστηρίζετε;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αφού δεν αποδέχεται κανένας….  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Άρα ισχύει  η Ηλιοπούλου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως ισχύει  η κυρία Ηλιοπούλου. Εφόσον δεν αποδέχθη κε ο κ.  

Καρύδας.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ωραία κύριε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Καλά, κύριε Πρόεδρε,  σε αυτά τα θέματα που πρέπει να υπάρχει 

ομοφωνία για απλά πράγματα.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

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.  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 560/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα έβδομο.  

 

ΘΕΜΑ 7ο  

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στη γενική συνέλευση της  

αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας «Κέντρο Πρό ληψης  

της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών ¨ΟΑΣΙΣ¨».  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ως τακτικό μέλος σε αυτό το Κέντρο Πρόληψης και χρήσης 

εξαρτησιογόνων ουσιών ΟΑΣΙΣ, προτείνεται η κυρία Αρβανίτη 

Αγιαννίδου Σταυρούλα και ως αναπληρωματικ ό ο κ.  Γιαννίκογλου 

Δημήτριος.   

 Ομόφωνα ναι;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι τι ;  Η παράταξη του κ.  Φωτιάδη όχι;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι στα δυο πρόσωπα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 23 Η Σ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014  

 

Όχι στα δυο πρόσωπα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ λίγο ησυχία κ.  Χρυσανθίδη.  Ηρεμήστε λίγο.  Μην παίρνετε 

αυθαίρετα τον λόγο τουλάχιστον.  Κύριε Καρύδα σας ακούω.  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Λευκό είπαμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λευκό ο κ.  Καρύδας.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε θεωρώ ότι  επί  της διαδικασίας θα πρέπει να ρωτάτε εάν 

υπάρχει άλλη πρόταση. Πήγατε κατευθείαν στην ψηφοφορία και τώρα 

είμαστε ανακόλουθοι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία την πρότασή σας.  Την ακούω.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Για να τηρούμε την διαδικασία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να σηκώσετε το χέρι ευγενικά,  κύριε Φωτιάδη και θα πείτε ότι  υπάρχει  

και άλλη πρόταση.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει άλλη πρόταση;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αφήστε το διδακτορικό.  Υπάρχει μια διαδικασία,  κάντε την.   



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 23 Η Σ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ την πρότασή σας.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Η πρόταση είναι ο κ.  Μηλίδης ως γιατρός με την Καλώτα που είναι 

επίσης γιατρός.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για που;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Για το ΟΑΣΙΣ.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Εγώ δεν αποδέχομαι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία Καλώτα;  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Εγώ δεν αποδέχομαι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ούτε αποδέχεται.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Λόγω φόρτου εργασίας.   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Λόγω φόρτου εργασίας και εγώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν άλλες προτάσεις;  Προχωράμε στην διαδικασία.  Ψηφοφορία.  

Πόσοι συμφωνούν με την πρόταση της παράταξης; Κύριε Γρηγοριάδη; 

Ναι,  ναι,  κύριε Δούκα; Κύριε Αναστασιάδη Ηλία; Ναι,  ναι,  κύριε 

Αναστασιάδη Αντώνη; Ναι.  ναι,  ο κ.  Καρύ δας είπε λευκό. Ναι ο κ.  
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Γιαννακίδης,  ναι η κυρία Γεωργούλα, όχι  η παράταξη του κ.  Φωτιάδη. 

Ναι ψηφίζει  η παράταση του κ.  Φωτιάδη. Ναι,  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   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 561/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα όγδοο.  

 

ΘΕΜΑ 8ο  

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στη γενική συνέλευση της  

αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας ¨Φεστιβάλ Αμφίπολης¨ .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ως τακτικό μέλος  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Ένα λεπτό.  Το Φεστιβάλ Αμφίπολης,  το Φεστιβάλ που γίνεται στην 

Αμφίπολη μόνο λεφτά δίνουμε ο Δήμος Σερρών και ποιο είναι το 
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όφελος του Δήμου; Μηδέν.  Ουδέποτε μας έχουν υπολογίσει .  Εγώ δεν 

ψηφίζω τέτοιο πράγμα, κύριε Πρόεδρε.  Αρνητική η ψήφος μου είναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ως τακτικό μέλος προτείνεται η κυρία Μπιτζίδου Σοφία,  ως 

αναπληρωματικό ο κ.  Ραμπότας Ευθύμιος.   

 Επί της διαδικασίας υπάρχουν άλλες προ τάσεις;   Όχι.  Ομόφωνα 

ναι λοιπόν.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι ομόφωνα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ο κ.  Αναστασιάδης Αντώνης.   

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: 562/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα ένατο.   

 

ΘΕΜΑ 9ο  

Ορισμός μέλους για την επανασυγκρότηση της  

 Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με χρονικό όριο 1 -9-14 έως 31 -8-2016. Αυτή η Επιτροπή …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τι είναι αυτή η Επιτροπή Πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για την διοίκηση, διαχείριση της σχολικής περιουσίας και τα λοιπά. Ως 

μέλος και Πρόεδρος της Επιτροπής προτείνεται ο κ.  Τερζής Βασίλειος 

με αναπληρωματικό τον κ.  Γκότση Ηλία.   

 Υπάρχει άλλη πρόταση; Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν είναι ο Δήμαρχος;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ή δημοτικός σύμβουλος.   

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: 563/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δέκατο.   
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ΘΕΜΑ 10ο   

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Σερρών στο  

Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεωρήσεως Θεάτρων, 

Κινηματογράφων  

και παρεμφερών επιχειρήσεων (μεγάλα κέντρα διασκέδασης,  

πλανόδιων δραστηριοτήτων, λούνα -παρκ, τσίρκο κ.λπ).  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ως τακτικό μέλος εδώ ορίζεται ο κ.  Γκότσης Ηλίας,  ως 

αναπληρωματικό ο κ.  Χράπας Παντελής.  Υπάρχει άλλη πρόταση;  

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: 564/2014)  

…………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  ενδέκατο.   

 

ΘΕΜΑ 11ο   

Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της ¨Δ.Ε.Υ.Α.Σ¨ .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εννεαμελές το Δ.Σ.  της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. τέσσερα αιρετά μέλη με τους 

αναπληρωματικούς τους,  τρία από την πλειοψηφία,  ένα από την 

μειοψηφία.   

 Τα τρία της πλειοψηφίας.  Τακτικά με τα αντίστοιχα 

αναπληρωματικά.  

  Ο κ. Χασαπίδης Κωνσταντίνος ως τακτικό με τον κ.  Χαρίτο 

Χρήστο αναπληρωματικό.   

  Ο κ. Θεοχάρης Μιχαήλ ως τακτικό με αναπληρωματικό τον κ.  

Γάτσιος Ιωάννη.  

  Την κυρία Μπιτζίδου Σοφία ως τακτικό με αναπληρωματικό τον 

κ.  Καρπουχτσή Κωνσταντίνο.   

 Από την μειοψηφία ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό.  Και να 

προσθέσω ότι  ως Πρόεδρος εδώ ορίζεται ο κ.  Χασαπίδης Κωνσταντίνος 

και ως Αντιπρόεδρος ο κ.  Θεοχάρης Μιχαήλ.  

 Παρακαλώ την μειοψηφία ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό 

μέλος.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Από την παράταξή μας ο κ.  Γάτσιος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με αναπληρωματικό;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τον κ.  Χρυσανθίδη.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλη πρόταση υπάρχει;   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  
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Από την παράταξή μας ο κ.  Μοσχολιός με αναπληρωματικό τον κ.  

Αναστασιάδη Ηλία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποιος είπατε;   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ο κ. Μοσχολιός με αναπληρωματικό τον κ.  Αναστασιάδη Ηλία.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε θα ήθελα να πω δυο λόγια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως έχετε τον λόγο.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ε ίναι τεχνική εταιρεία και θα πρέπει λογικά να μπουν 

άνθρωποι με τεχνική γνώση. Δεν επιτρέπεται να μπαίνουν άλλοι 

άνθρωποι στην Δ.Ε.Υ.Α.Σ. διότι  έχουμε πάθει μεγάλες ζημίες.   

 Παρακαλώ θερμά να το λάβετε αυτό υπόψη για το καλό της 

πόλεως.  Πρέπει να είναι οπωσδήποτε,  να έχουν τεχνική γνώση. Δεν 

μπορεί ο καθένας να μπει στην Δ.Ε.Υ.Α.Σ. Τι είναι η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. 

δηλαδή; Για όνομα του Θεού;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ πιστεύω ότι  καλά είναι …δημοτικό σύμβουλο που κατάγεται από 

μια περιοχή . .μεγάλα έργα όπως είναι το αποχετευτικ ό αυτή την 

στιγμή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωράμε σε ψηφοφορία με τις  υποψηφιότητες που ανέφερα. 

Παρακαλώ κ.  Χράπα.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

. .και όπως είναι τα υπόλοιπα ονόματα, όπως αναφέρονται μέσα.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κ.  Γρηγοριάδη; Το άλλο ζευγάρι είναι Μοσχολιός –

Χρυσανθίδης.  Γάτσιος –Χρυσανθίδης και Μοσχολιός -Αναστασιάδης.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα είναι.  Γάτσιος -Χρυσανθίδης ή Μοσχολιός –Αναστασιάδης Ηλίας.  

Ποιον θέλετε;  Διαλέξετε.   

 Προχωράμε από τον κ.  Γρηγοριάδη, δεν ψήφισε ο κ.  

Γρηγοριάδης.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ονόματα δεν μπορείτε να πείτε;  Γάτσιος και Χρυσανθίδης.  Ωραία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το άλλο ζευγάρι;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μοσχολιός -Αναστασιάδης.  Μοσχολιός -Αναστασιάδης.  Γάτσιος -

Χρυσανθίδης,  Γάτσιος -Χρυσανθίδης,  Μοσχολιός -Αναστασιάδης Ηλίας.  

Γάτσιος-Χρυσανθίδης,  Μοσχολιός -Αναστασιάδης,  Γάτσιος -

Χρυσανθίδης,  Μοσχολιός -Αναστασιάδης,  Γάτσιος -Χρυσανθίδης,  

Μοσχολιός -Αναστασιάδης,  Μοσχολιός -Αναστασιάδης,  Γάτσιος -

Χρυσανθίδης.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Την πρότασή μας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όνομα θέλω.   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μοσχολιός -Αναστασιάδης  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ονοματεπώνυμο θα θέλετε.  Όνομα, επώνυμο. Η κυρία Καλώτα.  

Κα ΚΑΛΟΤΑ:  

Μοσχολιός -Αναστασιάδης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Μηλίδης; Μοσχολιός -Αναστασιάδης.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Εγώ είπα,  κύριε Πρόεδρε,  να είναι τεχνικοί οι  άνθρωποι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ψηφίζουμε αιρετούς.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Είναι ο κ.  Γάτσιος τεχνικός άνθρωπος.  Δηλαδή ποιον θα πάρουμε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ονόματα θέλω να ακούσω από το στοματάκι σας.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Γάτσιος –Χρυσανθίδης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μοσχολιός –Αναστασιάδης ο κ.  Μοσχολιός.  Δεν θα μπορούσε να κάνει  

και διαφορετικά.  Λευκό ο κ.  Καρύδας.  Γάτσιος -Χρυσανθίδης.  Γάτσιος -

Χρυσανθίδης,  Γάτσιος -Χρυσανθίδης η παράταξη Φωτίαδη εκτός εάν 

είναι κάποιος που δεν θέλει  να ψηφίσει.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μοσχολιός –Αναστασιάδης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Μοσχολιός -  Αναστασιάδης Ηλίας.  Μοσχολιός -  Αναστασιάδης Ηλίας,  

Μοσχολιός -  Αναστασιάδης Ηλίας,  Μοσχολιός -  Αναστασιάδης Ηλίας,  

Μοσχολιός -  Αναστασιάδης Ηλίας.  

 Βγάλατε σύνολο;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πόσοι είναι οι  ψήφοι,  κύριε Πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα μετρήσει και μετά θα συνεχίσουμε.  Εάν θέλετε να συνεχίσω . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Κύριε Γαλάνη είναι η πρώτη φορά που ψηφίζουμε,  τους περισσότερους 

ανθρώπους τους ξέρω ονομαστικά, ακούω μόνο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάντε την δουλειά σας γραμματέα και μην ακούτε τίποτα άλλο από 

κανέναν.   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Λοιπόν,  τα ξαναλέω για να είμαι ήσυχη.  

Ο κ. Χράπας Μοσχολιός -  Αναστασιάδης.  Ο κ.  Γαλάνης το ίδιο.  Ο κ.  

Μυστακίδης το ίδιο.  Ο .  Γρηγοριάδης Γάτσιος –Χρυσανθίδης.  

Αραμπατζής Θεόδωρος Μοσχολιός -  Αναστασιάδης.  Στεργίου το ίδιο.  Ο 

κ.  Γάτσιος,  Χρυσανθίδης.  Ο κ.  Καρπουχτσής,  ο κ.  Τερζής Μοσχολιός -  

Αναστασιάδης,  ο κ.  Χατζημαργαρίτης Γάτσιος –Χρυσανθίδης.  Ο κ.  

Χασαπίδης Μοσχολιός -  Αναστασιάδης.  Ο κ.  Τσαλίκογλου Γάτσιος –

Χρυσανθίδης.  Ο κ.  Γάτσιος Ιωάννης Μοσχολιός -  Αναστασιάδης.  Ο κ.  

Μεγαλομύστακα Γάτσιος –Χρυσανθίδης.  Ο κ.  Χαρίτος,  Μοσχολιός -  

Αναστασιάδης,  ο κ.  Δούκας,  Γάτσιος –Χρυσανθίδης.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  ο κ.  Γρηγοριάδης.   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Ο κ. Γρηγοριάδης.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Είπα Μοσχολιός -  Αναστασιάδης.   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Μοσχολιός-  Αναστασιάδης.  Ο κ.  Χαρίτος το ίδιο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Δούκας Γάτσιος –Χρυσανθίδης.  Ο Αναστασιάδης Ηλίας 

Μοσχολιός -  Αναστασιάδης.  Ο κύριος . .Γάτσιος Χρυσανθίδης.  Ο κ.  

Μοσχολιός,  Μοσχολιός -  Αναστασιάδης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λευκό ο κ.  Καρύδας.   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Ο κ. Γιαννακίδης Γάτσιος –Χρυσανθίδης.  Η κυρία Γεωργούλα το ίδιο.  

Η παράταση του κ.  Φωτιάδη το ίδιο.  Πάμε μετά στον κ.  Ραμπότα 

Μοσχολιός -Αναστασιόαδης,  ο κύριος . . .  Μοσχολιός -Αναστασιάδης,  το 

ίδιο ο κ.  Ραμπότας,  η κυρία Αγιαννίδου,  η κυρία Μπιτζίδου,  ο κύριος 

Γκότσης,  ο κ.  Θεοχάρης και ο Πρόεδρος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μερετούδης.   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Τον είπα νομίζω. Δεν τον είπα; Μερετούδης.  Άρα Καδής,  Μερετούδης,  

Αγιαννίδου,  Μπιτζίδου,  Γκότσης,  Θεοχάρης και Πρόεδρος.   

 Είκοσι είναι ο κ.  Μοσχολιός και ο κ.  Αναστασιάδης.  Πρέπει να 

είναι κατά πλειοψηφία γιατί  παρόντες έχω εδώ…  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Η κυρία Ηλιοπούλου είναι απούσα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα ως τακτικό μέλος εκλέγεται . .  της πλειοψηφίας τακτικά και 

αναπληρωματικά, μειοψηφεί ο κ.  Μοσχολιός ως τακτικό μέλο ς και ο κ.  

Αναστασιάδης Ηλίας ως αναπληρωματικό.   

 Ως Πρόεδρος είπαμε ο κύριος . .  και αντιπρόεδρος ο κ.  Θεοχάρης.   

Και δυο δημότες:   

  Ως τακτικά μέλη ο κ.  Αρβανιτόπουλος Πασχάλης και για 

αναπληρωματικός ο κ.  Κοντός Κωνσταντίνος.   

  Δεύτερο τακτικό μέλος από τους δημότες η κυρία Καρντάση 

Όλγα με αναπληρωματικό μέλος την κυρία Μπαντέκα Φωτεινή.   

 Ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση, ακόμη τα 

ονόματα δεν έφτασαν κύριε Πρόεδρε μέχρι σήμερα. Εντάξει ,  θα 

συμπληρωθούν. Δεν είναι απαραίτητο βέβαια από εμάς .   

 Ένας εκπρόσωπος του Ιατρικού συλλόγου ως τακτικό και 

αναπληρωματικό και αυτά δεν ήρθαν.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ήρθαν. Τα στείλαμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τα στείλατε.  Εάν τα ξέρετε πείτε τα.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι ο κ.  Βάκκαλος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Βάκκαλος ως τακτικό …  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 23 Η Σ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Με  αναπληρωματικό είναι ο κ.  Γεωργιτζίκης αλλά εμείς  έχουμε 

εκλογές σε μια εβδομάδα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν τυχόν αλλάξουν.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ας περάσει από εδώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ας περάσει από εδώ, τι  να κάνουμε; Και ένας εκπρόσωπος της Ένωσης 

Προστασίας Καταναλωτών ως τακτικό μέλος ο κ.  Καραογλανίδης 

Αβραάμ, με αναπληρωματικό μέλος τον κ.  Τζιντή Χρύσανθο.    

 Προχωρώ.  

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: 565/2014)  

…………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δωδέκατο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 12ο   

Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της ¨Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ.¨ .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Εννεαμελές.  Λίγη ησυχία σας παρακαλώ. Εννεαμελές το Δ.Σ.  της 

Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ. με τετραετή θητεία,  όπως αναφέρεται στο καταστατικό 

της.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Λήγει με την θητεία της Δημοτικής Αρχής.  Έτσι ορίζει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν άλλαξε το καταστατικό.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν το αλλάξαμε και την προηγούμενη φορά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ δεν μπορώ να πω ότι  επειδή έγινε 5ετής η θητεία της δημοτικής 

αρχής,  χωρίς να αλλάξει το καταστατικό το αναφέρω. Δεν ταιριάζουν 

αυτά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είπατε ότι   η θητεία είναι για δυόμισι χρόνια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τέσσερα χρόνια.  Κάποιος άλλος πετάχτηκε.  Δ.Α.Ε.Κ.ΑΣ.,  

Δ.Α.Ε.Κ.ΑΣ..  Είμαστε στην Δ.Α.Ε.Κ.ΑΣ..  Κύριε Χασαπίδη είμαστε στο  

θέμα Δ.Α.Ε.Κ.ΑΣ.,  μην πάτε στην Δ.Ε.Υ.Α.Σ. προχωράμε στην 

Δ.Α.Ε.Κ.ΑΣ..  Γι΄ αυτή μιλάμε.   

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Και η άλλη δεν θα ξέρουμε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

Δυόμισι χρόνια.  Δυο από την πλειοψηφία,  μιλάω για την Δ.Α.Ε.Κ.ΑΣ.,  

τακτικά και αναπληρωματικά. Καρπουχτσής Κωνσταντίνος με 

αναπληρωματικό τον κ.  Στεργίου Νικόλαο. Και Μυστακίδης Παύλος,  

ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον κ.  Δούκα Γεώργιο.   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν θέλει  ο κ.  Μυστακίδης,  τον διαγρά φω. Μερετούδης Δημήτριος ως 

τακτικό μέλος.  Με αναπληρωματικό τον κ.  Δούκα Γεώργιο.   

 Ως Πρόεδρος ορίζεται ο κ.  Καρπουχτσής Κωνσταντίνος.  Ένα 

τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέλος από την μειοψηφία.  

Καλαϊτζίδης με αναπληρωματικό την κυρία Δρίγκα. Άλλη πρότασ η 

υπάρχει συνάδελφοι;  Όχι.  Ομόφωνα ναι λοιπόν.  Ομόφωνα για τους 

αιρετούς.  Πάμε για τους δημότες.   

 Εδώ έχουμε πέντε δημότες ως τακτικά μέλη με τα αντίστοιχα 

αναπληρωματικά.  

  Πρώτο μέλος ως τακτικό ο κ.  Κοντός Κωνσταντίνος με 

αναπληρωματικό τον κ.  Σαράτση Πρόδρομο.  

  Τσανάγκας Κωνσταντίνος ως τακτικό με αναπληρωματικό τον κ.  

Μερτζιόαννη Κωνσταντίνο.   

  Καρακουλίδης Παναγιώτης τακτικό με αναπληρωματικό τον κ.  

Μποδούρη Κωνσταντίνο.   

  Καστανιώτης Γεώργιος ως τακτικό με αναπληρωματικό τον κ.  

Νεόλιανη Αθανάσιο.  

  Αρχοντίδης Γεώργιος ως τακτικό με αναπληρωματικό τον κ.   

Γρατζάκη Σωτήριο.   

Έναν εκπρόσωπο κοινωνικού φορέα ως τακτικό μέλος ο κ.  Βαβαλέκας 

Μιχαήλ με αναπληρωματικό τον κ.  Κατεστίδη Νότη.  

Ως Διευθύνων Σύμβουλος ο κ.  Καστανιώτης Γεώργιος,  διότι  δεν 

μπορεί,  σύμφωνα με τον νόμο, είναι από τους δημότες αυτός,  σύμφωνα 
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με τον νόμο δεν μπορεί αιρετός να είναι Διευθύνων Σύμβουλος στην 

περίπτωση αυτή.  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δηλαδή από τους δημότες δεν μπορεί να βάλει κανείς  άλλος;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ένας είναι εκλεγμένος εάν άκουσα καλά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πώς τον βάλατε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποιος είναι εκλεγμένος;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για δείτε εκεί ,  είναι από την παράταξη του κ.  Μηλίδη. Τώρα 

θυμηθήκατε ότι  έχει  την ιδιότητα του δημότη; Πιο μπροστά την είχατε 

ξεχάσει;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποιος είναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ο Αρχοντίδης ο Γιώργος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν είναι,  δεν το γνωρίζω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τοπικός σύμβουλος είναι.   

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: 566/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο δέκατο τρίτο.   

 

ΘΕΜΑ 13ο   

Ορισμός μελών και προέδρων Δ/κών Συμβουλίων των  

 Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών:  

α) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σερρών και  

β) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Δημ. Σύμβουλος κ.  Μερετούδης .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ενδεκαμελείς η Επιτροπές αυτές.  Ξεκινώ από την Α/θμια Εκπαίδευση.  

 Τρία αιρετά μέλη με τους αναπληρωτές τους.  Δυο από την 

πλειοψηφία.   

  Ως τακτικά μέλη ο κ.  Μερετούδης Δημήτριος και με 

αναπληρωματικό τον κ.  Γαλάνη Στέλιο.   

  Ως δεύτερο τακτικό ο κ.  Μεγαλομύστακας Αναστάσιος με 

αναπληρωματικό τον κ.  Τσαλίκογλου Δημήτριο.   

 Ας πούμε και από την μειοψηφία έναν τακτικό και έναν 

αναπληρωματικό για την Α/θμια.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  
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Η κυρία Ηλιοπούλου. Πρόεδρε όμως θα ήθελα να κάνω μια παρέμβαση. 

Να κάνω μια καταγγελία από μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου της 

Ένωσης Γονέων και συγκεκριμένα υποστηρίζει  ότι  το …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ συνάδελφοι.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Στην Ένωση Γονέων για το μέλει  για τις  Επιτροπές,  π αρόλα αυτά όμως 

ο Πρόεδρος της Ενώσεως καταχρηστικά δεν συγκάλεσε ως όφειλε το 

όργανο και αντί  αυτού πρότεινε τα ίδια μέλη ακριβώς με αυτά της 

προηγούμενης θητείας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ δέχομαι την καταγγελία την οποία κάνετε….  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Υπάρχει το εξής παράξενο.  Ο κ.  Βερετζίδης Ξενοφώντας προτείνεται 

ως αναπληρωματικής . .  του Στεφανάκη Στέφανου …Αναστασία.   

 Μπορώ να σας αναφέρω και το όνομα, εάν θέλετε,  του μέλους 

του Δημοτικού Συμβουλίου που …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γιαννακίδη,  σεβαστή η καταγγελία την οποία κ άνετε αλλά εμείς  

έχουμε το έγγραφο από το Σύλλογο αυτό.  Τι να κάνουμε;  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Νομίζω ότι  ο Δήμος είναι υπεύθυνος για τέτοιες διαδικασίες και θα 

πρέπει να . .του θέματος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο Σύλλογος Γονέων έχει  την ευθύνη…  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε  συγνώμη, στέλνετε την πρόσκληση σε έναν Πρόεδρο να 

την καλέσει την Ένωση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Το επίσημο χαρτί  το οποίο έχω εγώ είναι αυτό.  Εάν 

καταγγελθεί θα αλλάξουν τα άτομα όχι  από εμάς,  δεν είμαστε αρμόδιοι  

εμείς  κ.  Γιαννακίδη.  Θα τα αλλάξουν από μέσα.  Είναι εσωτερική 

διαδικασία.   Θα πρέπει να έρθει  καινούργιο έγγραφο και τότε θα το 

φέρω στο Δημοτικό Συμβούλιο.  Αυτή είναι η διαδικασία.  Έτσι 

προβλέπει ο νόμος,  αυτό κάνουμε και εμείς .  Το δέχομαι όπως το λέτε.  

Τι να κάνουμε;  

 Ένα τακτικό από την αντιπολίτευση από την  μειοψηφία και ένα 

αναπληρωματικό συνάδελφοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είπα Ηλιοπούλου –Καλαϊτζίδης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν υπάρχει άλλη πρόταση;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για την Α/θμια δεν μιλάμε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  ναι για την Α/θμια μιλάμε.   

Ως Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ενιαίας Σχ ολικής Επιτροπής της Α/θμιας 

Εκπαίδευσης ο κ.  Μερετούδης Δημήτριος.   

Εδώ δυο δημότες.  Εδώ υπάρχει βλέπετε ένα τακτικό μέλος,  δυο 

δημότες είναι,  ένα από την συμπολίτευση και ο νόμος προβλέπει και 

ένα από την αντιπολίτευση.  

Ως τακτικό μέλος με το αντίστοιχο  αναπληρωματικό ο κ.  

Δράτσιος Παναγιώτης με αναπληρωματικό τον κ.  Παπατζιάννη 
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Αθανάσιο του Ευαγγέλου και ένα από την αντιπολίτευση τακτικό και 

αναπληρωματικό από δημότες εάν έχετε κάποιους.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Την κυρία Θεοδοσέλη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει και άλλη πρόταση.  

Για δημότη τον κ.  Μηλίδη Κοσμά.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτάκι για να μην κάνουμε κανένα λάθος.  Θεοδοσέλη, το μικρό 

της;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αικατερίνη.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αικατερίνη με αναπληρωματικό; Κύριε Φωτιάδη;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είπα αλλά περιμένω το αναπληρωματικό.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ανδριανίδου Νατάσσα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η πρότασή σας κ.  Γιαννακίδη;  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Τακτικό μέλος τον κ.  Λογοθετίδη Κοσμά και αναπληρωματικό μέλος 

κυρία Κιάκου Παγώνα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Μπαίνει  σε ψηφοφορία.  Από τα τακτικά μέλη δηλαδή να την κάνουμε 

να τελειώνουμε.   

 Τακτικά μέλη είναι από την δημοτική αρχή ο κ.  Δράτσιος 

Παναγιώτης με αναπληρωματικό τον κ.  Παπατζιάννη Αθανάσιο του 

Αγγέλου.  

 Από την παράταξη του κ.  Φωτιάδη η κυρία Θεοδοσέλη 

Αικατερίνη με αναπληρώτρια την κυρ ία Ανδριανίδου Νατάσσα.  

 Τακτικό μέλος από την παράταξη του κ.  Γιαννακίδη ο κ.  

Λογοθετίδης Κοσμάς και  Κιάκου Παγώνα.  

 Παρακαλώ ψηφοφορία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η κυρία Τσιάκου και τα υπόλοιπα όπως ειπώθηκαν από εσάς.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λογοθετίδης -Κιάκου και Δράτσιος -Παπατζιάννης.  Ωραία.  

Λογοθετίδης -Κιάκου τακτικό και αναπληρωματικό Δράτσιος –

Παπατζιάννης.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τα ίδια,  τα ίδια,  τα ίδια.  Όχι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δράτσιος –Παπατζιάννης,  Θεοδοσέλη Αικατερίνη.  Ο κ.  Τερζής έτσι 

ψήφισε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι είναι αυτά;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν θυμάμαι τα ονόματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δράτσιος,  Θεοδοσέλη και Λογοθετίδης.  Ας τα πω έτσι για να μην σας 

μπερδεύω με τα αναπληρωματικά μέλη. Ακούω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δράτσιος και Λογοθετίδης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δράτσιος Λογοθετίδης με τους αναπληρωτές τους.   Δράτσιος -

Θεοδοσέλη ο κ.  Χαρίτος Χρήστος.  Ο κ.  Γρηγοριάδης;  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Δράτσιος –Λογοθετίδης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Δούκας;  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Δράτσιος –Λογοθετίδης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη Ηλία;  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δράτσιος –Λογοθετίδης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για μια εβδομάδα ακόμα. Θεοδοσέλη -  Λογοθετίδης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Θεοδοσέλη –Λογοθετίδης.  Δεν προβλέπεται.  Ένας είναι από την  

συμπολίτευση σύμφωνα, να σας διαβάσω και τον νόμο. Ένας από την 

συμπολίτευση και ένας από την αντιπολίτευση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δράτσιος –Θεοδοσέλη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δράτσιος –Θεοδοσέλη. Εντάξει  πάμε γραμματέας;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Καλά πάμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μοσχολιέ;   

Κος ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ:  

Δράστιος –Λογοθετίδης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δράστιος –Λογοθετίδης με τους αναπληρωτές τους.  Ο κ.  Καρύδας.  

Λευκό. Λάτσιος –Λογοθετίδης ο κ.  Γιαννακίδης.  Δράτσιος –

Λογοθετίδης η κυρία Γεωργούλα, Θεοδοσέλη;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Απλά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Το ίδιο;  Θεοδοσέλη. Κυρία Ιλανίδου; Θεοδοσέλη. Κυρία 

Δρίγκα, Θεοδοσέλη. Δράτσιος –Λογοθετίδης.  Δράτσιος –Λογοθετίδης.  

Δράστιος –Λογοθετίδης.   

 Από ότι  βλέπω τα τακτικά μέλη θα είναι ο κ.  Δράτσιος 

Παναγιώτης με αναπληρωματικό μέλος τον κ.  Παπατζιάννη Αθανάσιο 

του Ευαγγέλου και ο κ.  Λογοθετίδης Κοσμάς με αναπληρώτρια την 

κυρία Κιάκου Παγώνα.  
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 Τρεις εκπρόσωποι από την Α/θμια.  . .  από την πρόταση της 

Α/θμιας φυσικά, ως τακτικά μέλη:  

  Ο κ. Χριστοδουλίδης . .  11 ο υ  Δημοτικού Σχολείου με 

αναπληρωματικό την κυρία Αναστασιάδου Δήμητρ α, διευθύντρια του 

1ο υ  Δημοτικού Σχολείου.   

  Δεύτερο τακτικό μέλος ο κ.  Σιαμάγκας Δημήτριος Διευθυντής 

18ο υ  Δημοτικού Σχολείου με αναπληρωματικό του τον κ.  Ψύχο 

Στέφανο, Διευθυντή του 12 ο υ  Δημοτικού Σχολείου.   

  Τρίτο τακτικό μέλος ο κ.  Κιοσέ Κωνσταντίνος Διε υθυντής 

Ειδικού Δημοτικού Σχολείου με αναπληρωματικό την κυρία Λεβεντέλη 

Σοφία Διευθύντρια Δημοτικού Σχολείου Καλών Δέντρων.  

 Τρεις εκπρόσωποι από την Ένωση Συλλόγων Γονέων Μαθητών. 

Τρία τακτικά και αντίστοιχα αναπληρωματικά.  

  Στεφανάκης Στέφανος τακτικό με αναπληρωματικό τον κ.  

Δεριτζής  Ξενοφώντα.  

  Δάγκωνα Τασία και πάλι Δεριτζής  Ξενοφώντας.   

  Βελέης Δημήτριος τακτικό με αναπληρώτρια την κυρία 

Πακαντίλογλου Ολυμπία.   

 

 Προχωράμε στην Β/θμια.  

 Τρία αιρετά μέλη και εδώ με τους αναπληρωτές τους.  Δυο από 

την πλειοψηφία και έναν από την μειοψηφία.   

Τα δυο της πλειοψηφίας ως τακτικά μέλη ο κ.  Τερζής Βασίλειος και 

Γκότσης Ηλίας με τα αντίστοιχα αναπληρωματικά, Γρηγοριάδης 

Χρήστος και Αρβανίδου Σταυρούλα.  

Από την αντιπολίτευση προτάσεις;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Την κυρία  Σίμογλου Φωτεινή καθηγήτρια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αιρετό.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το ίδιο δίδυμο που σας πρότεινα,  κύριε Πρόεδρε.  Ηλιοπούλου -

Καλαϊτζίδης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ηλιοπούλου-Καλαιτζίδης.  Άλλη πρόταση κυρίες και κύριοι;  Πρόταση 

άλλη υπάρχει;  Μπορώ να προχωρήσω;  

 Από την αντιπολίτευση ως τακτικό η κυρία Ηλιοπούλου 

Σταλακτή και ο κ.  Καλαϊτζίδης αναπληρωματικό μέλος.   

 Ως Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής της 

Β/θμιας Εκπαίδευσης ορίζεται ο κ.  Τερζής Βασίλειος.   

 Δυο δημότες,  ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό από τ ην 

συμπολίτευση. Η κυρία Κατσαρίδου -  Μυστακίδου Ελένη ως τακτικό,  η 

κυρία Παπαντωνίου Χρισοστόμου Ανδρούλα ως αναπληρωματικό.   

 Από την αντιπολίτευση και εδώ προβλέπει η νομοθεσία ότι  

χρειάζεται ένα από την μειοψηφία.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Προτείνω κύριε Πρόεδρε ως τακτικό,  η κυρία Σίμογλου Φωτεινή.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σίμογλου Φωτεινή με αναπληρωματικό;  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τον κ.  Αναστασιάδη Ηλία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δημότη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Είναι και δημότης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Διευκολύνετε λίγο την διαδικασία.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τον Ζουρνατζή Αναστάσιος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ζουρνατζής Αναστάσιος.  Υπάρχει άλλη πρόταση;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τρία μέλη μετά από πρόταση της Β/θμιας Εκπαίδευσης.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Νομίζω, κύριε Πρόεδρε να μην κουραζόμαστε,  . .έχουμε την εισήγηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ οφείλω να τα αναγνώσω και για να καταγραφούν στα πρακτικά. 

Δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για την οικονομία…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όσο γρήγορα μπορώ, κύριε Δήμαρχε.   

Τακτικά μέλη.  

  Κυπαρίσσης Μιχαήλ, Διευθυντής 4 ο υ  Γυμνασίου με 

αναπληρωματικό τον κ.  Βουδούρη Γεώργιο,  Διευθυντή Μουσικού 

Σχολείου Σερρών.  

  Δεύτερο τακτικό μέλος ο κ.  Δημούδης Νικόλαος,  Διευθυντής 3 ο υ  

ΓΕΛ Σερρών με αναπληρωματικό τον κ.  Λεβέντη Στέλιο Διευθυντή 5 ο υ  

ΓΕΛ.  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 23 Η Σ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014  

 

  Τρίτο τακτικό μέλος ο κ.  Γαλάνης Γεώργιος,  Διευθυντής 1 ο υ  

ΕΠΑΛ, με τρίτο αναπληρωματικό μέλος τον κ.  Μερεγετζή 

Κωνσταντίνο Διευθυντή 3 ο υ  ΕΠΑΛ Σερρών.  

Δυο μέλη μετά από πρόταση της Ένωσης του Συλλόγου Γονέων 

Μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευση.  

  Ως τακτικά μέλη ο κ.  Δεριτζής Ξενοφών με αναπληρωματικό την 

κυρία Δράγκου Αναστασία.   

  Δεύτερο τακτικό μέλος την κα Πακαντίλογλου Ολυμπία με 

αναπληρωματικό τον κ.  Στεφανάκη Στέφανο.  

Ένα μέλος από την Μαθητική Κοινότητα ο κ.  Μαλάξης Αλέξανδρος 

μαθητής 4 ο υ  Γενικού Λυκείου Σερρών.  

Ομοφωνία και σε αυτό.   

Ορισμός μελών και προέδρου Δ.Σ. της Ε νιαίας Σχολικής Επιτροπής 

Α/θμιας εκπαίδευσης  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 567/2014)  

…………………  

 

Ομοίως της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής της Β/θμιας εκπαίδευσης 

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  ΟΜΟΦΩΝΑ     
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(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 568/2014)  

…………………  

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πρόεδρε συγνώμη, να ζητήσω και την άδειά σας κ αι την άδεια . .  εάν 

μου επιτρέπετε να φύγω διότι  αύριο ξημερώματα πετάω για την …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να πάτε στο καλό, καλό ταξίδι ,  κύριε Δήμαρχε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Γεια σας και ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο τέταρτο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 14ο   

Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για τη ν επιτροπή  

της παρ. 5 του άρθρου 186  

του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/8 -6-2006 τ.Α’)  

¨Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων¨ .  

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριμελής η Επιτροπή αυτή. Έχουμε έναν αιρετό με τον 

αναπληρωματικό του μέλος.  Ως τακτικό τον κ.  Θεοχάρη Μιχαήλ, ως 

αναπληρωματικό τον κ.  Καρπουχτσής Κωνσταντίνο.   

 Ο εκάστοτε Πρόεδρος της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας 

συμμετέχει  σε αυτή την Επιτροπή και το τρίτο μέλος της Επιτροπής 
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ένας μηχανικός της τεχνικής υπηρεσίας που ορίζεται απ ό τον Δήμαρχο 

όταν γίνει  αυτή  η Επιτροπή.  

 Με την ίδια απόφαση ορίζεται η γραμματέας της Επιτροπής,  

δημοτικός υπάλληλος.   

 Ομόφωνα και σε αυτό.   

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: 569/2014)  

…………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο πέμπτο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 15ο   

Ορισμός μελών επιτροπών χορήγησης βεβαιώσεων κτηματολογίου  

των .Κ. Ελαιώνα, Οινούσας, Ορεινής,  Βαμβακούσας  

και οικισμού Ξηροτόπου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτές οι  βεβαιώσεις,  έτσι το λέω διευκρινιστικά,  εξυπηρετούν 

περισσότερο, δίδονται μάλλον ότι  δεν θίγονται δημοτικά συμφέροντα. 

Αυτό κάνει  αυτή η Επιτροπή.  

 Εδώ είναι 5μελής η Επιτροπή με ένα μέ λος δημοτικό σύμβουλο 

με τον αναπληρωτή του.  Ως τακτικό ορίζεται ο Θεοχάρης Μιχαήλ με 
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αναπληρωματικό τον κ.  Τσαλίκογλου Δημήτριο.  Τον Πρόεδρο της 

Τοπικής Κοινότητας ή της Δημοτικής Κοινότητας και δυο κατοίκους 

της περιοχής που ορίζονται εκείνη την στιγμή. Έναν μηχανικό επίσης 

από την τεχνική υπηρεσία.   

 Τώρα αυτούς τους κατοίκους των περιοχών που ανέφερα 

προηγουμένως για την Δημοτική Κοινότητα Ελαιώνα οι  κάτοικοι της 

περιοχής οι  οποίοι  θα συμμετέχουν σε αυτή την Επιτροπή είναι:  

  Για την Δημοτική Κοινότητα Ελαιώνα ο κ.  Θεοδωρίδης Νικόλαος  

και ο κ.  Κάντιος Γεώργιος.   

  Για την Δημοτική Κοινότητα Οινούσσας ο κ.  Γαλάνης Αστέριος 

και η κυρία Γιαννάκη –Γουναρίδου Χρυσοβαλάντου.  

  Για την Δημοτική Κοινότητα Ορεινής η κυρία Κλεάβα Πασχαλία,  

με δεύτερο μέλος τον κ.  Κασσάπη Κωνσταντίνο.   

  Για την Τοπική Κοινότητα Βαμβακούσας ο κ.  Αλεξούδης 

Ευστράτιος με τον κ.  Σταπή Πέτρο.  

  Για το Οικισμό Ξηροτόπου ο κ.  . .Στέφανος του Γεωργίου με 

δεύτερο μέλος τον κ.  Καρύδα Ζαχαρία.   

 Ομόφωνα ναι και αυτό;  

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: 570/2014)  

…………………  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε δεν ξέρω εάν προβλέπεται,  μήπως μπορούμε να 

κάνουμε πέντε λεπτά διάλειμμα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.  Πέντε λεπτά διάλειμμα.  

 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι συνεχίζουμε.  Στο δέκατο έκτο θέμα 

σταματήσαμε.   

 

ΘΕΜΑ 16ο   

Συγκρότηση κριτικής επιτροπής της προκήρυξης αρχιτεκτονικού  

 διαγωνισμού μικρής κλίμακας ¨Ανάκτηση -  ανάδειξη χώρου  

διεύρυνσης των οδικών αξόνων Διον.  Σολωμού –  Μ. Αλεξάνδρου  

και του δημοτικού οικοπέδου στο Ο.Π. 210¨ .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κ.  Γκότση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Σήμερα ψηφίζουμε την Επι τροπή η οποία αποτελείται από,  τρεις  

κριτές ορίζονται από το Υπουργείο ΠΕΚΑ, ένας από το ΤΕΕ και ένας 

από τον Δήμο Σερρών. Η Επιτροπή, εάν θέλετε να διαβάσω τα ονόματα 

είναι,  η Κριτική Επιτροπή του διαγωνισμού η οποία αποτελείται από 

τους παρακάτω. Σωτηρίου Ευάγγελος αρχιτέκτων μηχανικός,  Λ. 
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Περικλέους 56 Χολαργός Αττικής.  Αυτοί ορίζονται από το ΥΠΕΚΑ.  

Κατατζής  Μιχάλης αρχιτέκτων μηχανικός Τροίας 43 πάλι στην Αθήνα. 

Επταξά Βασιλική αρχιτέκτων μηχανικός Βασιλίσσης Όλγας 

Θεσσαλονίκη. Κουμαριανός Νικόλαος α ρχιτέκτων μηχανικός Ζάκα 3 

Πανόραμα Θεσσαλονίκης.  Και από εμάς ο Δασκαλόπουλος ο Πέτρος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Η Επιτροπή αυτή ορίζεται τυπικά από το ΤΕΕ και τα λοιπά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούντα ι για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 571/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο έβδομο.  

 

ΘΕΜΑ 17ο   

Αντικατάσταση μέλους επιτροπής παραλαβής μικρών έργων  

των οποίων η δαπάνη δεν υπερβαίνει τα 5.869,40 €,  έτους 2014,  

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 15 του Π.Δ .  

171/1987,  
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όπως τροποποιήθηκε με το Π..  229/1999.  

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Την θέση της κυρίας Σαραντίδου καταλαμβάνει ο κ.  Καρύδας μέχρι 

λήξεως της θητείας.  Μέχρι νομίζω 31 -12.   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 572/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο όγδοο.  

 

ΘΕΜΑ 18ο   

Αντικατάσταση μέλους επιτροπής παραλαβής έργων, πρ/σμού  

άνω των 5.869,41 €,  έτους 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις  

του άρθρου 16 του Π. .  171/1987, όπως τροποποιήθηκε με το  

Π. Δ. 229/1999.  

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Την θέση του κ.  Καλαϊτζίδης Βασιλείου καταλαμβάνει ο κ.  Γκότσης 

Ηλίας.  Ομόφωνα ναι;  Και αυτό μέχρι 31 -12.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Φορτώστε τον.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Φορτώστε τον.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κάθε  χρόνο αλλάζουν αυτοί.   

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: 573/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο ένατο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 19ο   

Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής των 

έργων:  

α) Συμπληρωματικά έργα αναπλάσεων πεζοδρομίων  στην  οδό Αν. 
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Θράκης,  

β) Μελέτη –  κατασκευή –  χρηματοδότηση και παραχώρηση 

εκμετάλλευσης  

υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων στο ΟΠ 181 Δήμου  Σερρών,  

γ) Οδοστρωσία πόλης Σερρών έτους 2012,  

δ) Διανοίξεις -ασφαλτοστρώσεις οδών στην περιοχή Ομόνοια -

Καλύβια,  

ε) Κατασκευή περίφραξης δημοτικών εκτάσεων της Τ.Κ. Προβατά,  

στ) Συντήρηση των σχολικών μονάδων της Κοιν.  Ορεινής.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ .  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτή είναι οριστική και προσωρινή παραλαβή των έργων. Ομόφωνα 

ναι συνάδελφοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ δεν κατάλαβα τι  Επιτροπή είναι αυτή;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γκότση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αποτελείται από έναν δημοτικό σύμβουλο και μέχρι προϋπολογισμό 1 

εκατ. ,  μέχρι 1 εκατ.  ευρώ από δυο τεχνικούς υπαλλήλους ΠΕ ή ενός 

ΠΕ και ενός ΤΕ.  

 Πάνω από έργα  προϋπολογισμού 1 εκατ. ,  ο δημοτικός 

σύμβουλος με τρεις  υπαλλήλους τεχνικούς ή τρεις  ΠΕ ή δυο ΠΕ και 

ένας ΤΕ.  

 Με κλήρωση είναι αυτοί,  γιατί  κάθε φορά, συνά δελφοι,  κάθε 

φορά που γίνεται η παραλαβή καινούργια έργα προτείνεται και 
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καινούργια Επιτροπή. Επομένως προτείνουμε εκείνους που θα μπουν,  

οι  υπάλληλοι.   

Ο δημοτικός σύμβουλος,  εάν δεν κάνω λάθος είναι ο κ.  Γάτσιος,  

ο οποίος είναι μέχρι τέλος του χρόνου.  Σ την αρχή του κάθε χρόνο 

ορίζεται άλλος δημοτικός σύμβουλος.   

Δεν ξέρω εάν έγινα κατανοητός.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μου επιτρέπετε;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Απλά εγώ ρώτησα γιατί  αυτή η Επιτροπή για κλήρωση γίνεται από την 

Περιφέρεια; Λέω ότι  γιατί  εμείς  εδώ ψ ηφίζουμε τέτοια Επιτροπή; 

Δηλαδή η κλήρωση των μηχανικών που παραλαμβάνουν το έργο 

γίνεται από την Περιφέρεια και από όλο τον Νομό και δεν ξέρει  κανείς  

ποια θα είναι …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ακριβώς αυτό λέω. Το ερώτημά μου είναι  καλοπροαίρετο.  Λέω ότι  

γιατί  ψηφίζουμε εμείς  τέτοια Επιτροπή; Για κάθε έργο γίνεται 

κλήρωση για τους μηχανικούς όλου του Νομού και της Περιφέρειας 

και των Δήμων και δεν ξέρει  κανείς  ποιοι  μηχανικοί θα βγουν.  Μου 

κάνει  εντύπωση..  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ποιο είναι το πρόβλημα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Κανένα πρόβλημα. Μου κάνει  εντύπωση γιατί  ψηφίζουμε εμείς .  Αυτό 

μου κάνει  εντύπωση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να διαβάσω; Σας γνωρίζουμε ότι  σύμφωνα με το άρθρο 33 του ΄75 του 

Ν3669/2008 και το άρθρο 61 του Ν4557/2000 οι  Επιτροπές οριστικής 

και προσωρινής παραλαβής των έργων ορίζονται από το Δημοτικό 

Συμβούλιο.  Αυτό προβλέπει ο νόμος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής των 

έργων:  

α) Συμπληρωματικά έργα αναπλάσεων πεζοδρομίων  στ ην  οδό Αν. 

Θράκης  

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: 574/2014)  

…………………  

 

Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής των 

έργων:  

β) Μελέτη –  κατασκευή –  χρηματοδότηση και παραχώρηση 

εκμετάλλευσης  
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υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων στο ΟΠ 181 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  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 575/2014)  

…………………  

 

Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής των 

έργων:  

γ) Οδοστρωσία πόλης Σερρών έτους 2012,  

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: 576/2014)  

…………………  

 

Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής των 

έργων:  

δ) Διανοίξεις -ασφαλτοστρώσεις οδών στην περιοχή Ομόνοια-

Καλύβια,  

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: 577/2014)  

…………………  

 

Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστι κής παραλαβής των 

έργων:  

 

ε) Κατασκευή περίφραξης δημοτικών εκτάσεων της Τ.Κ. Προβατά,  

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: 578/2014)  

…………………  

 

Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής των 

έργων:  

στ) Συντήρηση των σχολικών μονάδων της Κοιν.  Ορεινής.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 579/2014)  
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…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 20ο   

Τροποποίηση της αριθμ. 173/2000 Α. .Σ.  και αντικατάσταση μελών  

της επιτροπής τήρησης διαδικασιών πρόσληψης και κατάρτισης  

των πινάκων προτεραιότητας.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ κ.  Γαλάνη, ως Πρόεδρος ο Αντιδήμαρχος είστε εσείς  και ως 

προϊστάμενος ο κ.  Αλεξούδης Εμμανουήλ και ως γραμματέας η κυρία 

Κουρτέση Σοφία.   Εντάξει;   

 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: 580/2014)  

…………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό πρώτο.  

 

ΘΕΜΑ 21ο   

Έγκριση των υπ' αριθμ. 17/2014 και 33/2014 αποφάσεων  

της ΔΗ.Κ.Ε. ¨ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.¨ .   

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κ.  Μπιτζίδου Σ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγήτρια η κυρία Μπιτζίδου Σοφία.  Θέλετε να κάνει  εισήγηση; 

Παρακαλώ κυρία Μπιτζίδου.   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Περνάμε και εγκρίνουμε η απόφαση 17 είναι σχετικά με τον 

ισολογισμό του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.,  τον οποίο ισολογισμό πρότειναν οι  

ελεγκτές λογιστές και μετά από εισήγηση αυτών πέρασε στο Δ.Σ. του 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και τώρα έρχεται εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο προς 

έγκριση και άλλο μέρος είναι το καλλιτεχνι κό και οικονομικό 

απολογισμό του έτους  ΄13,  το οποίο έχετε μπροστά σας.  Είναι το 

πρόγραμμα του ΄13 καθώς και ο . .απολογισμός.   

 Επίσης,  θα ήθελα να πω ότι  αυτά έχουν περάσει από το Δημοτικό 

Συμβούλιο αλλά επειδή ζητήθηκαν από το Υπουργείο Πολιτισμού, γι΄ 

αυτό ξανά εγκρίνονται και ξανά έρχονται σαν θέμα και πρέπει να 

σταλούν σαν επιβεβαίωση ότι  υλοποιήθηκε το πρόγραμμα και όλα τα 

σχετικά.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Να κάνω ερώτηση Πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Βεβαίως.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εδώ από ότι  αντιλαμβάνομαι…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλος κανείς  για ερώτηση; Ο κ.  Φωτιάδης.  Άλλος κανείς;  Ο κ.  

Φωτιάδης και ο κ.  Αναστασιάδης.  Παρακαλώ τον κ.  Φωτιάδη πρώτο.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κυρία Μπιτζίδου βλέπω εκεί  στον οικονομικό απολογισμό του ΄13 θα 

ήθελα μια διευκρίνιση. Ομαδοποιημένα αναφέρετα ι με αρίθμηση 8 

διάφορα έξοδα 133.400, 132 και μισό περίπου. Παρακάτω λέτε 

διάφορα πάλι έξοδα 33.345. Τι αφορούν αυτά τα έξοδα; Είναι διάφορα 

έξοδα και πάλι διάφορα έξοδα.  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Κοιτάξτε.  Αυτό σίγουρα έτσι το έχει  γράψει ο λογιστής αλλά θα ήθελα 

να πω ότι  σύμφωνα με τον προϋπολογισμό που έχετε στο άλλο φύλλο, 

φαίνεται ότι  υπάρχουν πάρα πολλοί κωδικοί οι  οποίοι  δεν είναι 

εύχρηστοι από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και μετά γίνονται κάποιες 

αναμορφώσεις.  Αυτοί οι  κωδικοί και τα μικροποσά τα οποία μένουν σε 

περίπτωση ανάγκης,  ενδεχομένως δεν χρησιμοποιούνται,  όλα αυτά 

μαζεύτηκαν και έχουν μπει στον απολογισμό σαν διάφορα έξοδα.  

 Δηλαδή μπορεί να είναι ένα έξοδο από την προμήθεια ενός 

σκηνικού, από την προμήθεια κάποιων αναλώσιμων υλικών, αλλά και 

γενικότερα κάποια ποσά που έχουν προυπολογιστεί  στους κωδικούς 

που βλέπετε στον προϋπολογισμό.  

 Ακριβώς θα έπρεπε να είναι εδώ ο λογιστής για να σας 

ενημερώσει αλλά είναι κάποια ποσά τα οποία μπαίνουν,  σας λέω, . .   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Κυρία Μπιτζίδου ενώ στα έξοδα θα έπρεπε να έχετ ε εδώ τον . .να μας 

εξηγήσετε.  Δεν θα ψηφίσουμε εμείς  γιατί  δεν μας τεκμηριώνετε.  Λέτε 

αγορές ανταλλακτικών. Μηδέν.  Αμοιβές προσωπικού, αμοιβές τρίτων. 

Ποιοι  είναι οι  τρίτοι;  Να μας εξηγήσετε.  Παροχές τρίτων. Συναφή 

έξοδα.  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Να σας πω ότι…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πρέπει να μας εξηγήσετε νομίζω.  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Για το 4,  αμοιβές προσωπικού, είναι το προσωπικό το οποίο 

πληρώνεται από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και τα άτομα τα οποία είναι στο 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. είναι ο καλλιτεχνικός Διευθυντής και ένας ακόμη 

υπάλληλος,  ο οποίος είναι αορίστου χρόνου και κανένας άλλος.  

 Αμοιβές τρίτων, είναι  αμοιβές . .μέσα στο προσωπικό είναι και 

όλοι αυτοί οι  οποίοι  πληρώνονται με μισθό και γίνονται μέσω της 

ενιαίας αρχής.  Δηλαδή ηθοποιοί  και όλοι αυτοί οι  οποίοι  

συνεργάζονται για να ανεβούν σε μια  παράσταση. Δηλαδή όλοι οι  

ηθοποιοί  είναι στις  αμοιβές προσωπικού, οι  οποίοι  έχουν και ένσημα.  

 Από την άλλη οι  αμοιβές τρίτων είναι οι  διάφοροι συνεργάτες οι  

οποίοι  υπάρχουν και φυσικά τα άτομα τα συμβασιούχα, τα οποία 

ενδεχομένως πληρώνονται είτε με μπλοκάκι είτε με απόδειξη δαπάνης.   

 Παροχή τρίτων είναι κάποιοι  άλλοι εξωτερικοί συνεργάτες ή 

ξέρω εγώ, κάποιοι  επαγγελματίες οι  οποίοι  χρειάζεται να 

συνεργαστούν για τις  διάφορες παραστάσεις.  Γιατί  ας μην ξεχνάμε ότι  

το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. έχει  έναν πολύ μεγάλο αριθμ ό από ειδικότητες,  οι  

οποίες δεν είναι οι  καθημερινές ειδικότητες.  Έχει  βοηθούς σκηνής,  
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έχει  σκηνοθέτες,  έχει  ηθοποιούς,  έχει  σκηνογράφους,  αυτοί όλοι 

παίρνουν συνήθως, που δεν είναι προσωπικό που σας είπα που 

πληρώνονται μέσω Ι.Κ.Α.,  αμοιβές τρίτων και πα ροχή τρίτων.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μια τελευταία ερώτηση, κύριε Πρόεδρε.  Κυρία Πρόεδρος ερωτώ εάν 

σας προβλημάτισε αυτό που μας δώσατε και διαβάζω συγκεκριμένα. Το 

πρώτο έργο 396 θεατές όλοι και όλοι.  1.720 ευρώ. Το δεύτερο έργο 

521 θεατές,  1.670 ευρώ. Και ούτε καθ΄ εξής,  να μην διαβάσω. 450 

θεατές.  Την επόμενη παράσταση έχουμε Κεντρική Σκηνή που λέει ,  

πραγματικά μια ανατροπή 1.500 και γενικότερα όλα τα έργα αφορούν 

τα μεγάλα, οι  παραγωγές,  αφορούν τελικά λιγότερο από 500 θεατές.  

Σας προβλημάτισε αυτό και γιατί  συμβαίνει;   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Κύριε Φωτιάδη φυσικά με προβλημάτισε,  φυσικά αυτά τα έργα που 

είναι στο μισό του ΄13,  στην αρχή του ΄13 εγώ δεν ήμουν Πρόεδρος 

αλλά ήταν τα θεατρικά έργα τα οποία ήταν ιδιαίτερα αξιόλογα, όπως 

αυτό που αναφέρατε,  «Οι τρεις  όψεις του  ίδιου νομίσματος»,  «Όροι 

συμβολαίων» και τα λοιπά αλλά αυτό νομίζω ότι  είναι ένα θέμα το 

οποίο θα πρέπει να απασχολήσει γενικότερο το κοινό των Σερρών και 

όχι  το εάν έχει  γίνει  κάποια αξιόλογη δουλειά.   

 Εκείνο το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι  …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

. .παιζόντουσαν στον κάτω χώρο.  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Ναι,  ο κάτω χώρος,  οι  μεγάλη σκηνή, «Τρεις όψεις του ιδίου 

νομίσματος» παίχθηκε πάνω αλλά . .  παίχθηκε στην κάτω σκηνή. 

Λοιπόν,  άσχετα εάν ήταν κεντρικό έργο,  οπότε όταν ο καλλιτεχνικός 
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Διευθυντής επέλεξε να παιχθούν αυτά στην κάτω σκηνή, ο χώρος είναι 

πιο περιορισμένος,  χωράει μέχρι 100 άτομα και νομίζω ότι  για τα 

εκατό άτομα θεατές,  για τις  παραστάσεις που δόθηκαν είναι πολύ 

ικανοποιητικός ο αριθμός.   

 Ενδεχομένως να έχετε,  ας πούμε αμφιβολίες,  γι΄ αυτό πο υ 

παίχθηκε στην επάνω σκηνή, την μεγάλη σκηνή, όπως «Τρεις όψεις του 

ίδιου νομίσματος»,  οπότε γι΄ αυτό δεν έχω να σχολιάσω κάτι αλλά 

νομίζω ότι  όποιος το είδε μπορεί να έχει  άποψη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Το εισιτήριο είναι περίπου 3 ευρώ;  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Κοιτάξτε,  για την μικρή σκηνή υπήρχαν διαβαθμίσεις .  Τα εισιτήρια 

ήταν πέρυσι 5 και 8 ευρώ. Πρόπερσι το ΄13,  δηλαδή την περσινή 

χρονιά,  το ΄13 ήταν 5 ευρώ. Τα ποσά που μπαίνουν είναι πολύ χαμηλά, 

ώστε να προσεγγίσει  να έρθει  ο κόσμος για να παρακολουθήσουν όλοι 

θέατρο. Τώρα η ανταπόκριση ίσως παίζει  ρόλο και ότι  δεν είναι τόσο 

αγαπημένο θέαμα ιδιαίτερα οι  . .  παραστάσεις αλλά ελπίζουμε ότι  

έχουμε βελτιώσει αυτή την εικόνα από το ΄14 και μετά,  γιατί  όλα τα 

έργα τα οποία έχουν ανεβεί έχουν,  θα το δείτε και στον απολογισμ ό, 

πολύ μεγαλύτερη ανταπόκριση και ενδεχομένως να αξιολογεί  πλέον ο 

δημότης ότι  γίνεται μια πολύ καλή δουλειά μέσα στο θέατρο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη Ηλία.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κυρία Μπιτζίδου πρέπει και να ενημερώσω και το σώμα, κύριε 

Πρόεδρε,  ένας ισολογισμός κατατίθεται μέχρι 15 Μαΐου με ένα 

χρονικό περιθώριο μέχρι τέλος Ιουνίου και από εκεί  και πέρα αρχίζουν 
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τα πρόστιμα. Όταν περάσει ο Αύγουστος το πρόστιμο πέφτει ,  να το πω 

ωμά, στο κεφάλι.   

 Ήδη εμείς πλησιάζουμε να μπούμε τον Οκτώβριο.  Το πρόστι μο 

αυτό,  το οποίο θα μας επιβληθεί και να είστε σίγουροι,  ποιος θα το 

πληρώσει;  Γιατί  φτάσαμε σε αυτό το σημείο;  Ένα ερώτημα.  

 Το δεύτερο. Πρώτη φορά παρακολουθώ να έρχεται ισολογισμός 

χωρίς εισηγητική έκθεση. Αυτό είναι πρωτοτυπία.  Ο 2190 είναι σαφής,  

σαφέστατος.  Συνοδεύει τον ισολογισμό η εισηγητική έκθεση, η οποία 

διευκρινίζει  ομαδοποιημένα τα ποσά.  

 Μου προξενεί  εντύπωση γιατί  άραγε γίνεται αυτό το πράγμα; δεν 

είμαστε όλοι οικονομολόγοι,  ούτε έχουμε την δυνατότητα να 

διαβάζουμε ισολογισμούς.  Παθητικό,  ενεργητικό,  κεφάλαιο και δεν 

συμμαζεύεται.   

 Το γεγονός ότι  δεν συνοδεύεται από εισηγητική έκθεση δεν σας 

προβληματίζει;  Γιατί  άραγε; Κάτι δεν πάει καλά και αυτό το κάτι  δεν 

πάει καλά θα πρέπει να προβληματίσει  τους πάντες.  Λόγω χάρη, 

υπάρχει …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη επειδή πρέπει να σας φέρω λίγο στην τάξη, άφησα 

τον κ.  Φωτιάδη πάρα πολύ ώρα, θα αφήσω και εσάς,  αλλά …  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Συνδυάζω ερωτήματα και τοποθέτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δυο λεπτά έχετε και το ξέρετε πάρα πολύ καλά τον Κανονισμό.  

Κος Η.  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τα ερωτήματά μου είναι σαφή και νομίζω ότι  η κυρία Μπιτζίδου …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τα ερωτήματά μου είναι σαφή.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εγώ, κύριε Πρόεδρε για αναφέρθηκα; Εγώ ερωτήσεις έκανα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις  αλλά έχετε δικαίωμα για δυο λεπτά….  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Οι ερωτήσεις μου στην διατύπωσή ήταν για δυο λεπτά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν ήταν δυο λεπτά. Δυο λεπτά έκανε να απαντήσει η κυρία 

Μπιτζίδου.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Δηλαδή έπρεπε να κάνω λιγότερες ερωτήσεις εννοείτε;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σαφώς.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αλήθεια;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρέπει να είμαστε σύντομοι.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δυο ερωτήσεις έκανα εγώ. Δεν έκανα ούτε τοποθετήσεις ούτε…  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ, κ.  Αναστασιάδη ολοκληρώσατε τις  ερωτήσεις σας;  
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Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Ναι,  οι  ερωτήσεις μου είναι δυο και είναι σαφείς.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήστε.   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Κύριε Αναστασιάδη ξέρετε ότι  δεν έχετε παρακολουθήσει τα άλλα, 

τους ισολογισμούς του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. στα άλλα συμβούλια,  τα οποία ήταν 

με αυτόν τον τρόπο. Ενδεχομένως να έχετε δίκαιο και θα έπρεπε να 

υπάρχει εισήγηση του λογιστή.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν φταίει  η θάλασσα, εμείς  φταίμε.   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Να ολοκληρώσω. Ο ισολογισμός,  όπως και όλοι οι  ισολογισμοί όταν 

έρχονται,  όποιος ενδιαφέρεται κάθεται,  τους ψάχνει ,  το υς διαβάζει  

γιατί  και εγώ προσωπικά δεν μπορώ να διαβάσω έναν ισολογισμό και 

λέω κάποιες διευκρινήσεις στα πλαίσια που μπορούσα να αντιληφθώ 

κάποια πράγματα.  

 Από το θέμα ότι  ο ισολογισμός έρχεται τώρα, σε αυτό έχετε 

δίκαιο,  αλλά θα πρέπει να πούμε το εξής ,  ότι  ζητήσαμε και από τον 

Γενικό Γραμματέα να μας ενημερώσει,  γιατί  είχαμε το άγχος να 

περάσουμε τον ισολογισμό αλλά λόγω των εκλογών, λόγω του ότι  ο 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. κλείνει  γιατί  δεν υπάρχουν οι  υπάλληλοι,  οι  περισσότεροι 

είναι συμβασιούχοι οι  οποίοι  προσλαμβά νονται και . .μεσολάβησε το 

καλοκαίρι και αυτός είναι ο λόγος,  ο οποίος έρχεται αργότερα ο 

ισολογισμός.  Καθαρά αυτός και μόνο.  

 Από εκεί  και πέρα, εμείς  ήμασταν έτοιμοι αλλά υπήρχε ολιγωρία 

γι΄ αυτούς τους λόγους.   
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 Θα ήθελα να σας πω ότι  έχουμε έρθει  και σε επαφή και με την 

Περιφέρεια και μας είπαν ότι  γίνεται κατά κόρον αυτό και μας 

καθησύχασαν. Γι΄ αυτό και εμείς  το φέρνουμε και πιστεύουμε ότι  δεν 

θα έχουμε κανένα πρόβλημα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις συνάδελφοι.  Ο κ.  Αναστασιάδης Ηλίας.  άλλος κανείς;  

Παρακαλώ κ.  Αναστασιάδη.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Είπα και προηγουμένως εάν εμείς  στραβά αρμενίζουμε δεν φταίει  η 

θάλασσα. Δεν μπορώ να πω ότι  είναι δικαιολογία αυτό.  Εγώ ρώτησα 

και κάτι  άλλο. το πρόστιμο ποιος θα το πληρώσει;  Λαμβάνεται υπόψη 

ότι  είναι με βάση τον Ν2190 αναπόσπαστο κομμάτι η εισηγητική 

έκθεση και οποιαδήποτε τέτοια ολιγωρία από μέρους των οικονομικών 

ή αυτών που παρακολουθούν τα οικονομικά, εσάς κα.  Μπιτζίδου δεν 

θα έπρεπε να σας προβληματίσει;  Και μόνο αυτό ότι  δεν έχει…  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Σας απάντησα.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μισό λεπτό σας παρακαλώ. Και μόνο αυτό ότι  δεν έχει  εισηγητική 

έκθεση και μόνο ότι  δεν αναλύει ποσά τα οποία προβληματίζουν,  όπως 

το διαβάσαμε εμείς  και ο κ.  Φωτιάδης,  μας κάνει  να μην μπορούμε να 

τοποθετηθούμε θετικά απέναντι  σε αυτό  . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δευτερολογία.  Έχεις  να πεις  τίποτα κυρία Αντιδήμαρχος;  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Απλώς ως είθισται όσοι έχουν διευκρινιστικές ερωτήσεις σε θέματα 

λογιστικά καθαρά, έρχονται στην υπηρεσία,  ενημερώνονται και 
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ενδεχομένως εάν ήταν ο ισολογισμός με μεγάλα πο σά θα έπρεπε να 

έρθει  εδώ και ο λογιστής ο οποίος είναι ο κ.  . .  

 Παράλειψή μου εάν δεν κάλεσα τον λογιστή για να σας καλύψει 

πλήρως. Σε αυτό ζητάω συγνώμη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δευτερολογία; Μπαίνουμε σε ψηφοφορία.  Ναι,  ναι.  Ο κ.  

Αναστασιάδης;  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Παρών.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Παρών και ο κ.  Μηλίδης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι κ.  Μοσχολιέ;  Ναι,  ναι.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγη ησυχία σας παρακαλώ συνάδελφοι,  δεν ακούγεται.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι για την 17,  όχι  για την 33.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γιαννακίδης ναι.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι με πολλές επιφυλάξεις.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι με πολλές επιφυλάξεις η παράταξη του κ.  Φωτιάδη. Ο κ.  

Ραμπότας; Ναι,  ναι.  ναι  ο Πρόεδρος.   
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Έγκριση των υπ' αριθμ. 17/2014 και 33/2014 αποφάσεων της 

ΔΗ.Κ.Ε. ¨ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.¨ .  περί έγκριση καλλιτεχνικού και οικον ομικού 

απολογισμού 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  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 581/2014)  

…………………  

 

Ομοίως της αρ. 33/2014 απόφαση τους ΔΗ.Κ.Ε. ¨ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.¨ .  περί 

έγκρισης ισολογισμού 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  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 582/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο επόμενο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 22ο   

Έγκριση των υπ' αριθμ. 115/2014 και 116/2014  

αποφάσεων του Δ. Σ. της Κ.Ε.Δ.Η.Σ..  
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Εισηγητής: Ο Δημ. Σύμβουλος κ.  Ραμπότας Ε.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κύριε Ραμπότα.  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Οι δυο αποφάσεις έχουν να κάνουν,  η 115 του 2004, η οποία 

ψηφίστηκε και ομόφωνα από το Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επί των παρόντων,  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  επί  των παρόντων.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Αποφασίστηκαν ομόφωνα …συνεδρίαση στην 2 -9-14. Ταυτόχρονα 

έφτασε σήμερα και ολοκληρώθηκε ο έλεγχος από τον ορκωτό λογιστή 

της περιόδου 2011. Για αυτή την απόφαση . .  του 2011 βρίσκεται στην 

αίθουσα για τυχόν διευκρινήσεις τόσο η διευθύντρια όσο και ο 

ορκωτός λογιστής . .των ελέγχων.  

 Η 116 απόφαση αφορά, είνα ι ένας απολογισμός έτους χρήσης 

2013, η οποία είναι κατά πλειοψηφία από το Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. όπως 

σας έχει  κοινοποιηθεί .   

 Θέλω να τονίσω ότι  σε ότι  αφορά την Κ.Ε.ΔΗ.Σ. θα υπάρχουν 

εισηγητικές εκθέσεις επί  των συλλογισμών και των πάντων από εδώ 

και πέρα.  

 Ευχαριστώ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στην διάθεσή σας για ερωτήσεις από τον ορκωτό που είναι εδώ.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ερώτηση. Για το ΄11…  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος των ορκωτών λογιστών για την περίοδο του 

΄11.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Μετά από τρία χρόνια;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις.  Παρακαλώ μην μιλάτε.   

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Έγινε μια,  από όσο έχω πληροφορηθεί,  . .με τον ορκωτό λογιστή τον 

προηγούμενο, ανατέθηκε σε κάποιον άλλο, γνωρίζει  ο κ.  

Αναστασιάδης,  ολοκληρώθηκε αυτή τώρα. Για τον τζίρο της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. 

απαιτεί  ορκωτό λογιστή και αυτό …Για τυχόν ερωτήσεις εδώ είναι ο κ.  

ορκωτός λογιστής και η Διευθύντρια της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.,  για διευκρινήσεις 

τόσο για την χρήση του ΄11 όσο και για τον απολογισμό του ΄13,  τον 

οικονομικό απολογισμό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποιοι θέλουν να ρωτήσουν από τους δημοτικούς συμβ ούλους; 

Ερωτήσεις υπάρχουν; Όχι.  Πάμε τοποθετήσεις.  Ο κ.  Αναστασιάδης 

Ηλίας και μόνο.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Και μόνο, τι  να κάνουμε; Αγορητής της παράταξης στο θέμα αυτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κ.  Αναστασιάδη.  
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Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ κ.  Ραμπότα μια που είστε Πρόεδρος απευθύνομαι σε σας αλλά και 

στο σύνολο των συναδέλφων των παρευρισκομένων, όντως αυτό το 

οποίο συμβαίνει  με το ΄11 είναι ιδιαιτέρως σοβαρό, ξέρω γιατί  ήρθε 

τώρα. Δεν είναι ακριβώς οι  οικονομικές διαφορές.  Η αδυναμία 

πληρωμής.  Και αυτό πράγμα δημ ιούργησε απανωτά προβλήματα.  

 Όμως άλλο είναι το ζητούμενο. Άλλο είναι το ζητούμενο. Ότι 

αυτός ο ισολογισμός δεν έχει  εισηγητική έκθεση. Επιμένω σε αυτό.  

Γιατί;  Γιατί  κάθε ισολογισμός και αυτοί που ασχολούνται ελάχιστα με 

τα οικονομικά το ξέρουν.  Είναι αν απόσπαστο κομμάτι ενός 

ισολογισμού. Ο οικονομικός δεν είναι νούμερα μόνο. Είναι 

επεξηγήσεις επί  των αριθμών.  

 Το λέω αυτό γιατί  κάποτε μας ήρθε μια εισηγητική έκθεση που 

ήταν μονάχα νούμερα. Αυτό αντιλαμβάνεστε γιατί  μου δημιουργεί  

πρόβλημα και θα πρέπει να αναρωτηθούν και οι  υπόλοιποι.  Μέσα στο 

2011 είχαμε χρηματοδοτήσει Πρόεδρε,  από δυο φορείς για ένα 

αντικείμενο.  Είναι σεβαστό το ποσό. είναι 171.000. Και από την 

ΕΕΤΑΑ και από την Περιφέρεια.   

 Λοιπόν,  ως έσοδο, το ενεργητικό που λέμε εσείς  που ξέρετε,  ω ς 

έσοδο αυτό δεν μπορείς να το αξιολογήσεις και δεν μπορείς να το 

βρεις .  Λαμβάνεται υπόψη ότι  αυτές οι  171.000  η Περιφέρεια τώρα τις  

ζητάει.   

 Ερώτημα απλό. Εγώ πώς θα κρίνω και θα εγκρίνω έναν 

ισολογισμό όπου η γνώση μου είναι ελλιπέστατη; Διαβάζω νούμερ α. 

Σας είπα ότι  λογιστής δεν είμαι,  φροντίζω όπως και οι  υπόλοιποι να 

ασχολούμαι με αυτά αλλά δεν είναι μονάχα ετούτο.  Υπάρχουν και 

έξοδα προς τρίτους,  τα οποία οφείλει  η εισηγητική έκθεση να τα 
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προσδιορίζει ,  κάτι  το οποίο δεν υπάρχει,  δεν μπορεί να το κάν ει  αυτός 

ο οποιοσδήποτε συνάδελφος από ένα φύλλο χαρτί .   

 Πώς θα ψηφίσουμε εμείς  έναν ισολογισμό, ο οποίος έχει  ένα 

έλλειμμα 1,5 εκατομμύριο; Είναι αμαρτίες από αλλού. Αλλά οι  

αμαρτίες από αλλού με βάση αυτά τα οποία εγώ γνωρίζω, δεν είναι 1,5 

εκατ.  είναι λιγότερο, που σημαίνει  τι ;  Όμως εδώ αναφέρεται ότι   

αρνητικό προερχόμενο από το παρελθόν.  Δεν είναι ακριβώς έτσι κ.  

Ραμπότα. Εδώ είναι το ζητούμενο, τι  κάνουμε τώρα;  Πώς θα το 

ψηφίσουμε αυτό; ένα είναι αυτό.   

 Ο ισολογισμός εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβ ούλιο.  Όμως ένα 

άλλο πράγμα το οποίο θα ήθελα να πω …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε όμως.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Ο απολογισμός.  Εδώ δείχνει  ακριβώς …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να είστε σύντομος.  Στην δευτερολογία.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εδώ δείχνει  ακριβώς την ζοφερή εικόνα. Ο απο λογισμός του ΄13.  Την 

κοινή λογική φέρνω στον νου του καθενός.  Τιμολογικά τα έξοδα 

2.160.000,  ενταλθέντα 2.284.000,  πώς εντάλθηκαν αυτά; Πληρωθέντα 

2.986.000.  Δηλαδή εμείς πληρώνουμε με βάση τα τιμολόγια.  Λοιπόν,  

αυτό που πληρώσαμε είναι πολύ μεγαλύτερο απ ό αυτό το οποίο 

τιμολογήθηκε.  Θα μπορούσε κάποιος να πει  ότι  μα είναι τιμολόγια 

παρελθόντων ετών. Αναφέρονται μέσα εδώ στον απολογισμό 551.000 

παρελθόντων ετών.  
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Τι γίνεται στην προκειμένη περίπτωση; Στόχευση να υπάρχει 

ισοσκελισμός εσόδων και εξόδων.  Και  κάθισα και μάζεψα όλα τα 

τιμολογημένα, όλα τα ενταλθέντα και όλα τα πληρωθέντα. Η διαφορά 

είναι τεράστια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Χωρίς να θέλω να σας διακόψω, επειδή πρωτολογήσατε και δεν 

υπάρχει άλλος,  μπορείτε να συνεχίσετε και στην δευτερολογία σας 

άλλα δυο λεπτά.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Γι΄ αυτό λοιπόν κ.  Ραμπότα αυτός ο απολογισμός ειλικρινά μου 

δημιουργεί  εμένα πρόβλημα και προβληματισμό και νομίζω ότι  θα 

πρέπει ο κάθε ένας από εμάς να προβληματιστεί  για την εικόνα του.   

 Γιατί  το λέω αυτό το πράγμα; Ένα απλό παρά δειγμα και 

ουσιαστικά εδώ υπάρχουν ελλείμματα τα οποία είναι φοβερά. 

Ελλείμματα τα οποία είναι φοβερά. Παράδειγμα. Δεν ξέρω εάν 

παρακολουθείτε,  έξοδα καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων και τα λοιπά 

και τα λοιπά, τιμολογηθέντα 110.000, πληρώθηκαν 31.  Τα υπόλοιπα 

που πάνε; πάνε στο ΄14.  Ναι,  αλλά εδώ το ΄13 έχουμε και αυτό το 

οποίο πληρώνει το κράτος ως ληξιπρόθεσμα. Πέρα των 551. Αυτά δεν 

πληρώνονται πουθενά.  

 Έχω την εντύπωση κ.  Ραμπότα, μια που αναλάβατε Πρόεδρος της 

Κ.Ε.ΔΗ.Σ.,  αυτά τα πράγματα να τα ξαναδείτε με τον λογιστή και να 

τα φέρετε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.  Αυτό δεν είναι απόφαση. 

Με συγχωρείτε.   

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Μπορώ να πω;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Βεβαίως έχετε τον λόγο επί του θέματος.   

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη, όσον αφορά την απόφαση, η έκθεση των ορκ ωτών 

λογιστών η οποία ήρθε σήμερα και είναι αυτονόητο ότι  δεν έχουν 

αναγνωστεί πλήρως, όπου αναγράφονται μέσα τι  ακριβώς παρατήρησαν 

τότε και πώς δρομολογήθηκε όλη η κατάσταση στην Κ.Ε.ΔΗ.Σ.,  με τις  

επισημάνσεις,  τα ανοίγματα, τα οποία έχουν…και σήμερα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Η έκθεση των ορκωτών αναφέρεται περισσότερο για την περίοδο της 

ενσωμάτωσης και για την χρήση του ΄11.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πότε τα πήραμε αυτά;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ την πήρα στα χέρια μου τρεις  παρά…  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Πάμε στο κομμάτι του απολογισμού.  Κύριε Αναστασιάδη γνωρίζουμε 

όλοι πολύ καλά από την . .  ότι  πολλές επιχειρήσεις επί  σειρά ετών 

έκαναν μόνο απολογισμό και προϋπολογισμό και κατά παρέκκλιση δεν 

έπαιρναν ποτέ ισολογισμό. Αυτός είναι απολογισμός.  Σας κατ αθέτω 

εδώ ότι  θα έρθει  πλήρη και εισηγητική έκθεση αλλά και απολογισμός.   

Θα έρθει  ισολογισμός,  εισηγητική έκθεση, αναλυτικά όλα τα στοιχεία. .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Και ο προϋπολογισμός που θα προβλέπει για το ΄15.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα ολοκληρώθηκε και μπαίνει  σε ψηφοφορία.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) κανείς  από εδώ συνάδελφος δεν 

απαλλάσσει κανέναν εγκρίνοντας τον ισολογισμό…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Μέχρι τον έκτο μήνα ήταν  η Πρόεδρος από το ν προηγούμενο μήνα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα μπαίνει  σε ψηφοφορία.  Δεν χρειάζεται τώρα, ανάλυση θα 

κάνουμε τώρα;  Μπαίνει  σε ψηφοφορία.  Ναι,  ναι.  Κύριε Δούκα; Ναι.  

Όχι ο κ.  Αναστασιάδης Ηλίας,  όχι  η κυρία Καλώτα, όχι  ο κ.  Μηλίδης,  

όχι  ο κ.  Μοσχολιός,  όχι  ο κ.  Κα ρύδας,  όχι ,  όχι ,  όχι .  Ναι ο κ.  

Ραμπότας,  ναι,  ναι ,  ναι  και ο Πρόεδρος.   

 

Έγκριση της αρ. 115/2014 απόφασης  του Δ.Σ. της ΚΕΔΗΣ  

 περί Έγκρισης Οικονομικών Καταστάσεων έτους 2011  

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: 583/2014)  

…………………  

Ομοίως της αρ.116/2014 περί Έγκρισης Απολογισμού χρήσεως  

2013  
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Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 584/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο επόμενο.  

 

ΘΕΜΑ 23ο   

Έγκριση της υπ' αριθμ. 161/2014 απόφασης του Δ.Σ. της  

Δ .Ε.Υ.Α. Σερρών με τίτλο: ¨Αναπροσαρμογή του τιμολογίου  

του οικισμού Χιονοχωρίου, λόγω ολοκλήρωσης των έργων ύδρευσης  

 στην εν λόγω περιοχή¨ .  

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ κ. Αραμπατζής Θ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Ραμπότα έχετε τον λόγο.   

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και  κύριοι  συνάδελφοι,  το έργο με τίτλο 

εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης στο Χιονοχώρι Σερρών έχει  

ολοκληρωθεί.  Οι εργασίες ξεκινήσανε στα μέσα Ιουνίου 2013 και 

ολοκληρωθήκανε στα μέσα Μαΐου του 2014.  
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 Ο προϋπολογισμός ανερχόταν στο 1.717.226 ευρώ με Φ.Π.Α. και 

το ποσό της σύμβασης που υπογράφηκε από τον ανάδοχο μετά την 

έκπτωση της δημοπρασίας έφτασε στο ποσό των 921.551 με Φ.Π.Α.  

 Η μελέτη περιλαμβάνει κατασκευή εσωτερικών δικτύων, 

κατασκευή νέας δεξαμενής,  κατασκευή εξωτερικών δικτύων μεταφορά 

νερού από την Οινούσσα με τρία ενδιάμεσα αντλιοστάσια.  Σύστημα 

τηλε-ελέγχου, τηλεχειρισμού, το οποίο είναι συμβατό με το υπάρχον 

εγκαταστημένο σύστημα της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.  

 Η τιμολογιακή πολιτική στο Χιονοχώρι ήταν . .  τιμολόγιο με 

πάγια κατανάλωση ανά δίμηνο και το  Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. έχει  

αποφασίσει όπως τα τιμολόγια του Χιονοχωρίου έχουν την ίδια 

τιμολόγηση πλέον με την Οινούσσα, τον Άγιο Ιωάννη, το Μετόχι και 

την πόλη των Σερρών.  

 Παρακαλώ, κύριοι  συνάδελφοι,  όπως προχωρήσουμε στην ψήφιση 

της παραπάνω απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις;  Ο κ.  Φωτιάδης,  ο κ.  Καρύδας.  Άλλος; Ο κ.  Αναστασιάδης 

Ηλίας.  Εάν χρειαστεί  και ο κ.  Γάτσιος.  Παρακαλώ κ.  Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε εισηγητά στην εισήγηση γίνεται ευρύτατη αναφορά στο θεσμικό 

πλαίσιο και το πώς τιμολογείται και τι  διασφαλίζεται για την έρρυθμη 

λειτουργία και απομονώνω βεβαίως και αντιλαμβάνεστε ότι  αφορά την 

ανταποδοτικότητα.  

 Η τελευταία σας πρόταση λέει  ότι  τιμολογείται το νερό όπως 

στον Άγιο Ιωάννη, όπως στην Οινούσσα. Ο Άγιος Ιωάννης δηλαδή και 
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. .  αυτός θα έχει  ακριβώς την ίδια τιμολογιακή πολιτική.  Αυτό μας 

λέτε.   

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Ακριβώς.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Και λέτε ότι  με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η ανταποδοτικότητα; 

Και η ανταποδοτικότητα όπως την περιγράφετε με την κείμενη 

νομοθεσία;  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Ξέρετε πολύ καλά ότι  βεβαίως και υπάρχουν και τρία αντλιοστάσια και 

το κόστος θα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Δεν μπορούμε αυτή την στιγμή, 

δεν έχουμε στοιχεία,  είναι νωρίς ακόμη, επιφυλασσόμαστε στο μέλλον 

βλέποντας τις  καταναλώσεις κα ι . .  την ανταποδοτικότητα, θα το δούμε 

στην πορεία.   

Αυτή την στιγμή δεν έχουμε στοιχεία μέχρι σήμερα ο συγκεκριμένος 

οικισμός τροφοδοτούνταν με βυτία,  μια κατάσταση, όπως 

καταλαβαίνετε τρομερά δύσκολη. Επιφυλασσόμαστε στο μέλλον για να 

δούμε τι  ακριβώς θα  προκύψει και τι  έξοδα θα προκύψουν και πόσο θα 

κοστίσει  αυτή η λειτουργία; Ξέρετε πολύ καλά ότι  αυτή την στιγμή δεν 

είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε το κόστος όλης αυτής της διαδικασίας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Αναστασιάδης Ηλίας.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κυρία Αραμπατζή, επειδή ακριβώς δεν γνωρίζω διορθώστε με 

παρακαλώ εάν κάνω λάθος,  επιβάλλεται αυτή η απόφαση της 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ. να επικαιροποιηθεί  από το Δημοτικό Συμβούλιο;  

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  
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Για να το φέρουμε,  κύριε συνάδελφε στο Δημοτικό Συμβούλιο…  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μισό λεπτό,  γιατί  το καταστατικό σας άλλα λέει .  Δεν λέει  αυτό.  Οι 

αποφάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. για την τιμολογιακή πολιτική αφορούν την 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και ενημερώνεται το σώμα. Δεν δικαιώνει το σώμα την 

τιμολογιακή πολιτική της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.  

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Μήπως κάνετε λάθος; Η τιμολογιακή πολιτική πάντοτε έρχεται στο 

Δημοτικό Συμβούλιο.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Είπα ότι  μήπως κάνω λάθος.  Εάν όντως κάνω λάθος …  

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Κάνετε λάθος κύριε συνάδελφε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  τοποθετήσεις.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια ερώτηση έχω και εγώ κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είπατε εάν δεν καλυφθείτε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ήθελα να ρωτήσω εάν γνωρίζει  πόσος είναι ο αριθμός των παροχών 

και για το λειτουργικό κόστος μας απαντήσατε εμμέσως αλλά σύμφωνα 

με τον αριθμό των παροχών περίπου προσδιορίζεται το λειτουρ γικό 

κόστος.  Η ανταποδοτικότητα μάλλον του συγκεκριμένο φόρου.  

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Οι παροχές αυτή την στιγμή κύριε . .  είναι 65 παροχές και γνωρίζετε 

πολύ καλά ότι  αυτό το έργο έγινε με χρηματοδότηση και . .  όπως είπα 
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και προηγουμένως, ότι  δεν γνωρίζουμε ακριβ ώς το μέγεθος ή εάν 

θέλετε το κόστος όλης αυτής της διαδικασίας.  Με κάθε επιφύλαξη το 

φέρνουμε για το μέλλον.  Θα επανέλθει.  Αλλά στην πρώτη φάση αυτή 

νομίζω ότι  θα ήταν δίκαιο για όλους να ξεκινήσουμε μια τιμολογιακή 

πολιτική που εφαρμόζεται στις  Οινούσσες ,  στον Άγιο Ιωάννη και 

πάντοτε να ξέρετε και στο παρελθόν . .πλήρωνε αυτό που πλήρωνε,  

αναφέρομαι για τα παλαιότερα χρόνια,  πλήρωνε αυτό που πλήρωνε και 

η Οινούσσα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να μιλήσω συμπληρωματικά. Τότε γιατί  χρειάζεται να πάρουμε τέτοια 

απόφαση, αφού πλήρωνε μέχρι τώρα αυτό που πλήρωνε και η 

Οινούσσα;  

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Η Οινούσσα πλέον μπήκε σε καινούργιο τιμολόγιο με την νέα 

τιμολογιακή πολιτική και όχι  με αυτή που επικρατούσε στο παρελθόν 

και το Χιονοχώρι παρέμεινε σε μια πάγια κατανάλωση, στα 150 ευρ ώ 

τον χρόνο. Νομίζω ότι  150 ευρώ τον χρόνο . .Νομίζω ότι  ήταν δίκαιο 

και σωστό για τους κατοίκους και του Χιονοχωρίου να εφαρμοστεί  η 

τιμολογιακή πολιτική που εφαρμόζεται και στις  Οινούσσες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις;  Ο κ.  Φωτιάδης και κανείς  άλλος.  Παρακαλώ κ.  

Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε εισηγητά επιτρέψτε μου να διαφωνήσω στο εξής:  βεβαίως και 

γνωρίζετε το κόστος και βεβαίως θα έπρεπε να το γνωρίζετε διότι  

περιγράφεται και αποδεικνύεται και στην τεχνική έκθεση την 

εισηγητική αλλά και στο τεχνικό δελτίο.  Η Ε.Ε. δεν χρηματοδοτεί  έργα 
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τα οποία δεν ξέρουμε το λειτουργικό κόστος και δεν ξέρουμε πόσοι θα 

είναι οι  ωφελούμενοι.  Αυτά σαφέστατα περιγράφονται και περίμενα 

από εσάς ειλικρινά,  να είστε σαφής.   

 Εδώ αντιλαμβάνεστε όλοι οι  συνάδελφοι ότι  δεν λέμε τα 

πράγματα με το όνομά τους,  αλλά εν πάση περιπτώσει,  η αμαρτία δική 

σας αλλά μην λέτε στο σώμα, παρακαλώ, ότι  δεν γνωρίζετε το ένα,  δεν 

γνωρίζετε το άλλο, διότι  αν σας καλέσω να φέρετε στο επόμενο 

συμβούλιο το τεχνικό δελτίο και την εισήγηση και την περιγραφή, 

τουλάχιστον τα λέει  όλα εκεί .  Είναι κρίμα λοιπόν να λέτε ότι  δεν 

γνωρίζετε.   

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Είναι άποψή σας.  Λέτε την άποψή σας,  καλοδεχούμενη βέβαια,  δεν 

έχουμε σκοπό να κρύψουμε απολύτως τίποτα. Εάν γνωρίζετε εσείς  και 

έχετε περισσότερα στοιχεία και εάν γνωρίζετε αυτό το τεχνικό δελτίο 

ότι  μπορεί να ξέρουμε τι  ιδιαιτερότητες μπορεί να μας παρουσιάσει ή 

τι  καταναλώσεις θα έχουμε ή πόσο θα μας κοστίσει  το αντλιοστάσιο,  

είναι δικαίωμά σας να λέτε την άποψή σας.  Δεν γνωρίζει  αυτή την 

στιγμή η επιχείρηση το ακριβές κόστος πόσο θα μας κοστίσει .   

Συμφωνώ με την ανταποδοτικότητα, συμφωνούμε όλοι με την 

ανταποδοτικότητα, έτσι θα λειτουργήσει πλέον το σύστημα αυτό,  αλλά 

αυτή την στιγμή με κάθε ειλικρίνεια εκτός εάν δεν με έχουν 

ενημερώσει σωστά οι  τεχνικές υπηρεσίες  και η Δ.Ε.Υ.Α.Σ.,  δεν 

γνωρίζουμε ακριβώς το κόστος όταν . . .   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Το κόστος πώς δεν το γνωρίζετε;   

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Δεν το γνωρίζουμε.   
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Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Το κόστος το κυβικό,  δεν γνωρίζετε πόσο είναι το κόστος  

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Το κυβικό το γνωρίζω αλλά δεν ξέρω πόσο θα μας κοστίσει  τρία 

αντλιοστάσια που υπάρχουν,  δεν γνωρίζουμε τις  καταναλώσεις θα 

υπάρχουν.  Δεν νομίζω ότι  είναι κάτι  τόσο τραγικό,  όπως θέλετε να το 

παρουσιάσουμε,  ότι  θέλουμε να κρύψουμε στοιχεία…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Αφήστε με σας παρακαλώ να ολοκληρώσω. Σας άκουσα με προσοχή. 

Πείτε την άποψή σας,  την σέβομαι αλλά δεν συμφωνούμε.  Τι να 

κάνουμε;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν γνωρίζετε το κόστος λειτουργίας…  

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Δεν γνωρίζω κ.  Φωτιάδη και επιτρέψτε μου  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αφήστε να τελειώσει.   

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Ξέρω πόσο κοστίζει  το κυβικό,  όπως το ξέρουμε και όλοι μας.  

Επιτρέψτε μου όμως να πω ότι  δεν γνωρίζουμε πόσο κοστίζει  η όλη 

λειτουργία.  Δεν μπορείτε να το καταλάβατε αυτό; Ακόμη δε ν έχει  
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ξεκινήσει καν να δουλεύει το δίκτυο.  Ακόμη καν δεν έχει  ξεκινήσει.  

Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό; Δεν φταίω εγώ γι΄ αυτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα ολοκληρώθηκε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εσείς είστε πιο εύστροφος,  εμείς  είμαστε …  

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Επιτρέψτε μου αυτούς τους χαρακτηρισμούς,  κύριε Πρόεδρε θα 

παρακαλούσα να ανακαλέσει ο κ.  Φωτιάδης.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν χρειάζονται διαπληκτισμοί.  Το θέμα ολοκληρώθηκε,  μπαίνει  σε 

ψηφοφορία.  Παρακαλώ. Ναι,  ναι,  ναι .  Κύριε Δούκα; Ναι.  Κυρία 

Καλώτα; Ναι.  Όχι;  όχι .  Ναι ο κ.  Γιαννακίδης,  ναι η κυρία . .  Κύριε 

Γάτσιο;  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ναι στην ανταποδοτική λειτουργία ανά οικισμό είναι η θέση μας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το ναι που πάει δηλαδή; Στο ανταποδοτική λειτουργία; Να καταγραφεί 

η πρόταση της παράταξης την οποία ψ ηφίζει  ο κ.  Φωτιάδης και η 

παράταξή του.  Ναι ως έχει  η εισήγηση. Κύριε Μερετούδη ναι,  ναι και 

ο Πρόεδρος.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 585/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωράμε στο εικοστό τέταρτο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 24ο   

Ενημέρωση επί:  

α) της πρώτης έκθεσης αναφοράς προόδου και αξιολόγησης  

επιχειρησιακού προγράμματος  

Δήμου Σερρών 2011 -2014,  

β) του ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2014.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;  Έχετε ερωτήσεις;   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε επί της διαδικασίας.  Θεωρώ ότι  η εισήγηση εδώ ήταν 

75 και 56 σελίδες.  Εάν πιστεύει  κανείς  ότι  μπορεί να το μελε τήσει 

αυτό μέσα σε δυο μέρες,  νομίζω ξεγελάει τον εαυτό του.  Θεωρώ ότι  

είναι πολύ σημαντική η στρατηγική και το επιχειρησιακό πρόγραμμα 

αφορά τον Δήμο μας,  αφορά την ευρύτερη περιοχή. Πρέπει να το 

αποσύρετε και να το συζητήσουμε.  Είναι ένα θέμα που πρέπει να 
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συζητηθεί σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο.  Δεν είναι δυνατόν μια ώρα 

μετά από πέντε ώρες συνεδρίαση να συζητάμε ένα τέτοιο θέμα.  

 Ενημέρωση θα μου πείτε.  Ενημέρωση 75 και 56 σελίδες είναι.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Το πιο σημαντικό θέμα του Δήμου, κύριε Πρόεδρε; 135 σελίδες.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην μιλάτε όλοι μαζί  σας παρακαλώ.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Κρατήσαμε τις  γενικές κατευθύνσεις προτεραιότητές μας και τα 

πήγαμε πάρα πολύ καλά σε αυτόν τον τομέα, οπότε αυτά τα έχετε δει  

φαντάζομαι και  όσοι το είδαν,  γιατί  δεν μπορεί να γίνει  ανάλυση όλου 

αυτού του τόμου, στις  6 κατευθύνσεις και προτεραιότητες μας,  εμείς  

πιστεύουμε ότι  τα πήγαμε καλά, κάναμε ότι  μπορούσαμε…  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Εγώ πρότεινα να το αποσύρουμε.  Έκανα μια π ρόταση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα μπαίνει  σε ψηφοφορία.  Θα αποσυρθεί ή όχι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να συζητηθεί.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Να συζητηθεί,  να συζητηθεί.  Ναι,  ναι.  Κύριε Χασαπίδη; Ναι.  όχι  η 

παράταξη του κ.  Μηλίδη. όχι  ο κ.  Γιαννακίδης.  όχι ,  όχι .  Ναι,  ναι,  ναι  

και ο Πρόεδρος ναι.   

 Παρακαλώ.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Σύμφωνα με το τεχνικό πλαίσιο,  κύριε Πρόεδρε,  αγαπητοί συνάδελφοι,  

το αρμόδιο τμήμα του Προγραμματισμού υποβάλλει περιοδικές 

εκθέσεις,  όσον αφορά . .  το γνωρίζουν οι  συνάδελφοι όλοι την πρόοδο 

αυτή.  

Το τμήμα Προγραμματισμού έλαβε τις  εισηγήσεις και στην ουσία τον 

απολογισμό για το χρονικό διάστημα 2012 και για το πρώτο τρίμηνο 

του ΄13 από τις  Διευθύνσεις και λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά 

καταρτίστηκε αυτή η έκθεση.  

 Υπάρχει,  όπως καταλαβαίνετε,   μια μικρή καθυστέρηση ως και 

μεγάλη αλλά οφείλεται ότι  δεν απάντησαν έγκαιρα οι  Διευθύνσεις,  

διότι  υπήρχε μεγάλος φόρτος εργασίας στο συγκεκριμένο τμήμα.  

 Τώρα όσον αφορά κ.  Μηλίδη τι  να πω για τον τόμο, δεν μπορώ 

να πω κάτι άλλο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  εάν υπάρχουν ερωτήσεις;   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Εδώ είναι και οι  αρμόδιοι  Αντιδήμαρχοι,  μπορεί κάποιος στον τομέα 

του να απαντήσει και αυτός.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  
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Στην έκθεση τι  ακριβώς να ρωτήσετε;  Είναι ακριβώς αυτό που έγινε 

στην άλλη διεύθυνση.  Να πείτε δηλαδή τι;  Γιατί  δεν έγινε κάτι  άλλο; 

Δεν μπορεί να πει  κάποιος γιατί  δεν έγινε κάτι  άλλο, παράδειγμα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις και για το Α και για το Β υπάρχουν;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το Α και Β τι  εννοείτε;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ενημέρωση για την έκθεση αναφοράς και του προγράμματ ος δράσης.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Παράδειγμα στο δεύτερο σκέλος οι  γενικές κατευθύνσεις οι  δικές μας,  

η μια ήταν η ενίσχυση της οικονομικής αυτοτέλειας του Δήμου 

Σερρών. Αυτό μπορεί και ο κύριος . .  να μας πει  αλλά θα πω εγώ 

κάποια πράγματα. Εξόφληση των χρεών ή ταν μέσα στις  κατευθύνσεις 

και έχουμε ήδη, τα ξέρει  εδώ ο συνάδελφος,  έχουμε ξοφλήσει πάρα 

πολλά, έχουμε δώσει πάρα πολλά χρήματα στην αγορά.  

 Μείωση των δαπανών. Είναι σημαντική η μείωση των δαπανών.  

 Αύξηση των εσόδων. Από τα ενοικιαστήρια ή τα αναψυκτή ρια 

που κάποιοι  τα θεωρούν υποδεέστερης κατάστασης είτε με εκποίηση 

δημοτικών εκτάσεων, όλα αυτές είναι προσπάθειες που μπορούμε να 

απαντήσουμε και αυτό κάνουμε σε κάθε μια από τις  προτεραιότητές 

μας.   

 Περαιτέρω βελτίωση της οργανωτικής και διοικητικής 

λειτουργίας.  Γίνανε οι  αλλαγές που απαιτούνταν από τον Καλλικράτη, 

προσπαθούμε και θα προσπαθήσουμε και περαιτέρω.  

 Περαιτέρω βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη. . .ψηφίσατε 

το Αυτοκινητοδρόμιο.  Αυτό συμβάλει εκεί .  . .όπως είναι,  παράδειγμα, 
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του Πρασίνου,  συντήρηση του δημοτικού στόλου, όλα αυτά έχουν μπει 

σε μια άλλη ρότα, σε μια άλλη σειρά,  υπάρχει πλέον και 

συγκεκριμένος συνάδελφος που εποπτεύει  όλα αυτά, ο κ.  Χαρίτος,  

πράγμα που παλαιότερα δεν υπήρχε.   

 Ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής.  Πάρα πολλά έχο υν γίνει ,  τα 

ξέρετε όλοι σας,  να μην μπαίνω σε λεπτομέρειες.  Τόνωση της τοπικής 

οικονομίας.  Είναι αυτά που κάνουμε και τα Φεστιβάλ και τις  

προσπάθειες τουριστικής προβολής και τους θεσμούς που έχουμε 

δημιουργήσει.  Προσπαθούμε για τα έσοδα του Δήμου. Είναι τα 

προγράμματα προσφορών. Θα έρθει  ξένος κόσμος και από την 

Βουλγαρία και από άλλα κράτη που συνεργαζόμαστε,  θα δουλέψει 

κόσμος,  γίνονται υποδομές,  έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε και 

υποδομές καλύτερες και να συμμετέχουν περισσότεροι άνθρωποι στον 

αθλητισμό και σε όλα αυτά που κάνουμε.  

 Τέλος η προετοιμασία του Δήμου Σερρών για την επόμενη 

προγραμματική περίοδο.  Ξέρετε όλοι πάρα πολύ καλά είναι το νέο 

ΕΣΠΑ που ετοιμαζόμαστε για να μπορούμε να δεχθούμε όσο γίνεται 

περισσότερα και χρησιμότερα έργα για τον Δή μο, για την πόλη, για τα 

χωριά και για όλους μας.   

 Αυτός είναι ένας σκελετός από αυτά που προσπαθούμε να 

κάνουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  εγώ να ζητήσω από το προεδρείο,  ζητώ μια ώρα παράταση του 

Δημοτικού Συμβουλίου.   Το προεδρείο ζητάει μια ώρα παράταση από 

το σώμα για να προχωρήσουν τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου.  

Συμφωνείτε;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Δεν τελειώνουμε έτσι και αλλιώς.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν έχει  σημασία.  Μπαίνει  σε ψηφοφορία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα μπει σε ψηφοφορία.  Ναι,  ναι,  ναι .  Ό χι η κυρία Καλώτα, όχι  ο κ.  

Μηλίδης.  Κύριε Μοσχολιέ;  Είμαστε σε ψηφοφορία.  Όχι,  όχι ,  ναι ,  ναι .   

Ο κ.  Γάτσιος ναι,  ναι ο κ.  Φωτιάδης,  ναι,  ναι.  Και συνεχίζουμε.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΚΑΤΑ ΜΙΑ ΩΡΑ  

………………………………… .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν δεν τελειώσουμε στην ώρα ακριβώς,  η ώρα είναι 1:00΄,  δεν 

τελειώσουμε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωράμε λοιπόν.  Ερωτήσεις επί  του θέματος του εικοστού τετάρτου; 

Ο κ.  Φωτιάδης.  Άλλος; Ο κ.  Μηλίδης.  Κύριε Φωτι άδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τρεις ερωτήσεις έχω, κύριε εισηγητά, για το ετήσιο πρόγραμμα δράσης 

για το ΄14.  Στην σελίδα 16 λέτε,  στην αρίθμηση 5.  «Γραφείο Ειδικών 

Συμβούλων, Επιστημονικών Συνεργατών, Ειδικών συνεργατών». Λέτε 
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εκεί  στην περιγραφή της λειτουργίας ότι  αυτοί συμβουλεύουν τον 

Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο,  εκτελεστικοί,  οικονομικοί.  Εδώ 

ποτέ δεν είδαμε εμείς  σύμβουλο του δημάρχου με βάση την ως τώρα 

λειτουργίας να συμβουλεύει.  Πόσοι είναι οι  σύμβουλοι του Δημάρχου 

και των άλλων δομών διοίκησης;  Πόσοι ε ίναι;   

 Στην σελίδα 23,  κύριε εισηγητά, λέτε ότι  στην συνοπτική έκθεση 

εκεί  τεκμηρίωση για το πώς θα κάνετε οικονομία,  λέτε ότι  στην 

διοίκηση, την Διεύθυνση Διοίκησης των υπηρεσιών και στα τμήματα 

θα έχετε περικοπή δαπανών λειτουργίας κατά 30% και λέτε λοι πόν ότι  

θα κάνετε δραστικό περιορισμό των προσλήψεων των οκταμηνιτών, 

δραστικό περιορισμό των μετατάξεων από άλλους φορείς προς τον 

Δήμο μας,  δραστικό περιορισμό των προσλήψεων η μισθοδοσία των 

οποίων καλύπτεται από . .Προφανώς εννοείτε την ανταποδοτική 

λειτουργία.   

 Εδώ η ερώτησή μου είναι η εξής:  Πώς θα εξασφαλίσετε την 

έρρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου. Το προσωπικό δηλαδή 

σήμερα μας λέτε ότι  είναι πλεονάζον και δεν χρειαζόταν όλες αυτές οι  

κατηγορίες προηγουμένως;  

 Η τελευταία μου ερώτηση, η τρ ίτη,  κύριε Πρόεδρε είναι,  

αναφέρεται για γραφείο εσωτερικού ελέγχου. Εάν αύριο έρθω στο 

γραφείο στο δικό σας,  κύριε Πρόεδρε,  και ζητήσω την έκθεση του 

υπαλλήλου, ενός πρέπει να είναι,  έτσι όπως τον περιγράφετε,  την 

έκθεσή του για την λειτουργία του Δήμου γ ια τα έτη τα οποία έχει  

ελέγξει ,  δηλαδή το ΄11,  το ΄12,  το ΄13,  θα μου την έχετε έτοιμη; Θα 

μου την έχετε;  Διότι  εδώ την ονοματίζετε.   

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε Γρηγοριάδη;  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Αυτό που έχω να απαντήσω είναι ότι  οι  σύμβουλοι του δημάρχου 

συμβουλεύουν τον Δήμαρχο. Τώρα …  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Το λέει  μέσα, δεν το έβγαλα από το μυαλό μου.  Το λέει  μέσα. Πόσοι 

είναι σας ρώτησα.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Δυο άτομα μόνο. Θα μπορούσαν να είναι και παραπάνω.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ποιοι είναι;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πόσοι είναι;   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Δυο.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Και ποιοι  είναι ρώτησα.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Ψυχογιός και …  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ποιος;   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ωραία.  Την άλλη ερώτηση;  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ.  Γαλάνης έχει  τον λόγο.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Κοιτάξτε,  τώρα δεν ξέρω εάν έχετε την διάθεση να ακούσετε όλα αυτά 

που θα σας πω αλλά η εικόνα του Δήμου είναι ως εξής:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Την απάντηση σε δυο λεπτά να την δώσετε κύριε Γαλάνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ο Δήμος όταν αναλάβαμε,  η δημοτική αρχή και όλο το Δημοτικό 

Συμβούλιο,  είχε 516 υπαλλήλους.  Τώρα έχει  περίπου 390. Επομένως 

δεν μπορούμε να μιλάμε . .  Απαγορεύονται οι  προσλήψεις μόνιμου 

προσωπικού. Σχεδόν απαγορεύονται οι  προσλήψεις δίμηνου 

προσωπικού. Στον τομέα της Καθαριότητας,  το ξέρει  ο κ.  

Αντιδήμαρχος εδώ και ενάμισι,  περίπου δυο χρόνια δεν μας επιτρέπει  

να κάνουμε προσλήψεις.  Επομένως, δεν μπορώ να καταλάβω.  

Η μείωση του προσωπικού έχει  επέλθει  χωρίς την δική μας 

θέληση, γιατί  οι  αποχωρήσεις αυτές είναι είτε για λόγους  

συνταξιοδότησης είτε μακριά από εδώ, για λόγους αποχώρησης από 

την ζωή.  

Άρα με λίγα λόγια,  ούτως ή άλλως τα χρήματα, τα χρήματα που 

μας έρχονται είναι συγκεκριμένα. Η προσπάθειά μας είναι με κάποιους 

άλλους τρόπους,  είτε μέσα από προγράμματα που έρχονται  από τον 

ΟΑΕΔ για την πεντάμηνη απασχόληση είτε με διάφορους άλλους 

τρόπους που σκεπτόμαστε και σας προτείνουμε και στον 

προϋπολογισμό του ΄15,  φυσικά να ενισχύσουμε το προσωπικό του 

Δήμου. Ο Δήμος δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς προσωπικό.  
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Επομένως η μείωση, ούτως ή άλλως, έχει  γίνει  με τις  

αποχωρήσεις αλλά και την δική μας λειτουργία.  Δηλαδή κοιτάξαμε  

στο μέτρο να μην ανοιχθούμε σε υπερβολές ή σε σπατάλες.  Από την 

άλλη βλέποντας αυτή την απομείωση του προσωπικού σκεφτόμαστε με 

βάση τα έσοδα του ΄13 και  του ΄14 να κάνουμε κάποιες κινήσεις για 

τον προϋπολογισμό του ΄15,  θα σας τις  προτείνουμε μέχρι το τέλος της 

χρονιάς.   

Σε κάθε περίπτωση τις  δαπάνες τις  έχουμε μειώσει,  αυτό είναι 

βέβαιο,  γιατί  κάνουμε τα πλέον απαραίτητα και με βάση την δική μας 

στρατηγική αλλά και με τις  κατευθύνσεις που έρχονται γενικότερα από 

την πολιτεία.   

Για τα χρέη, όπως σας είπε ο κ.  Αντιδήμαρχος,  τα παραλάβαμε 

κάπου 7 με 8 εκατομμύρια,  εάν βάλουμε τις  δικαστικές αποφάσεις που 

έρχονται ήταν περίπου 9,  έχουμε πάει κάτω από 1 εκατομ μύριο,  μπορεί 

και λιγότερα τα χρέη προς τους προμηθευτές.  Δεν έχω να πω κάτι άλλο 

γι΄ αυτό.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Στην τρίτη ερώτηση απάντηση σας παρακαλώ. Για τον υπεύθυνο εκεί  

για τον εσωτερικό έλεγχο των υπηρεσιών. Λέτε ότι  υπάρχει  Υπηρεσία 

Εσωτερικού Ελέγχου. Εάν έρθω να πάρω αύριο την έκθεση θα την 

έχετε έτοιμη; Υπάρχει έκθεση;  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ένα λεπτάκι.  Κοιτάξτε,  αυτόν τον στρατηγικό σχεδιασμό, όπως και το 

υπηρεσιακό πρόγραμμα το εποπτεύει  το τμήμα που είναι Αντιδή μαρχος 

ο κ.  Γρηγοριάδης.  Εγώ σας ανέφερα εδώ ποια είναι η εικόνα του 
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Δήμου. Όταν σας λέω ότι  έχουν φύγει  πάνω από 130 υπάλληλοι,   

δηλαδή το προσωπικό από 596 πήγε στους 290 και έπεται συνέχεια 

στις  αποχωρήσεις …  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Την προηγούμενη χρονιά και την προ προηγούμενη δεν κάναμε 

σπατάλες.  Δεν κοιτάξαμε…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αυτό που λέει  αυτά που μας δώσατε δεν λέει  αυτά που λέτε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Λέει αυτά που λέω. Σας λέω ότι  πράγματι κοιτάξαμε να κάνουμε τις  

απαραίτητες…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Για το ΄14 λέει ,  κ.  Γαλάνη. Τι θα γίνει  για το ΄14.  Αυτά που μας  λέτε 

είναι.  Εδώ λέει  ότι  δεν θα πάρετε οκταμηνίτες,  δεν θα πάρετε από τις  

ανταποδοτικές λειτουργίες κανένα στέλεχος.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Άλλο θέλω να σας πω και δεν το προσέξατε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Λέτε;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ο κ. Γρηγοριάδης είπε ότι  αυτά τα αποτελέσματα που έχει  . .   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Από το ΄12 μέχρι πρώτο τρίμηνο του ΄13.  Μιλώ για το ετήσιο 

πρόγραμμα δράσης.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Μα με συγχωρείτε,  εδώ ο προϋπολογισμός,  το προσχέδιό του  

διαμορφώνεται αυτή την στιγμή. Αυτό σημαίνει  ότι  η Επιτροπή 

Διαβούλευσης θα την στείλει  Οικονομική Επιτροπή θα περάσει 

Εκτελεστική και  θα έρθει  στο Δημοτικό Συμβούλιο.  Εκεί θα δείτε την 

στρατηγική μας και θα γίνουν οι  απαραίτητες τροποποιήσεις του 

στρατηγικού σχεδιασμού για το ΄14,  για το ΄15 συγνώμη. Για το ΄15 

σας λέω.  

 Το ΄14 η στάση μας ήταν πάρα πολύ σφικτή,  γιατί  διαφορετικά 

δεν θα μπορούσαμε να αντέξουμε οικονομικά. Και φυσικά ήμασταν 

πάρα πολύ φειδωλοί στην πρόσληψη του προσωπικού, άλλωστε όπως 

σας εξηγώ και από τον νόμο και το μόνιμο προσωπικό απαγορεύεται 

και οι  διμηνίτες απαγορεύονται και δεν κάναμε κινήσεις,  κύριε 

Πρόεδρε,  να πάρουμε προσωπικό..  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Να το πω. Να κάνουμε κινήσεις να πάρουμε προσωπικ ό από άλλους 

Δήμους,  γιατί  δεν είχαμε αυτή την δυνατότητα και κοιτάξαμε να 

κάνουμε οικονομία.   

 Τώρα που πήγαμε καλύτερα στα έσοδα, πέρυσι και πρόπερσι,  και 

μας δίνεται η δυνατότητα και οι  κατευθύνσεις της υπουργικής 

απόφασης,  το ΄15 θα δείτε στον προϋπολο γισμό ότι  κάνουμε κάποιες 

άλλες κινήσεις να ενισχύσουμε το προσωπικό του Δήμου. Θα τα δείτε 

όλα αυτά ενόψει…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Τοποθετήσεις επί  του θέματος;  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  
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Μια ερώτηση θέλω να κάνω κύριε Πρόεδρε.  Μια ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας ακούμε.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Από ότι  κατάλαβα δεσμευτήκατε ότι  θα φέρετε το θέμα πιο 

οργανωμένα με στοιχεία καλύτερα και πιστεύω ότι  θα μας δοθεί  η 

ευκαιρία να το συζητήσουμε.  Κάπου βλέποντας εκεί  στο μέιλ όπως 

ήρθε,  είδα ότι  λέτε ότι  υπήρξαν πολλές αστοχίες και καθυστερήσεις 

και τα λοιπά. Αναφέρεται μέσα. Τα έχετε τακτοποιήσει και τι  μέτρα 

πήρατε γι΄ αυτό;  

 Δεν έχω μπροστά μου την σελίδα,  στο email  το είχα δει  κ.  

Γαλάνη, αλλά είναι βέβαιο ότι  αναφέρεται μέσα έτσι.  Τακτοποιήθηκαν 

αυτά; Τι μέτρα πήραμε γι΄ αυτά;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Γενικά όμως, δεν έλεγε που και τι ;   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Δηλαδή στον τομέα δεν έγιναν δυστυχώς σημαντικά βήματα; 

…δυνατότητες των δυο εφαρμογών με …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Που να το θυμάται;  Εβδομήντα σελίδες είναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σε μια υποθετική ερώτηση δεν μπορεί να απαντηθεί …  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Στην τελευταία  βελτίωση . .  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε,  ζητάτε από εμένα, όταν στέλνετε δυο μέρες πριν,  που 

δεν το στέλνετε. .  με 150 σελίδες και ρωτάτε τώρα …  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Δεν αξιοποιείται και δεν προσφέρει όλα αυτά που μπορεί να προσφέρει 

στον Δήμο ακόμη. Εάν λέτε γι΄ αυτά τα πράγματα.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Λέω ότι  κάπου σε ένα σημείο λέτε ότι  υπήρξαν αστοχίες και . .  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Να σας πω κάτι με όλη την ειλικρίνεια;  Εγώ σας εξηγώ ότι  ο παλαιός 

Δήμος Σερρών και οι  υπόλοιποι Δήμοι λειτουργούσαν με  150 σχεδόν 

υπαλλήλους παραπάνω και φτάσαμε …να λειτουργούμε με λιγότερο 

προσωπικό . .και έπεται συνέχεια.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Τέλος πάντων.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εγώ συμφωνώ με τον κ.  συνάδελφο και γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου 

να  υπήρχε και πολλά άλλα πράγματα. Σας το λέω ειλικρινά,  . .  μια 

μιλήστε και με το προσωπικό.. .είμαστε στα όριά μας και προσπαθούμε 

και ο συνάδελφοι,  όλοι φαντάζομαι και ο κ.  Δήμαρχος και εσείς  όταν 

έρχεστε να ενημερωθείτε βλέπετε την εικόνα, προσπαθούμε για να 

ανταποκριθούμε στα βασικά και αναγκαία.   

 Εάν συγκρίνετε τις  αρμοδιότητες που μας ήρθαν από τον 

Καλλικράτη και το προσωπικό που μας έφυγε,  νομίζω ότι  δεν 

χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Γαλάνη αυτό που λέτε με την μείωση του προσωπι κού το 

αντιλαμβάνομαι,  όχι  κύριε Πρόεδρε,  δεν θέλω τέτοια ώρα να κουράζω 
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το σώμα, αντιλαμβάνομαι την καθυστέρηση. Για την αστοχία μιλάω. 

Άλλο ο στόχος και άλλο η καθυστέρηση.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εγώ σας είπα για τους στόχους που βάλαμε στα οικονομικά. Υπάρχουν 

και άλλοι συνάδελφοι εδώ να μιλήσουν για τους τομείς τους.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  τοποθετήσεις επί  του θέματος; Ο κ.  Φωτιάδης.  Κύριε Μηλιδη;  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Όχι,  όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  κύριε εισηγητά τα δυο κείμενα αυτά 

που μας δώσατε πραγματικά το πρώτο θα έπρεπε να έχει  προμετωπίδα 

ένα πολύ τεκμηριωμένο, γιατί  είναι απολογιστικό κείμενο,  της 

περιόδου της παρουσίασης με σύντομο τρόπο να μπορούμε να 

καταλάβουμε για να μην χαθούμε σε αυτό.  Λείπει  από εδώ. Το κάνατε 

για το ετήσιο του ΄14.  Λέτε κάποια πράγματα κωδικοποιημένα κανείς  

να μπορεί να ψάξει.  Αυτό είναι πολύ πρόχειρη δουλειά.   

 Κύριε Πρόεδρε,  εμείς  σε καμία των περιπτώσεων θα θέλαμε αυτά 

τα δυο πράγματα με αρίθμηση 24 και 25 την ώρα αυτά τα οποία 

προηγήθηκαν, διότι  αυτό είναι η διοικητική σας ψυχή και με αυτόν τον 

τρόπο ξεκάθαρα λέτε ότι  δεν έχετε.   

 Βάλατε εδώ από συρραφή νούμερα και στοιχεία από τις  

Διευθύνσεις και μας την δώσατε αυτή την συρραφή να κάνουμε τι ;  Να 

σας πούμε τι ;  Όταν εσείς  οι  ίδιοι  δεν ορίσατε κ αι δεν αξιολογήσατε 

ακριβώς την δουλειά σας; Και δεν δώσατε πραγματικά με βάση αυτά 
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που είχατε δεσμευτεί ,  να το πω πιο απλά συνάδελφοι,  κάθε κυβέρνηση 

εξαγγέλλει προγραμματικές θέσεις και στο τέλος για να ξανά ζητήσει 

την εμπιστοσύνη κάνει  έναν απολογισμό.  Αυτός ο απολογισμός είναι 

σε σχέση με τις  προγραμματικές θέσεις σας,  αυτό είναι ότι  έχει  

αποτυπωθεί και ότι  έχει  γίνει .   

Εάν αυτό σας καλύπτει  και εάν αυτό θεωρείτε ότι  είναι η 

κωδικοποίηση της δουλειάς σας,  εμείς  διαφωνούμε,  διότι  αυτό ο 

νομοθέτης . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στην λογοδοσία Δημάρχου εκεί   νομίζω ότι  θα …  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ο νομοθέτης το επέβαλε,  άσχετα άμα το απέσπασε και το απομόνωσε, 

δυστυχώς, από τον προϋπολογισμό, το απέσπασε και το υποβίβασε 

αλλά εδώ δείχνει  ο καθένας πώς βλέπει μερικά πράγματα. Εμείς δ εν τα 

βλέπουμε έτσι και θα κάναμε ειδική συνεδρίαση γι΄ αυτές τις  δυο 

δουλειές,  διότι  εδώ πραγματικά θέλει  πολύ συζήτηση για να αναφέρει 

κανείς  τι  έκανε με βάση τις  δεσμεύσεις πόσα αποτελέσματα έφερε και 

τι  καταθέτει  για την επόμενη περίοδο.   

 Θέλετε έτσι;  Εγώ δεν έκανα τίποτα άλλο, πήρα κατά περίπτωση, 

όπως φυλλομέτρησα, γιατί  ο χρόνος ήταν λίγος και σας ανέφερα, αυτά 

που αναφέρατε κ.  Γαλάνη μιας και κάνατε . .με αυτά τα οποία λέτε για 

το ΄14,  απέχουν.  

 Εν πάση περιπτώσει,  εμείς  θεωρούμε ότι  αδικείτε η όλη 

προσπάθεια,  διότι  ο νομοθέτης αλλιώς ήθελε όλη αυτή την δουλειά,  

δεν μπορεί ένας Δήμος πάνω από 20.000 να μην έχει  στόχευση, 

προτεραιότητες και να μην έχει  κωδικοποίηση και . .εκ του 

αποτελέσματος.  Λογικές τώρα αυτό να αναφερόμαστε τόσα πληρώσαμε 
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και τόσα κάναμε,  δεν είναι τίποτα.  Η πολιτική στόχευση λείπει ,  γιατί  

θα μπορούσα να σας πω ο άλλος Δήμος έκανε κάτι  άλλο και εν πάση 

περιπτώσει,  όπως γράφετε για το πρόγραμμα δράσης,  φοβούμαι ότι  θα 

σας πούμε τι  έκανε η Δράμα και κάπου λέτε,  παραδείγματος χάρη, να 

κάνουμε και εμείς  ότι  έκανε η Δράμα. Τι έκανε η Δράμα; Ήδη έχει  

εντάξει  στο ΕΣΠΑ που ήδη έχει  ανατείλει  έργο 7,5 εκατ. .  Εσείς λέτε 

ότι  θα το δούμε να τα κάνουμε.  

 Εν πάση περιπτώσει,   …  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εγώ κ.  Αντιδήμαρχε  εάν το διαβάσεις,  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Λέω ότι  εάν το διαβάσεις το λέει  αυτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Προφανώς δεν το διάβασες.  Δεν φταίω εγώ, το λέει  εδώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωράμε.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Να ολοκληρώσω κύριε Πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντάτε στον κ.  Γκότση.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε θα έπρεπε τον κ.  Γκότση να τον παρατηρήσετε γιατί  . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τον παρατήρησα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Και θα έπρεπε να τον μαλώσετε …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν συμμορφώνεται.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ότι διαβάσατε εσείς  τα διάβασα και εγώ και περισσότερο.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ολοκληρώστε σας παρακαλώ για να …  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Για την Δράμα σας λέω εγώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ο λόγος στον κ.  Γρηγοριάδη να ολοκλη ρώσουμε.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Η παράταξή μας και κατευθύνσεις είχε και προτεραιότητες γι΄ αυτό και 

την επιβράβευσε ο Σερραϊκός λαός.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έχετε δίκαιο.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Αμφιβάλει κανένας;  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ όχι διάλογο.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Και κατευθύνσεις και προτεραιότητες και επειδή τις  τηρούμε κάποιοι  

ίσως να ενοχλούνται.  Και δεν είμαστε εμείς  αυτοί που ψάχνουμε να 

δούμε κάποιον άλλο Δήμο μήπως έχει  καταθέσει ένα ευρώ παραπάνω, 

ένα πρόγραμμα ή δυο και τα λοιπά. Εμείς δεν είπαμε ότι  είμαστε οι  

καλύτεροι του κόσμου. Ποτέ.  Αλλά είμαστε πάρα πολύ καλοί σε αυτό 

που κάνουμε.  Είμαστε ευχαριστημένοι από την δουλειά μας,  είναι 

ευχαριστημένος ο κόσμος,  τουλάχιστον αυτοί που μας ψήφισαν και 

έτσι θα συνεχίσουμε και εάν μπορούμε να πάρουμε περισσότερα 

προγράμματα που είναι και ο στόχος μας,  θα το κάνουμε.   

 Δεν καταλαβαίνω, ποιους ενοχλεί  αυτό πράγμα, το να παίρνουμε 

προγράμματα συνεχώς και να φέρνουμε χρήματα στην Σερραϊκή 

κοινωνία;  

 Το να γράφει ένα έτσι ή ένα αλλιώς μέσα σε διακόσιες σελίδες το 

καταλαβαίνω. Όποιος και να ήταν θα το έγγραφε. Και τι  σημαίνει  αυτό 

το πράγμα; Ψάχνουμε πάντα να βρούμε κάτι;   

 Εμείς δεν ζητάμε επιβράβευση γιατί  ούτε θα την δούμε ποτέ από 

κάποιους,  αλλά για το όνομα του Θεού, προσπαθούμε και ο κόσμος 

αυτό το βλέπει.   

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο επόμενο θέμα.  Εικοστό πέμπτο.   

 

ΘΕΜΑ 25ο   
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Έγκριση απολογισμού:  

α) Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  

και  

β) Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  

Δήμου Σερρών, για τα έτη 2011, 2012 και 2013.  

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κ.  Αγιαννίδου Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής είναι αντί  της κυρίας Αγιαννίδου ο κ.  Μερετούδης.  Εάν 

θέλετε κάτι  να ρωτήσετε;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να ρωτήσω εγώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ υπάρχει άλλος που θέλει  να ρωτήσει;  Ο κ.  Γάτσιος μόνο.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ :  

Δυο πράγματα. Γιατί  κάνουμε έγκριση του απολογισμού για το ΄11,  το 

΄12 και για το ΄13 τρία χρόνια μετά; Είναι ένα ερώτημα. Ένα δεύτερο 

ερώτημα είναι,  αφού βλέπουμε πρώτον ότι  πρέπει να πούμε ότι  κάθε 

χρόνο αυξάνονται τα έσοδα, σε αντίθεση με αυτά που λέγ ονται 

συνήθως ότι  δεν υπάρχουν έσοδα και τα λοιπά και εάν θέλετε να σας 

πω, 360 χιλιάρικα την 1 η  του ΄11,  566 του ΄12,  564 το ΄13 και 

αντίστοιχα στις  άλλες Επιτροπές μια παρόμοια αύξηση υπάρχει από 

έτος σε έτος,  γιατί  λοιπόν έρχεται,  πρώτον,  τώρα οι  απολογ ισμοί αυτοί 

και δεύτερον,  από την στιγμή που υπάρχουν υπόλοιπα στις  Σχολικές 

Επιτροπές γιατί  έχουμε εμείς  σχολεία τα οποία δεν έχουν πληρώσει 

700, σχολεία που έχουν κλείσει  και δεν πάμε να τα πληρώσουμε τα 700 

ευρώ αυτά ή έχουν αφήσει σχολεία να τους χρημα τοδοτούν ο 
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Παπαστράτος και άλλες εταιρείες τα πετρέλαια και δεν βάζουμε εμείς  

μια σωστή αναλογία εκεί ,  έτσι ώστε,  να έχουν όλα τα σχολεία ισότιμα 

έσοδα για να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις  ανάγκες τους;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μερετούδη απαντήστε.   

Κος ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ :  

Κύριε Γάτσιο,  κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  σύμβουλοι,  κύριε 

Γάτσιο οι  ερωτήσεις που κάνετε.  τα έσοδα είναι συγκεκριμένα 

πράγματι στην Σχολική Επιτροπή. Είναι η επιχορήγηση. Οι 

απολογισμοί αυτοί δεν γίνανε τα προηγούμενα χρόνια για το τμήμα δεν 

ήταν επανδρωμένο. Καταφέραμε τα τελευταία πεντάμηνα είχαμε δυο 

…και έγινε αυτό το έργο.   

 Τώρα όσο για τα έσοδα που λέτε ότι  ανεβαίνουν,  τα έσοδα είναι 

συγκεκριμένα. Έρχεται η τακτική επιχορήγηση. Δεν υπάρχει τίποτα 

άλλο. Είναι τα λοιπά έσοδα, τα οποία είναι έσο δα από τα κυλικεία των 

σχολείων. Όσο αυτά που λέτε για τα πετρέλαια και το τι  χρωστάει το 

κάθε σχολείο,  τα χρήματα μοιράζονται συγκεκριμένα. Έρχεται τακτική 

επιχορήγηση, παίρνει  το ποσοστό της που της αναλογεί  η Α/θμια και 

το ανάλογο ποσοστό που της αναλογ εί  η Β/θμια.  Από εκεί  και μετά τα 

χρήματα μοιραζόταν εξ ολοκλήρου μέχρι,  το ΄14 έχει  αλλάξει ο 

τρόπος,  μέχρι και το ΄13 που είναι  πολλοί απολογισμοί μοιραζόταν εξ 

ολοκλήρου στα σχολεία και κάθε σχολείο έπαιρνε το μερίδιο που του 

αναλογούσε ανάλογα με τον όγκο του,  ανάλογα με τις  παροχές και 

ανάλογα με τα τμήματα που είχε.   

 Τα περισσεύματα αυτά που φαίνονται ότι  υπάρχουν,  είναι από 

τους λογαριασμούς που δίνουν τα βιβλιάρια του κάθε σχολείου.  Ο κάθε 

Διευθυντής του σχολείου διαχειρίζεται τα χρήματα που του α ναλογούν 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 23 Η Σ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014  

 

είτε για θέρμανση, είτε για γραφικές ύλες είτε για καθαριστικά.  Από 

το ΄14 και μετά έχει  αλλάξει ο τρόπος,  γίνονται με ενιαίος 

διαγωνισμός για όλα τα σχολεία από την Σχολική Επιτροπή είτε για τα 

καθαριστικά του είτε για το πετρέλαιό του.   

 Παρόλα αυτά, πάλι το κάθε σχολείο παίρνει  χρήματα τα οποία 

του αναλογούν.  Δηλαδή ανάλογα με τον όγκο του,  με τον αριθμό των 

μαθητών του και με τον αριθμό των τμημάτων που έχει .   

 Εάν δεν σας έχω καλύψει και θέλετε κάτι  άλλο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις;  Ο κ.  Γάτσιος και ο κ.  Στεργίου.  Κύριε Γάτσιο έχετε τον 

λόγο.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Φυσικά διαφωνώ με τον κ.  Αντιδήμαρχο, διότι  εγώ βλέπω εδώ στους 

απολογισμούς ότι  και τα ποσά είναι πολύ μεγάλα που περισσεύουν 

κάθε έτος,  γύρω στις  300.000 ευρώ και την ίδια ώρα δεν γίνεται σωστ ή 

κατανομή, κύριε Πρόεδρε και Πρόεδρε της Επιτροπής,  διότι  ξέρω πολύ 

καλά ότι  υπάρχουν σχολεία και όγκο έχουν και κλιματολογικές 

συνθήκες συγκεκριμένες έχουν και ξέρετε πολύ καλά και εσείς  που 

ξέρετε ότι  και ρεύμα οφείλεται πάνω από 3.000 ευρώ και όπως είπ α 

προηγουμένως . .  στον Νηπιαγωγείο Ορεινής,  για παράδειγμα, εδώ και 

δυο χρόνια που έχει  κλείσει  οφείλεται,  χωρίς να έχει  τηλέφωνο, δεν το 

κλείνει  ο Ο.Τ.Ε. και κάθε μήνα μας στέλνει  35 ευρώ πάγια ο Ο.Τ.Ε..   

 Το έχω συζητήσει και με τον κ.  Μερετουδη πολλές φ ορές και δεν 

θυμάμαι με ποιους άλλους και δεν λαμβάνεται υπόψη να πάνε να 

πληρώσουν αυτά τα χρήματα που σημαίνει  επιβάρυνση για τον Δήμο 

κάθε χρόνο και κάθε μήνα, την ίδια ώρα που βλέπω εδώ ότι  υπάρχουν 

περισσεύματα στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή.  
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 Άρα λοιπόν ακόμα και εάν γινόταν με έναν τρόπο η κατανομή, θα 

πρέπει να διαμορφωθεί διαφορετικά ο τρόπος αυτός και να πάει 

αλλιώς.  Να σας υπενθυμίσω κιόλας,  δεν ήσασταν εσείς  τότε κ.  

Μπιτζίδου,  η Ενιαία Σχολική Επιτροπή που παρέδωσα εγώ την πρώτη 

χρονιά στην Κοινότητα Ορεινής άφησε 17.500 ευρώ πλεόνασμα και την 

ίδια χρονιά από την Σχολική Επιτροπή βάζαμε και στην Κοινότητα 

πετρέλαιο και σήμερα δεν έχει  να πληρώσει τίποτα το σχολείο.  Και 

αυτά είναι στοιχεία τα οποία είναι αδιαμφισβήτητα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε να πείτε κάτι  επ αυτών; Συγνώμη, να δώσω τον λόγο και στον κ.  

Στεργίου και μετά.   

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Επειδή συμμετέχω στην Α/θμια Επιτροπή υπήρχε ένας μαθηματικός 

τύπος για να μοιράζονται τα λεφτά, τον οποίο τον αποδέχθηκαν όλοι οι  

διευθυντές των σχολείων και λειτουργούσε  σωστά. Ποιο ήταν το 

πρόβλημα; Ορισμένοι έξυπνοι διευθυντές των σχολείων άφηναν τους 

λογαριασμούς της Δ.Ε.Η. και του Ο.Τ.Ε. απλήρωτους εκβιάζοντας την 

Α/θμια Επιτροπή να τους δώσει τα λεφτά.  

 Υπήρχαν ελλείψεις.  Σε όλα τα σχολεία υπάρχουν ελλείψεις.  Και 

από φωτοτυπίες και από παντού. Κάποιοι  έξυπνοι κάνανε τις  αγορές 

και αφήνανε τις  ΔΕΚΟ απλήρωτες και η απόφαση ήταν ομόφωνη της 

Επιτροπής ότι  τα λεφτά είναι αυτά και να φροντίσετε να πληρώνετε 

και τους λογαριασμούς.   

 Όσον αφορά για την Ορεινή,  εγώ έκανε συγκ εκριμένη πρόταση 

στην Α/θμια.  Δεν μπορεί η Ορεινή να καίει  πετρέλαιο την στιγμή που 

έχει  ένα δασικό πλούτο.  Να περάσουμε ένα καυστήρα ξύλου. Είναι 

ανεπίτρεπτο δηλαδή να καίει  η Ορεινή δέκα τόνους πετρέλαιο ενώ έχει  
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έναν δασικό πλούτο και όλοι οι  κάτοικοι τ ου χωριού παίρνουν ξύλα. 

Έναν καυστήρα ξύλου και να πληρώνουν…  

 Είναι πράγματα αυτά τα οποία και ενώ . .  το ελληνικό κράτος και 

συνεχίζουν ορισμένοι . .την ίδια κατάχρηση.  

 Η Επιτροπή έχει  αποφασίσει και δεν θα χρηματοδοτεί  κανένα 

σχολείο εάν δεν πληρώνει τους λογαριασμούς του πλέον.   

Κος ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  στην Σχολική Επιτροπή, όπως είδατε και σήμερα  με 

τον ορισμό των μελών οι  αιρετοί είναι τρεις .  Από εκεί  και μετά 

υπάρχουν οι  διευθυντές των σχολείων, από τον Σύλλογο Γονέων και 

Κηδεμόνων είμαστε μειοψηφία.  Παρόλα αυτά η αλήθεια είναι ότι  οι  

χρηματοδοτήσεις όπως και σε όλα έχουν πέσει κατά το ήμισυ.  Έτσι 

πέσανε κατά το ήμισυ οι  χρηματοδοτήσεις που ερχόταν για τα σχολεία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε διάλογο σας παρακαλώ  πολύ. Ολοκληρώστε σας 

παρακαλώ.  

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Η τιμή του πετρελαίου έχει  ακριβύνει .  Εάν θα ρωτήσετε στην 

Διεύθυνση πολλές φορές έχουν ζητήσει βοήθεια από την Σχολική 

Επιτροπή γιατί  δεν έχουν να αγοράσουν χαρτικά. Όταν γίνονται 

Πανελλήνιες Εξετάσεις αναγκάζεται η Σχολική Επιτροπή που δεν έχει  

καμία υποχρέωση να συνδράμει στα εξεταστικά κέντρα για να 

μπορέσουν να κάνουν τις  εξετάσεις.  Τι να κάνουμε; Φτάσαμε σε αυτή 

την κατάσταση.  
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Τα χρήματα που έρχονται είναι συγκεκριμένα. Σύμφωνα με τον 

μαθηματικό . .  είτε  στην Α/θμια είτε στην Β/θμια γι΄ αυτό πέρυσι 

αλλάξαμε το ποσοστό υπέρ της Α/θμιας γιατί  υπήρχαν προβλήματα στα 

Δημοτικά και στα Νηπιαγωγεία.  Για να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο.  

Αυτά, δεν έχουμε κάτι  άλλο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώθηκε το θέμα.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Δευτερολογίες κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  δευτερολογία.  Παρακαλώ.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Είναι,  πραγματικά κ.  Στεργίου εκπλήσσομαι από την πρόταση που 

κάνετε ότι  στο σχολείο,  σε οποιοδήποτε σχολείο θα πρέπει να βάλουμε 

ξύλα. Είστε και εκπαιδευτικός.  Πρώτα από όλα πρέπει να σας πω ότι  

όσο κοστίζουν τα ξύλα στις  Σέρρες ή στην Πεπονιά ή στον Προβατά, 

τόσο κοστίζουν και στην Ορεινή.  Δεν έχει  καμία διαφορά. Ο πλούτος 

επειδή είναι εκεί  και επειδή είναι εκεί  το δάσος δεν έρχεται μόνο του 

το δάσος,  κυλάει από την Ορεινή ή την Βροντου έρχονται μόνα τους τα 

ξύλα και τα βάζει  κάποιος.  Αλλά θεωρώ ότι  και ως διαδικασία είναι 

ανεπίτρεπτο να μπούμε σε μια τέτοια λογική. Ποιος θα είναι αυτός που 

θα κάνει  αυτή την υπόθεση;  

 Τα χρήματα εγώ βλέπω ότι  έχουν μια αυξητική τάση με στοιχε ία 

που μας δώσατε εσείς ,  δεν τα λέω εγώ από μόνος μου. Εδώ είναι,  εάν 

θέλετε,  ανοίξτε την διαδικασία και βλέπω περισσεύματα. Όταν έχουμε 

περισσεύματα αυτό μου κάνει  εντύπωση. Δεν είναι δυνατόν να 
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βγάζουμε 300.000 από έτος σε έτος περίσσευμα και την ίδια ώρ α να 

χρωστάνε τα σχολεία άμεσες λειτουργικές δαπάνες.   

 Ξέρω πολύ καλά ότι  δεν πήγαν οι  δαπάνες σε άλλους σκοπούς 

ούτε βόλτες κάναμε,  ούτε μικροφωνικές αγοράσαμε ούτε πετάγανε τα 

παλιά που δούλευαν . .και βάλανε καινούργια.  Τα χρήματα τα δίναμε 

αποκλειστικά  και μόνο για τις  άμεσες λειτουργικές δαπάνες.  Δηλαδή 

είναι θέρμανση και το ρεύμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Μια κουβέντα να πω για να καταλάβουμε τι  συμβαίνει .  Η Ορεινή έχει  

6.000 ευρώ σε πετρέλαιο  ή 3.000. Με τα ίδια χρήματα το  ελάχιστο 

ποσό μπορείς να αγοράσεις ξύλα. Όλοι ξέρουμε ότι  στις  ορεινές 

κοινότητες δίνουν στους πολίτες την δυνατότητα …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν δίνουν,  τα έχουν περιορίσει  στα 6 χωρικά.  

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Με υπολογισμό που θα δείτε,  με το ένα δέκατο των χρημάτων που 

ξοδεύεται για το πετρέλαιο . .μπορούμε και να αγοράσουμε ξύλα, να 

έχει  θέρμανση με τελευταίου τύπου καυστήρα ξύλων και να 

πληρώνουμε . .Επιπλέον,  σε αυτή την χώρα εγώ θα ήθελα να καίω στο 

σπίτι  μου πετρέλαιο.  Μα δεν μπορώ. Το πετρέλαιο έχει  1,30.   

 Αυτά ήθελα  να πω, ότι   πρέπει  τελικά να καταλάβουμε ότι  η 

χώρα περνάει πολύ δύσκολα και να κάνουμε οικονομία όλοι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε . .κλείστε το θέμα, ολοκληρώστε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παράβαση Κανονισμού δεν κάνω τελεία και παύλα. Έχετε ν α πείτε 

κάτι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτή την στιγμή . .έχει  τον λογαριασμό του στην τράπεζα, το βιβλιάριό 

του,  υπάρχουν χρήματα, γιατί  πριν ένα μήνα ήρθε η χρηματοδότηση. 

Έγινε αποδοχή της χρηματοδότησης,  μοιράστηκαν τα χρήματα και αυτή 

στιγμή . .  όταν θα ξεκινήσει η λειτουργία τους θα αρχίσουν να . .μέχρι 

να έρθει  η επόμενη. Κάποια στιγμή . .μέχρι τέλος του ΄14,  άργησε η 

πολιτεία να στείλει  και ήρθε αρχές του ΄15,  τον Ιανουάριο θα 

αλλάξουν τα στοιχεία.   

 Όπως αρχίσανε να στείλουν την χρηματοδότηση για τις  

καθαρίστριες,  για τους σχολικούς τροχονόμους,  την ίδια χρονιά . .την 

άλλη χρονιά περισσότερα έσοδα. Δεν έχει  έσοδα από κάπου αλλού. Τα 

έσοδα είναι συγκεκριμένα. Έρχονται τέσσερις χρηματοδοτήσεις των 

219.000 που αφορούν και την Α/θμια και την Β/θμια,  συν τα χρήματα 

που έρχονται για τις  καθαρίστριες και για τους σχολικούς 

τροχονόμους.  Τώρα πλέον και για τους σχολικούς τροχονόμους 

έρχονται όλα ενσωματωμένα και είναι πιο περιορισμένα.  

 Τα υπόλοιπα έσοδα που έχουν τα σχολεία είναι από τα κυλικεία 

τους.  Αυτά και τίποτα άλλο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα ολοκληρώθηκε και μπαίνει  σε ψηφοφορία.  Ναι,  ναι.  Ο κ.  

Καρύδας ναι.  Ο κ.  Γάτσιος;  Ναι,  αλλά με την προϋπόθεση να γίνει  

σωστή κατανομή στα σχολεία που έχουν ειδικές ανάγκες.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Ελάτε στην Επιτροπή να δείτε πως γίνεται η κατανομή.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε την ώρα την ψηφοφορίας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κάτι να συμπληρώσω κύριε Πρόεδρε….κάθε χρόνο λόγω των καιρικών 

συνθηκών που υπάρχουν εκεί  επάνω.  

Έγκριση απολογισμού της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής 

Πρωτοβάθμιας 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: 586/2014)  

…………………  

 

Ομοίως της  Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμια ς 

Εκπαίδευσης  

Δήμου Σερρών, για τα έτη 2011, 2012 και 2013.  

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κ.  Αγιαννίδου Στ.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     
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(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 587/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό έκτο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 26ο   

Αποδοχή χρηματοδότησης:  

α) ποσού 19.075,42 € για την καταβολή μισθωμάτων των σχολικών  

 μονάδων του Δήμου Σερρών, για τη χρονική περίοδο Μαΐου –  

Αυγούστου 2014.  

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κ.  Αγιαννίδου Στ.  

β) ποσού 61.500,00 € και έγκριση υλοποίησης της πράξης: 

¨Ψηφιακές  

υπηρεσίες ανάδειξης του αγροτουρισμού του Δήμου Σερρών¨  από  

το Ε.Π. Μακεδονία -Θράκη  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Α. Εδώ εισηγητής πάλι ο κ.  Μερετούδης.  Β. με εισηγητή τον κ.  

Γρηγοριάδη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ένα λεπτό κύριε.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θέλω να κάνω μια ερώτηση στον αρμόδιο,  ποιον τώρα, της. .  

υπηρεσίας;  Εδώ λέμε για καταβολή  μισθωμάτων. Τα δυο διθέσια 

ολοήμερα νηπιαγωγεία,  εντάξει  το κτίριο της Δ.Ε.Υ.Α. είναι εντάξει;  

Δουλεύουν;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Λειτουργούν.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έχω πληροφορίες ότι  είναι σε κακή κατάσταση η οροφή.  

Κος ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι εκτός θέματος αυτό που λέτε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι εκτός θέματος αλλά …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι εκτός θέματος.  Έχετε δίκαιο,  υπάρχει  πρόβλημα σε εκείνη την 

οροφή αλλά είναι εκτός θέματος.   

Κος ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Αποδοχή χρηματοδότησης:  

α) ποσού 19.075,42 € για την καταβολή μισθωμάτων των σχολικών  

 μονάδων του Δήμου Σερρών, για τη χρονική περίοδο Μαΐου –  

Αυγούστου 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: 588/2014)  

…………………  

 

Ομοίως  ποσού 61.500,00 € και έγκριση υλοποίησης της πράξης: 

¨Ψηφιακές  

υπηρεσίες ανάδειξης του αγροτουρισμού του Δήμου Σερρών¨  από  

το Ε.Π. Μακεδονία -Θράκη  

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: 589/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό έβδομο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 27ο   

Επιστροφή παραχωρημένου οχήματος με αρ. κυκλ οφορίας  

ΚΗΙ-9546 από την Κ.Ε.ΔΗ.Σ.  

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  Χαρίτος Χ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι αποσύρεται,  διότι  δεν έχουν διορθωθεί 

τα αυτοκίνητα της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. και δεν θα στερήσουμε από την 

Κ.Ε.ΔΗ.Σ. το αυτοκινητάκι το οποίο της είχε . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σωστό.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ     

(ΠΡΑΚ. 3-19)  

…………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό όγδοο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 28ο   

Έγκριση δαπάνης φιλοξενίας κτηνιάτρων του Δικτύου Ελλήνων  

Εθελοντών Κτηνιάτρων οι οποίοι θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα  

εμβολιασμών και στειρώσεων αδέσποτων.  

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  Μεγαλομύστακας Α.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε να ρωτήσετε κάτι;  Εισηγητής ο εντεταλμένος δημοτικός 

σύμβουλος κ.  Μεγαλομύστακας.  Εάν θέλετε κάτι  να ρωτήσετε επί  του 
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θέματος; Παρακαλώ κυρία Ιλανίδου. Άλλος ερώτηση; Κανείς.  

Παρακαλώ.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Για ποιο λόγο …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το μικρόφωνό σας.   

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Για ποιο λόγο ακυρώθηκε το πρόγραμμα με τους ευρωπαίους εθελοντές 

που θα έρχονταν και θα έκαναν πάνω από 600 … Και πήγαν στην 

Καβάλα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εκτός θέματος η ερώτησή σας.  Η επόμενη.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Στο θέμα είναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν μιλάμε για τους ξένους…  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Θα επιβαρυνθεί ο Δήμος με άλλα έξοδα εκτός από αυτά τα εξακόσια; 

Δηλαδή φάρμακα, αναισθητικά και τα λοιπά, ποιος θα τα πληρώσει;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Εξακόσια ευρώ είναι …Οι ευρωπαίοι θα ερχόντουσαν και θα έβαζαν 

τσιπάκια,  αντισηπτικά φάρμακα όλα δωρεάν.  Και φιλοξενία και τα 

φαγητά και όλα μόνοι τους.  Τώρα εμείς  επιβαρυνόμαστε με 600 ευρώ. 

Εκτός από τα 600 ευρώ . .θα επιβαρυνθεί ο Δήμος και έξοδα για 

αντισηπτικά, φάρμακα, τσιπάκια και τα λοιπά;  
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Κος ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ:  

Μπορώ να απαντήσω;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως,  απαντήστε.  Αλλά να είστε σύντομος σας παρακαλώ.  

Κος ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ:  

Είχε γίνει  ήδη αίτηση στο Δίκτυο Ελλήνων Εθελοντών Κτηνιάτρων και 

δεν μπορούσαμε να το ακυρώσουμε αυτό εγκαίρως.  Υπάρχει 

πρωτοκολλημένη …  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε διάλογο κυρία Ιλανίδου.  

Κος ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ:  

Αυτό δεν γίνεται όταν εμπλέκονται κάποιοι  γιατροί να μπαίνουν και 

κάποιοι  άλλοι.  Όπου λέει  λαλούν πολλά κοκόρια αργεί  να ξημερώσει.  

Είχαμε ήδη καλέσει κάποιους κτηνιάτρους οι  οποίοι  είν αι υπό την 

αιγίδα του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου και πιστεύουμε ότι  η 

δουλειά γίνεται πολύ καλά και αυτό επαναλαμβάνεται.  Δεν χρειάζεται 

να χαλάσουμε την συνεργασία μας με αυτούς τους γιατρούς,  γιατί  εάν 

συζητούσαμε μαζί τους δεν θα ήταν το ιδανικό γι΄ αυτούς να 

δουλεύουν με κάποιους που δεν έχουν ξανά δουλέψει μαζί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  τοποθετήσεις.  Ποιος θέλει  να τοποθετηθεί;  Η κυρία Ιλανίδου. 

Εκτός από την κυρία Ιλανίδου; Ο κ.  Καρύδας.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Εννοείται επί  του θέματος η τοποθέτηση.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Οι ευρωπαίοι γιατροί θα ερχόντουσαν για είκοσι μέρες από 7 μέχρι 28 

Σεπτεμβρίου και επειδή δεν τους δεχθήκαμε εμείς  πήγανε στην Καβάλα 

και …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Ιλανίδου σας παρακαλώ επί του θέματος.   

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Ενώ οι έλληνες εθελοντές . .  μόνο για πέντε μέρες,  δυο με τρεις  μέρες 

είχε πρόβλημα το εργαστήριο,  το Κυνοκομείο,  έκαναν μόνο 64 

στειρώσεις,  σύμφωνα με τα στοιχεία του Κυνοκομείου.  Οι άλλοι θα 

έκαναν 600 στειρώσεις,  έκαναν μόνο 64 στειρώσεις για πέντε μέρες 

. .γ ια είκοσι μέρες.  Όλα τα έξοδα ήταν των ευρωπαίων. Εμείς,  δεν 

ξέρω, ρωτάω εάν θα πληρώσουμε τα αναισθητικά και τα τσιπάκια.   

 Νομίζω, σέβομαι τους εθελοντές . .από οπουδήποτε και από την 

Ευρώπη και από την Ελλάδα …600 στειρώσεις . .  θα κάναμε πάρα 

πολλές στειρώσεις.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Καρύδα.  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Προκαταβολικά εγώ θα εγκρίνω την δαπάνη την συγκεκριμένη αλλά θα 

πρέπει η δημοτική αρχή να βάλει σαν στόχο αυτή την αναγκαία 

κάλυψη των συγκεκριμένων ενεργειών που γίνονται,  επειδή αφορά και 

λόγους δημόσιας υγε ίας για τα αδέσποτα θέλω να πω, ότι  θα χρειαστεί  

κανονικά αυτή η διαδικασία να γίνεται εντός του Δήμου υπεύθυνα και 

να μην στηρίζεται στην καλή προαίρεση ή στον εθελοντισμό του 
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οποιουδήποτε,  πιστεύω να είναι καλοπροαίρετοι οι  άνθρωποι,  

κτηνιάτρων.  

 Τι θέλω να πω; Μπορεί ο Δήμος να ψάξει να βρει  ένα κονδύλιο,  

ώστε αυτή την διαδικασία της στείρωσης ή της ενίσχυσης του 

Κυνοκομείου ή της επέκτασης του Κυνοκομείου για να μπορούν να 

μαζευτούν όλα τα αδέσποτα της πόλης εκεί  πέρα, να γίνει  με χρήματα 

σταθερά είτε μέσω προγραμμάτων, εάν τυχόν υπάρχει κάτι  τέτοιο,  είτε 

μέσω άλλων πόρων.  

 Αυτή η διαδικασία θέλω να πω ότι  αφορά δημόσια υγεία και δεν 

πρέπει να στηρίζει  στον εθελοντισμό και στην καλή πρόθεση κάποιων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μεγαλομύστακα τον λόγο.   

Κος ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ:  

Στην πρώτη τοποθέτηση δεν νομίζω ότι  θα μπορούσαν να γίνουν 600 

στειρώσεις,  από ότι  μου είπαν οι  έλληνες γιατροί.  Είκοσι μέρες,  δεν 

είναι τόσοι γιατροί.  Νομίζω τέσσερις γιατροί έρχονται.   

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Έκαναν 283 στην Καβάλα και …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν έχετε τον λόγο κ.  Ιλανίδου.  

Κος ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ:  

Και επίσης δεν είναι 64 μόνο οι  στειρώσεις.  Και δεν είναι και μόνο 5.  

Εάν δείτε το έγγραφο των κτηνιάτρων που μας έχει  σταλθεί είναι μέχρι 

τέλη Σεπτεμβρίου.  Μπορείτε να ψάξετε στο Πρωτόκολλο, νομίζω την 

προηγούμενη εβδομάδα πρωτοκολλήθηκε.  Αυτά πάνω σε αυτή την 

τοποθέτηση.  
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 Όσο για την τοποθέτηση του κ.  Καρύδα, είναι ευχής έργο να 

εγκριθούν προγράμματα. Τώρα με τον κ.  Καρπουχτσή το ψάχνουμε.  

Από ότι  ξέρουμε όλοι στην πόλη μας το πρόβλημα των αδέσποτων 

είναι τεράστιο.  Το Κυνοκομείο μας έχει  κάποιο αριθμό θέσεων για 

τους σκύλους.  Αυτό έχει  υπερκαλυφθεί από τους σκύλους,  έχουμε 

μεγάλο πρόβλημα ακόμη και με την . .του Δήμου γιατί  έχουμε 

πληροφορίες ότι  έρχονται από τους άλλους Δήμους και παρατάνε 

σκυλιά στον δικό μας  Δήμο.  

Επίσης,  οι  φιλόζωοι δυσκολεύουν το έργο του Δήμου σε αυτό,  γιατί  

έχω καταγγελίες ότι  ταΐζουν τα σκυλιά,  όσο ήταν κλειστά τα σχολεία 

το καλοκαίρι τα ταΐζανε μέσα στα σχολεία και υπάρχουν αγέλες μέσα 

στα σχολεία.  Στον Λευκώνα γύρω –γύρω άκουσα ότι  υπάρχουν σκυλιά.  

Εκεί στο Κυνοκομείο που παρατάνε τα σκυλιά στον ΟΒΑ στον 

Βρεφονηπιακό Σταθμό υπάρχουν σκυλιά,  στο 1 ο  Λύκειο υπάρχουν 

σκυλιά.  Μέσα στο κέντρο της πλατείας Ελευθερίας υπάρχουν σκυλιά 

τα οποία ταΐζονται εκεί .  Έχουν δημιουργηθεί αγέλες.   

Ένα περιστατικό που συνέβη προχθές …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να μην επεκταθούμε σε αυτά τα θέματα.  

Κος ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ:  

Αυτό που θέλω να πω είναι ότι  να βρούμε κάποιο πρόγραμμα και ότι  

μπορούμε θα κάνουμε πάνω σε αυτό.   

 Αυτά και ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δευτερολογία υπάρχει ;  Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   
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Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 590/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό ένατο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 29ο   

Έγκριση δαπάνης προμήθειας μιας συσκευής  

ακινητοποίησης σκύλων.  

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  Μεγαλομύστακας Α.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Εάν υπάρχει πιστοποίηση γι΄ αυτό; . .και εάν υπάρχει σε άλλες πόλεις;  

Υπάρχει αυτό το μηχάνημα; Πιστοποιημένο μηχάνημα είναι;   Ξέρω ότι  

υπάρχουν και μηχανήματα που είναι ακατάλληλα για  τα σκυλιά.   

Κος ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ:  

…δεν το έχω δει  με τα μάτια μου και δεν το γνωρίζω κιόλας εάν το δω, 

αλλά είμαι σίγουρος ότι  ως Διευθυντής έχει  επιλέξει  πιστοποιημένο, 

γιατί  ως τώρα ο υπάλληλος που έχουμε κινδυνεύει  από τα σκυλιά που 

προσπαθεί να πιάσει τα σκυλιά μόνος του.   
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Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Πιστοποιημένα είναι αυτά.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι και αυτό;  

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: 591/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα τριακοστό.  

 

ΘΕΜΑ 30ο  

Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014  

από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη κάντε την εισήγησή σας.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Είναι αναμορφώσεις διαδικαστικού χαρακτήρα και προσθέτουμε άλλες 

δυο που μας έφερε η γραμματέας.  Μια ενίσχυση του κ ωδικού για την 
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Δ.Ε.Η. για να μπορούμε να πληρώνουμε την Δ.Ε.Η. εδώ και μια για 

την ενίσχυση του κωδικού για τα προνοιακά επιδόματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση από τον κ.  Γάτσιο.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Υπάρχει ένας κωδικός,  εάν θυμάμαι καλά, 3.400 ευρώ που είναι για 

τον τύπο, για τις  εφημερίδες και τα λοιπά. Αυτά δεν προβλέπονται;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 . .πόσες δημοσιεύσεις θα γίνουν μέσα στην χρονιά;  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Όχι για δημοσιεύσεις,  για συνδρομές.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Για δημοσιεύσεις είναι.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Εγώ νόμιζα ότι  είναι για συνδρ ομές και λέω ότι  τώρα θα βάλουμε 

καινούργιες συνδρομές;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Καμία συνδρομή.  

Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού  

οικ. Έτους 2014 για την ενίσχυση κωδικών εσόδων και εξόδων  

 που αφορούν ασφαλιστικές εισφορές και φόρους (Αναμ. 169)  

18662  3-10-2014  

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     
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(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 592/2014)  

…………………  

 

Ομοίως για την ενίσχυση του κωδικού εξόδ ων που αφορά συνδρομές  

 σε εφημερίδες,  περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα  (Αναμ. 171)  

18659 3-10-2014  

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: 593/2014)  

…………………  

 

Ομοίως για την ενίσχυση του κωδικού εξόδων  

που αφορά την ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (Ανάμ. 182)  

18652   6-10-2014  

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: 594/2014)  

…………………  

 

Ομοίως για την ενίσχυση κωδικών αποζημιώσεων ρυμοτομίας  

 και δικαστικών εξόδων (Αναμ. 185)  
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18879  6-10-2014  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαι τούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 595/2014)  

…………………  

 

Ομοίως για την ενίσχυση κωδικών εξόδων προνοιακών επιδομάτων 

(Αναμ. 187)  

18651  6-10-2014  

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: 596/2014)  

…………………  

 

Ομοίως για την ενίσχυση κωδικών εξόδων αντιτίμου ηλεκτρικού 

ρεύματος κλπ.  

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: 597/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Θέμα τριακοστό πρώτο.  

 

ΘΕΜΑ 31ο   

Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης προμηθειών μέσα από την  

εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας: Συντήρηση, οργάνωση,  

 διαχείριση χώρων πρασίνου των:   

α) Δ.Ε. Σερρών, β) Δ.Ε. Σκουτάρεως, γ)Δ .Ε. Καπ. Μητρούση και  

δ) Δ.Ε. Λευκώνα και των ε) Τ.Κ. Ορεινής και Άνω Βροντούς,   

του Δήμου Σερρών, έτους 2014.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Δούκας Γ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Εισηγητής ο κ.  Δούκας.  Είναι η Δ.Ε. Σερρών, Σκουτάρεως,  Καπετάν,  

Μητρούση, Λευκώνα και Τ.Κ. Ορεινής και Άνω Βροντούς.  Ερωτήσεις;   

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Είναι για την προμήθεια που θα  κάνει η Υπηρεσία Πρασίνου για τις  

παροχές υπηρεσίας που έχει  για τις  τέσσερις Δημοτικές Ενότητες.  Ο 

τρόπος εκτέλεσης θα είναι απευθείας ανάθεση για το αρδευτικό υλικό 

και το κηπευτικό υλικό που πρέπει να αγοράσει,  το οποίο το δίνει  στον 

εργολάβο και ο εργολάβος το τακτοποιεί .   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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 Είχαμε συμφωνήσει,  νομίζω σε άλλες συνεδριάσεις ότι  αυτά θα τα 

φτιάχναμε με πρόχειρο διαγωνισμό. Τώρα είναι πάλι απευθείας 

ανάθεση;  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Για να μπορεί η υπηρεσία να αγοράζει  καθ΄ όλη την διάρκεια του 

έτους για την Δ.Ε. ότι  χρειάζεται.  Ότι απαιτείται.  Μόνο του.  γι΄ αυτό 

και γίνεται απευθείας ανάθεση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Διαγωνισμούς κάνατε.   

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Οι διαγωνισμοί έχουν τελειώσει.  Μέσα από τον διαγωνισμό της 

παροχής υπηρεσιών υπάρχει και ένα μικρό ποσό για την προμήθ εια 

αρδευτικού κ φυτικού υλικού. Μόνο γι΄ αυτό θα κάνουμε την 

απευθείας ανάθεση. Όχι για το άλλο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν μπορώ να καταλάβω, κ.  Δούκα, διαφωτίστε με λίγο,  έχει  γίνει  ο 

διαγωνισμός,  ανάδοχος είναι συγκεκριμένος,  τώρα γιατί  αναθέτουμε σε 

άλλο ανάδοχο  και μάλιστα να πάρουμε  πράγματα τα οποία είναι 

κηπόχωμα, ας πούμε και βάζετε σε ορισμένες Ενότητες που δεν θα 

πάτε ποτέ κηπόχωμα; Και γιατί  κηπόχωμα και πράγματα μέσα από μια 

εργολαβία για την οποία υπάρχει ανάδοχος…  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Για την Δ.Ε. του Λευκώνα είναι το ποσό 98.000 εκ των οποίων οι  

8.610 θα έχει  για προμήθεια φυτικού και αρδευτικού υλικού.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Από τον ίδιο τον εργολάβο . .  σύμφωνα με την έκπτωση που έδωσε…  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  
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Ο ίδιος ο εργολάβος θα τα φέρει.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πώς θα κάνουμε εμείς  ανάθεση σε άλλο;  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Από ποιο μαγαζί θα τα πάρουμε.  Δεν τα αγοράζει  ο εργολάβος αυτά. 

Με το ποσό αυτά τα αγοράζει  η υπηρεσία και δίνει  τα υλικά στον 

εργολάβο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αφού είναι από διαγωνισμό, αυτό δεν μπορώ να καταλάβω.  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Ο διαγωνισμός έλεγε μόνο για το ποσό της παροχής υπηρεσίας,  όχι  για 

την προμήθεια.  Για την προμήθεια δεν έγινε διαγωνισμός.  Γι΄ αυτό και 

τώρα λέμε τον τρόπο εκτέλεσης.  Αυτός θα είναι απευθείας ανάθεση 

μόνο για την προμήθεια που θα κάνει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Των υλικών αυτών.  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Ότι χαλάει εκείνο θα αγοράζουμε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όλα τα άλλα έγιναν με διαγωνισμό.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δηλαδή θα δίνουμε εμείς  στον εργολάβο …  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Ναι,  ναι.  Τις  σωλήνες και ότι  άλλο και θα τα περνάει εκεί  που έχουν 

χαλάσει.  Στα υλικά. Το δεντράκι που ξεράθηκε και εκείνο θα πάει να 

το φτιάξει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Ο εργολάβος παροχή υπηρεσίας κάνει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτά είναι μέσα τα ίδια χρήματα που έδωσε προσφορά ο εργολάβος 

για τα συγκεκριμένα …  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Μέσα από εκείνα τα λεφτά. Απλά ξεχωρίζει  την προμήθε ια του υλικού.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για να προχωρήσουμε κύριοι ,  συμφωνείτε για όλα αυτά;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπαίνει  σε ψηφοφορία.  Ναι,  ναι,  ναι .  Κύριε Δούκα ναι,  κυρία Καλώτα 

όχι ,  ο κ.  Μηλίδης όχι ,  όχι ,  όχι ,  όχι .  Ναι,  ναι,  όχι  η κυρία 

Αντιπρόεδρος,  ναι ο Πρόεδρος.   

 

Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης προμηθειών μέσα από την  

εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας: Συντήρηση, οργάνωση,  

 διαχείριση χώρων πρασίνου των:  Δ.Ε. 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  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 598/2014)  

…………………  

 

Ομοίως Δ .Ε. Σκουτάρεως  
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Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 599/2014)  

…………………  

 

 Ομοίως Δ.Ε. Καπ. Μητρούση  

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: 600/2014)  

…………………  

 

Ομοίως Δ.Ε. Λευκώνα  

Ομοίως Τ.Κ. Ορεινής και Άνω Βροντούς,  του Δήμου Σερρών έτους 

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  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 601/2014)  

…………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό δεύτερο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 32ο   

Έγκριση διενέργειας προμήθειας:  

α) σημαιών για το σημαιοστολισμό των δημοτικών  

και τοπικών κοινοτήτων  

του Δήμου Σερρών για το έτος 2014,  

β) ειδών για τις ανάγκες των κοιμητηρίων,  

γ) ταινίας σημάνσεως  και  

δ) καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών και  

των Νομικών του Προσώπων,  

για το έτος 2015.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

ε) ανταλλακτικών οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  Χαρίτος Χ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Να πω κάτι;  Ο μεγάλος διαγωνισμός των καυσίμων είναι διεθνής.  Κάθε 

χρόνο γίνεται,  κύριε Πρόεδρε,  διεθνής με όλε ς τις  δημοσιεύσεις που 

επιβάλει ο νόμος.  Καύσιμα για όλο τον Δήμο και τον Δήμο και τα 

νομικά του πρόσωπα.  

 Οι  ταινίες σημάνσεως είναι για τον κύριο . .  που ζητήθηκαν 260 

ευρώ, οι  σημαίες είναι με εισήγηση της κυρίας Γωγούσκα από το 
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Γραφείο Δημάρχου Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων. Και ένα μικρό ποσό 

που ζήτησε η υπηρεσία των Κοιμητηρίων. Γάντια,  φτυάρια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Χαρίτος.  

Κος ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Για την προμήθεια των ανταλλακτικών είναι το ποσό των 34.290,18 

ευρώ και αφορά την Διεύθυνση . .  του Δήμου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις;   

Κος ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Είναι από τα ανταποδοτικά…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πόσα χρήματα είπατε;  

Κος ΧΑΡΙΤΟΣ:  

34.000 περίπου.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Με ποιον τρόπο;  

Κος ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Με διαγωνισμό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εντάξει,  διευκρίνισε ότι  θα γίνει  με διαγωνισμό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις;   

Κος ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Πρόχειρο.   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόχειρο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

 

Έγκριση διενέργειας προμήθειας:  

σημαιών για το σημαιοστολισμό των δημοτικών  και  

τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Σερρών για το έτος 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: 602/2014)  

…………………  

 

Ομοίως ειδών για τις ανάγκες των κοιμητηρίων,  

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: 603/2014)  

…………………  
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Ομοίως  ταινίας σημάνσεως   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτού νται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 604/2014)  

…………………  

 

Ομοίως  καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών και  

των Νομικών του Προσώπων,  για το έτος 2015.  

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: 605/2014)  

…………………  

 

Ομοίως ανταλλακτικών οχημάτων και μηχανημάτων 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  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 606/2014)  
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…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό τρίτο.   

 

ΘΕΜΑ 33ο   

Έγκριση μετάθεσης χρόνου παράδοσης της προμήθειας και  

εγκατάστασης αυτόνομου υβριδικού συστήματος θέρμανσης νερού  

κολυμβητικής δεξαμενής στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Σερρών  

με χρήση ηλιακής ενέργειας και φυσικού αερίου.  

Εισηγητές: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ. & ο Πρόεδρος  

 του ΟΠΑΚΠΑ κ. Χατζημαργαρίτης Μ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι Πρόεδρε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αυτό είναι,  κύριε Πρόεδρε,  προμήθεια για τον κ.  Χατζημαργαρίτη,  

εννοώ για το Κολυμβητήριο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μιλάμε για έγκριση μετάθεσης του χρόνου παράδοσης …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Να πω το διαδικαστικό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Διαδικαστικά.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Εγώ από ότι  διάβασα στην εισήγηση, επειδή αυτό το θέμα αφορά το 

Τμήμα Παιδείας,  το . .κάνει  απλά την διαδικασία,  από ότι  κατάλαβα 

διαγωνισμός έγινε.  Ο ανάδοχος έχει  υποβάλλει ένα αίτημα με 

ηλεκτρονική αλληλογραφία που έχει  έρθει  από την εταιρεία που θα 

προμηθεύσει το συγκεκριμένο μηχάνημα ότι  υπάρχει  ένα θέμα με το 

εργοστάσιο,  γιατί  9 Αυγούστου ήταν κλειστό λόγω διακοπών και η 

υπηρεσία και η γνωμοδότηση των τριών μελών της Επιτροπής,  του 

κυρίου  . .που είναι υπάλληλοι του Δήμου και . .  είναι προς το Τμήμα 

Προμηθειών για την . .  προμήθεια και εγκατάσταση του συστήματος 

αυτού.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

15-10 και έτσι το εισηγείται και ο Διευθυντής Οικονομικών …Τριάντα 

μέρες λόγω δηλαδή ότι  υπάρχει  εξήγηση έγγραφη με ηλεκτρονική 

αλληλογραφία ότι  το εργοστάσιο στην Ιταλία,  εάν το διάβασα καλά, 

ένα μήνα είναι κλειστό.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις;  Η κυρία Καλώτα, ο κ.  Αναστασιάδης,  η κυρία Μπιτζίδου.  

Άλλος; Όχι.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε εισηγητά μήπως γνωρίζετε,  με διαγωνισμό είπατε ότι  προέκυψε 

ο ανάδοχος.  Μήπως γνωρίζετε πόσοι προσήλθαν;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Δεν θυμάμαι απέξω να σας πω την αλήθεια.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Καλώτα;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Πέρασε από την Οικονομική Επιτροπή, από παντού.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Καλώτα.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Η ερώτησή μου είναι,  είναι γνωστό ότι  τα εργοστάσια κλείνουν το 

καλοκαίρι.  Αυτό θα έπρεπε να είχε προβλεφθεί.  Είναι δεδομένο ότι  

κλείνουν όλα τα εργοστάσια,  όλες οι  υπηρεσίες.  Έπρεπε ο χρό νος να 

έχει…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γι΄ αυτό και ψηφίζεται ο χρόνος παράτασης.  Επειδή δεν …  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Όχι,  όχι .  Είναι  γνωστό για όλα τα έργα που γίνονται.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γι΄ αυτό ψηφίζεται και ο χρόνος παράτασης.   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Δεν είναι δικαιολογία αυτό σαν παράταση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Μπιτζίδου.   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Θα ήθελα να πω ότι  είναι γνωστό ότι  το αθλητικό τμήμα του Δήμου 

Σερρών είχε διεξάγει  έναν μεγάλο φιλανθρωπικό αγώνα και είχε δώσει 

μετά από την στήριξη που είχε από τους Σερραίους δημότες και όχι  

μόνο, το ποσό των 8.350  ευρώ για την πισίνα.  Θέλω να ρωτήσω, αυτό 
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το ποσό είναι συν τα οκτώ χιλιάρικα; Γιατί  είχαν γίνει  κάποιες 

εργασίες,  οπότε θα ήθελα μια διευκρινιστική ερώτηση.  

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ μιλάμε για έγκριση μετάθεσης χρόνου παράδοσης.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Στην γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού είναι μόνο . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα νομίζω ότι  ολοκληρώθηκε και μπαίνει  σε ψηφοφορία.  Ναι,  

ναι.  Κύριε Γρηγοριάδη; Κύριε Μυστακίδη; Ναι,  ναι όχι  η κυρία 

Καλώτα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για τους λόγους που είπαμε.  Όλοι ξέρουμε ότι  ένα  μήνα είναι κλειστά 

τον Αύγουστο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  ναι και οι  υπόλοιποι.   

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: 607/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό τέταρτο θέμα.  
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ΘΕΜΑ 34ο  

Έγκριση αιτήματος υλοποίησης του δασοτεχνικού έργου ¨Σήμανση,  

χαρτογράφηση, ανάδειξη ευρύτερης περιοχής όρεων Βροντούς  

(ποδηλατικές και πεζοδρομικές διαδρομές)¨  στα πλαίσια της 

δράσης  

¨L313-3 ποδηλατικές διαδρομές σε περιοχές της αγροτικής 

υπαίθρου¨  

 του τοπικού προγράμματος LEADER του άξονα 4 του 

Προγράμματος  

Αγροτικής Ανάπτυξης,  από την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού  

χαρακτήρα ¨Περιβαλλοντικό Κέντρο Άνω Βροντούς¨    

εντός του δημοτικού δάσους Μαρμαρά του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Δούκας Γ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν έχετε κάτι  να ρωτήσετε;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να ρωτήσω κάτι εγώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.  Άλλος κανείς;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Διαδικαστικό είναι αλλά ίσως θα έπρεπε να έχουμε τις  αποφάσεις  των 

Τοπικών Συμβουλίων για τον συγκεκριμένο χώρο όπως . .  Δασαρχείο.  

Δηλαδή κάνει  πρόταση ο ιδιώτης εκεί  και εμείς  …  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Είναι εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Από τα 46 χιλιόμετρα τα 

6 χιλιόμετρα θα γίνουν στο δημοτικό δάσος Μαρμαρά.  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Το Δασαρχείο είναι για όλα τα άλλα και για τι  δικό μας βέβαια,  αλλά 

εμείς  δίνουμε άδεια μόνο για τα 6 χιλιόμετρα.   

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: 608/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα τριακοστό πέμπτο.   

 

ΘΕΜΑ 35ο   

Έγκριση επαναδημοπράτησης της παροχής υπηρεσιών με τίτλο:  

¨Συντήρηση, οργάνωση, διαχείριση χώρων πρασίνου της  

Δ.Ε. Καπ. Μητρούση του Δήμου Σερρών¨ ,  έτους 2014.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Δούκας Γ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να μας πει  κάποιος στο τι  συνίσταται η αστοχία;  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Επαναδημοπράτηση. Εδώ έχουμε επαναδημοπράτηση του έργου 

παροχής υπηρεσιών στο Δ.Ε. Καπετάν Μητρούση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στο τι  συνίσταται;   

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Έγινε ο διαγωνισμός,  δόθηκαν δυο προσφορές και οι  δυο προσφορές 

δεν είχαν ακέραιο ποσοστό έκπτωση..  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κόμμα 13…  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Που απορρίφθηκαν από την Επιτροπή Διαγωνισμού. Απορρίφθηκαν και 

οι  δυο.  Ο ένας εξ αυτών, ο πρώτος μάλλον έκανε ένσταση, η ένσταση 

αυτή έγινε δεκτή από την Οικονομική Επιτροπή, το πέρασε το θέμα, 

έφτασε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, η οποία απέρριψε το θέμα κα ι 

έτσι είμαστε υποχρεωμένοι τώρα να το ξανά φέρουμε ξανά να 

επαναδημοπρατήσουμε το θέμα, με πρόχειρο διαγωνισμό για να είναι 

γρήγορες οι  διαδικασίες για να προλάβουμε τις  ημερομηνίες.   

 Η σύμβαση αυτή τελειώνει 22 του Οκτώβρη, ο τωρινός 

εργολάβος.  Για να προλάβουμε μέχρι τότε να το κάνουμε με πρόχειρο 

διαγωνισμό. Γι΄ αυτό και …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πόσα λεφτά;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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9.200.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για να προλάβουμε τον χειμώνα;  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Δεν είναι μόνο για τον χειμώνα, είναι για όλο τον χρόνο.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Για όλο τον χρόνο είναι αυτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι θα κουρεύουν τον χειμώνα Κώστα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τότε να δημοπρατούμε μόνο για εννέα μήνες,  να μην το κάνουμε 

δώδεκα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια τοποθέτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Λοιπόν,  το κατεπείγον του ζητήματος το καταλαβαίνω. Με βάση την 

διατύπωση λέει  ότι  θα δώσουμε  38 χιλιάρικα για το έτος ΄14,  το οποίο 

έχει  άλλους δυο μήνες.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Για ένα έτος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για ένα έτος.  Από τον Απρίλιο είναι αυτή η ιστορία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Θα είναι από τώρα μέχρι του χρόνου τον Οκτώβρη δηλαδή;  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Θα βγει  δημοπρασία,  θα βγει  ανάδοχος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για δυο μήνες είναι.  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Όχι,  είναι για όλο τον χρόνο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν το περιγράφετε έτσι.  Το ΄14 λέτε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εντάξει,  διορθώστε το εκεί  πέρα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ένα χρόνο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Έτσι όπως είναι γραμμένο είναι για δυο μήνες ανάθεση. Έτσι όπως 

είναι διατυπωμένο είναι η ανάθεση για δυο μήνες.  Κακά τα ψέματα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα το διορθώσουμε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να το διορθώσετε παρακαλώ. Έτσι όπως είναι γραμμένο η ανάθεση 

αφορά…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όλοι οι  διαγωνισμοί για ένα χρόνο είναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην την πατήσουμε πάλι και πάει  στην Περιφέρεια και απορριφθεί.   
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Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Πρόεδρε παρακαλώ να γίνει  τώρα η διόρθωση, σε σας είναι η ευθύνη 

για διάστημα 12 μηνών, δηλαδή 2014 -2015. Παρακαλώ να γραφτεί  

επακριβώς.  Διαγωνισμός για 12 μήνες.   

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Εννοείται ότι  θα είναι για 12 μήνες.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν εννοείται.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν εννοείται τίποτα.   

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Μα ο διαγωνισμός είναι για 12 μήνες,  θα γίνει  επαναδημοπράτηση για 

λιγότερο;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Από την αρχή έγινε για 12 μήνες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

2015.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Απλά θα γίνει  τώρα πρόχειρος διαγωνισμός για πιο γρήγορα.  

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: 609/2014)  

…………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα τριακοστό έκτο.   

 

ΘΕΜΑ 36ο   

Έγκριση προσφορών μίσθωσης ακινήτων του  

κληροδοτήματος Αποστολίδη.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτοί οι  δυο …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εδώ τα διαμερίσματα, επειδή δεν ήσασταν τα προηγούμενα χρόνια 

δημοτικός σύμβουλος,  πασχίζουμε να τα μισθώσουμε.  Ποτέ δεν τα 

είχατε μισθώσει.  Ποτέ δεν τα είχατε μισθώσει στο παρελθόν.  

Πασχίζουμε να τα μισθώσουμε.  Προσπαθούμε να . .  το κληροδότημα 

και να είναι μισθωμένο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Μπορεί και να είναι,  δεν το γνωρίζω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θέλω να πω, κάτι  πήγε να πει  ο κ.  Γκότσης αμέσως μόλις …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν για το τριακοστό έκτο ομόφωνα ναι;  Λίγη ησυχία από το σώμα.  
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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: 610/2014)  

…………………  

 

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Επειδή δεν είχα τις  εισηγήσεις,  σήμερα έχω εδώ το μεηλ μου για να 

έχω τις  εισηγήσεις,  δεν γνωρίζω το θέμα, λευκό. Και κάτι  άλλο, κύριε 

Πρόεδρε,  συγνώμη που διακόπτω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Επειδή με έχουμε π ιάσει ήδη 2:00΄,  εμένα η επαγγελματική μου 

ιδιότητα δεν μου επιτρέπει  να κάτσω άλλο, θα αποχωρήσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  το Δημοτικό Συμβούλιο τελειώνει εδώ. Αύριο στις  19:00΄ το 

απόγευμα για τα υπόλοιπα θέματα. από το τριακοστό έβδομο μέχρι το 

πεντηκοστό.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν συμφωνήσουμε μπορούμε να το τελειώσουμε σήμερα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και ένας να μην συμφωνεί αύριο το συμβούλιο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι δεν συμφωνεί,  απλά δεν μπορεί να παραμείνει  άλλο ο κ.  Καρύδας.   
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δηλαδή γιατί  να έρθουμε αύριο,  κύριε Πρόεδρε;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα λοιπόν στις  19:00΄ η ώρα συνεχίζεται η συνεδρίαση.  

 

ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

………………………… 

……………… 

 

 

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

συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε. 

 

555-2014: Έγκριση διοργάνωσης φεστιβάλ μπουγάτσας και τοπικών προϊόντων ¨bougatsa 

  days¨ από 25 έως 29 Σεπτεμβρίου 2014 στις Σέρρες.  

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

556-2014: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην τελετή απονομής των Ευρωπαϊκών  

  Βραβείων Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον καθώς και των Ελληνικών  

  Βραβείων για το Περιβάλλον, στις 24 Σεπτεμβρίου 2014 στην Αθήνα. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

557-2014: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών σε επιτροπές – εργασίες της  

  Ελληνογερμανικής Συνέλευσης (D.G.V.) και έγκριση δαπάνης φιλοξενίας  

  Γερμανού Δημάρχου. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

558-2014: Ορισμός μελών για τη συγκρότηση νέου Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π. με την 

  επωνυμία: ¨Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, Κοινωνικής Πολιτικής και 

   Αθλητισμού Δήμου Σερρών¨. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 
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559-2014: Ορισμός μελών για τη συγκρότηση νέου Δ/κού Συμβουλίου της Κοινωφελούς 

  Επιχείρησης Δήμου Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

560-2014: Ορισμός μελών για τη συγκρότηση νέου Δ/κού Συμβουλίου της Δημοτικής 

  Κοινωφελούς Επιχείρησης ¨ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.¨ Σερρών. Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος 

  κ. Γαλάνης Στ. 

 

561-2014: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στη γενική συνέλευση της αστικής μη  

  κερδοσκοπικής εταιρείας «Κέντρο Πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων 

  ουσιών ¨ΟΑΣΙΣ¨». 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

562-2014: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στη γενική συνέλευση της αστικής μη  

  κερδοσκοπικής εταιρείας ¨Φεστιβάλ Αμφίπολης¨. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

563-2014: Ορισμός μέλους για την επανασυγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής  

  Παιδείας. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

564-2014: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Σερρών στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο  

  Επιθεωρήσεως Θεάτρων, Κινηματογράφων και παρεμφερών επιχειρήσεων 

  (μεγάλα κέντρα διασκέδασης, πλανόδιων δραστηριοτήτων, λούνα-παρκ,  

  τσίρκο  κ.λπ). 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

565-2014: Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της ¨Δ.Ε.Υ.Α.Σ¨. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

566-2014: Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της ¨Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ.¨. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

567-2014: Ορισμός μελών και προέδρου Δ.Σ. της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας 

εκπαίδευσης 

568-2014: Ομοίως της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής της Β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου 

Σερρών. 
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569-2014: Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για την επιτροπή της παρ. 5 του άρθρου 186 

  του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/8-6-2006 τ.Α’) ¨Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

  Κοινοτήτων¨. 

  Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

570-2014: Ορισμός μελών επιτροπών χορήγησης βεβαιώσεων κτηματολογίου των Δ.Κ. 

  Ελαιώνα, Οινούσας, Ορεινής, Βαμβακούσας και οικισμού Ξηροτόπου. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

571-2014: Συγκρότηση κριτικής επιτροπής της προκήρυξης αρχιτεκτονικού διαγωνισμού 

  μικρής κλίμακας ¨Ανάκτηση - ανάδειξη χώρου διεύρυνσης των οδικών αξόνων 

  Διον. Σολωμού – Μ. Αλεξάνδρου και του δημοτικού οικοπέδου στο Ο.Π.  

  210¨. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

572-2014: Αντικατάσταση μέλους επιτροπής παραλαβής μικρών έργων των οποίων η 

  δαπάνη δεν υπερβαίνει τα 5.869,40 €, έτους 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις 

  της παρ. 2 του άρθρου 15 του Π. . 171/1987 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 

  229/1999. 

  Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

573-2014: Αντικατάσταση μέλους επιτροπής παραλαβής έργων, πρ/σμού άνω των  

  5.869,41 €, έτους 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.Δ. 

  171/1987 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 229/1999. 

  Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

574-2014: Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων: 

  α) Συμπληρωματικά έργα αναπλάσεων πεζοδρομίων  στην  οδό Αν. Θράκης 

 

575-2014: Ομοίως Μελέτη – κατασκευή – χρηματοδότηση και παραχώρηση  

  εκμετάλλευσης υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων στο ΟΠ 181 Δήμου Σερρών 

 

576-2014: Ομοίως  Οδοστρωσία πόλης Σερρών έτους 2012 

 

577-2014: Ομοίως Διανοίξεις-ασφαλτοστρώσεις οδών στην περιοχή Ομόνοια-Καλύβια 

 

578-2014: Ομοίως κατασκευή περίφραξη δημοτικής εκτάσεως της Τ.Κ. Ορεινής 
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579-2014: Ομοίως  Συντήρηση των σχολικών μονάδων της Κοιν. Ορεινής. 

 

580-2014: Τροποποίηση της αριθμ. 173/2000 Α. .Σ. και αντικατάσταση μελών της  

  επιτροπής τήρησης διαδικασιών πρόσληψης και κατάρτισης των πινάκων  

  προτεραιότητας. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

581-2014: Έγκριση των υπ' αριθμ. 17/2014 και 33/2014 αποφάσεων της ΔΗ.Κ.Ε. 

¨ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.¨. περί έγκριση καλλιτεχνικού και οικονομικού απολογισμού 

έτους 2013  

 

582-2014: Ομοίως της αρ. 33/2014 απόφαση τους ΔΗ.Κ.Ε. ¨ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.¨. περί έγκρισης 

ισολογισμού έτους 2013 

 

583-2014: Έγκριση της αρ. 115/2014 απόφασης  του Δ.Σ. της ΚΕΔΗΣ περί Έγκρισης 

Οικονομικών Καταστάσεων έτους 2011 

 

584-2014: Ομοίως της αρ.116/2014 περί Έγκρισης Απολογισμού χρήσεως  2013 

 

585-2014: Έγκριση της υπ' αριθμ. 161/2014 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών με 

  τίτλο: ¨Αναπροσαρμογή του τιμολογίου του οικισμού Χιονοχωρίου, λόγω  

  ολοκλήρωσης  των έργων ύδρευσης στην εν λόγω περιοχή¨. 

  Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ κ. Αραμπατζής Θ. 

 

ΠΡΑΚ.  Ενημέρωση επί: 

1-14-2014 α) της πρώτης έκθεσης αναφοράς προόδου και αξιολόγησης επιχειρησιακού 

  προγράμματος Δήμου Σερρών 2011-2014, 

 

ΠΡΑΚ.  Ομοίως του ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2014. 

2-14-2014 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

586-2014: Έγκριση απολογισμού: 

  α) Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  

 

587-2014:  β) Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σερρών, 

για τα έτη 2011, 2012 και 2013. 

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κ. Αγιαννίδου Στ. 
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588-2014: Αποδοχή χρηματοδότησης: 

  α) ποσού 19.075,42 € για την καταβολή μισθωμάτων των σχολικών μονάδων 

  του Δήμου Σερρών, για τη χρονική περίοδο Μαΐου – Αυγούστου 2014, 

  Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κ. Αγιαννίδου Στ. 

 

589-2014: Ομοίως ποσού 61.500,00 € και έγκριση υλοποίησης της πράξης: ¨Ψηφιακές 

  υπηρεσίες ανάδειξης του αγροτουρισμού του Δήμου Σερρών¨ από το Ε.Π. 

  Μακεδονία-Θράκη. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

ΠΡΑΚ.  Επιστροφή παραχωρημένου οχήματος με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΙ-9546 από την 

3-14-2014 Κ.Ε.Δ.Η.Σ. 

  Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Χαρίτος Χ. 

 

590-2014: Έγκριση δαπάνης φιλοξενίας κτηνιάτρων του Δικτύου Ελλήνων Εθελοντών 

  Κτηνιάτρων οι οποίοι θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα εμβολιασμών και  

  στειρώσεων αδέσποτων. 

  Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Μεγαλομύστακας Α. 

 

591-2014: Έγκριση δαπάνης προμήθειας μιας συσκευής ακινητοποίησης σκύλων. 

  Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Μεγαλομύστακας Α. 

        18957   6-10-2014 

 

591-2014: Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. Έτους 2014 για 

την ενίσχυση κωδικών εσόδων και εξόδων που αφορούν ασφαλιστικές 

εισφορές και φόρους (Αναμ. 169) 

         18662  3-10-2014 

 

592-2014: Ομοίως για την ενίσχυση του κωδικού εξόδων που αφορά συνδρομές σε 

εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα  (Αναμ. 171)   

                                                                                            18659 3-10-2014 

 

593-2014: Ομοίως για την ενίσχυση του κωδικού εξόδων που αφορά την ετήσια εισφορά 

στο ΤΑΔΚΥ (Ανάμ. 182)        

                                                                               18652   6-10-2014 

 

594-2014: Ομοίως για την ενίσχυση κωδικών αποζημιώσεων ρυμοτομίας και δικαστικών 

εξόδων (Αναμ. 185)         

                                                                                18879  6-10-2014 
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595-2014: Ομοίως για την ενίσχυση κωδικών εξόδων προνοιακών επιδομάτων  

(Αναμ. 187)    

            18651  6-10-2014 

 

596-2014:  Ομοίως για την ενίσχυση κωδικών εξόδων αντιτίμου ηλεκτρικού ρεύματος κλπ. 

 

597-2014: Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης προμηθειών μέσα από την εκτέλεση της 

παροχής υπηρεσίας: Συντήρηση, οργάνωση, διαχείριση χώρων πρασίνου 

των:Δ.Ε. Σερρών  

 

598-2014: Ομοίως Δ .Ε. Σκουτάρεως 

 

 599-2014: ΟμοίωςΔ.Ε.Καπ.Μητρούση  

 

600-2014: Ομοίως Δ.Ε. Λευκώνα  

 

601-2014: Ομοίως Τ.Κ. Ορεινής και Άνω Βροντούς, του Δήμου Σερρών έτους 2014. 

 

602-2014: Έγκριση διενέργειας προμήθειας: α) σημαιών για το σημαιοστολισμό των 

δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων  του Δήμου Σερρών για το έτος 2014 

 

603-2014: Ομοίως ειδών για τις ανάγκες των κοιμητηρίων 18962  6-10-2014 

 

604-2014: Ομοίως ταινίας σημάνσεως     18958 6-10-2014 

 

605-2014: Ομοίως καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών και των Νομικών του 

Προσώπων, για το έτος 2015. 

 

606-2014: Ομοίως  ανταλλακτικών οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Σερρών. 

 

 

607-2014: Έγκριση μετάθεσης χρόνου παράδοσης της προμήθειας και εγκατάστασης 

  αυτόνομου υβριδικού συστήματος θέρμανσης νερού κολυμβητικής δεξαμενής 

  στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Σερρών με χρήση ηλιακής ενέργειας και φυσικού αερίου. 

  Εισηγητές: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. και ο Πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ. 

  Χατζημαργαρίτης Μ. 
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608-2014:  Έγκριση αιτήματος υλοποίησης του δασοτεχνικού έργου ¨Σήμανση,  

  χαρτογράφηση, ανάδειξη ευρύτερης περιοχής όρεων Βροντούς (ποδηλατικές 

  και πεζοδρομικές διαδρομές)¨ στα πλαίσια της δράσης ¨L313-3 ποδηλατικές 

  διαδρομές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου¨ του τοπικού προγράμματος 

  LEADER του άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, από την 

  αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ¨Περιβαλλοντικό Κέντρο Άνω 

  Βροντούς¨ εντός του δημοτικού δάσους Μαρμαρά του Δήμου Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Δούκας Γ. 

 

609-2014: Έγκριση επαναδημοπράτησης της παροχής υπηρεσιών με τίτλο: ¨Συντήρηση, 

  οργάνωση, διαχείριση χώρων πρασίνου της Δ.Ε. Καπ. Μητρούση του Δήμου 

  Σερρών¨, έτους 2014. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Δούκας Γ. 

 

610-2014: Έγκριση προσφορών μίσθωσης ακινήτων του κληροδοτήματος Αποστολίδη. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

611-2014: Έγκριση αυτοδίκαιης παράτασης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου βάσει της 

  παρ. 2β του άρθρου 45 του Ν. 4257/2014. 

  Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

612-2014: Έγκριση δημιουργίας κωδικών εσόδου που αφορούν έσοδα από το δικαίωμα 

  χρήσης χώρου για ταφή νεκρού. 

  Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

613-2014:  Έγκριση παραχώρησης κατά χρήση μιας αίθουσας του ανενεργού δημοτικού 

  σχολείου Πεπονιάς στον ¨Σύλλογο Γυναικών Πεπονιάς¨. 

   Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

614-2014: Προσκύρωση δημοτικής έκτασης σε οικόπεδο στην περιοχή ¨Ιμαρέτ – Άνω 

  Καμενίκια¨.                                                               19757  15-10-2014 

  Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

 615-2014: Έγκριση διοικητικής αποβολής: του Παλαιστικού Ομίλου Σκουτάρεως, από  

τον σχολικό χώρο του Γυμνασίου Σκουτέρως 

 

ΠΡΑΚ.  του κ. Δερμεντζή Κων/νου, από αυθαίρετα κατεχόμενη δημοτική έκταση   

4-19-2014 στην Τ.Κ. Λευκώνα του Δήμου Σερρών 
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616-2014: Ομοίως Του κ. Πατμανίδη Βασιλείου, από αυθαίρετα κατεχόμενη δημοτική 

έκταση στην Τ.Κ. Λευκώνα του Δήμου Σερρών 

 

617-2014: Ομοίως  του κ. Στύλα Κων/νου, από αυθαίρετα κατεχόμενη δημοτική έκταση, 

που  αποτελεί τμήμα του δημ. αγροτεμαχίου με αριθμό 895 (ΑΚΔ 55), του 

αγροκτήματος Σερρών  

 

618-2014:  Ομοίως  των κληρονόμων Ιωάννη Αγιοκάτσικα, από αυθαίρετα κατεχόμενη  

  δημοτική έκταση, που αποτελεί τμήμα του δημ. αγροτεμαχίου με  

  αριθμό 3776  (ΑΚΔ 282), του αγροκτήματος Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΠΡΑΚ.  Έγκριση τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Π. 714 και 714Α στην  

5-19-14 περιοχή Αγίων Αναργύρων (Π.Ε. 5) του Δήμου Σερρών.  

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

619-2014: Έγκριση και παραλαβή της διορθωτικής πράξης εφαρμογής της μελέτης:  

  ¨Πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης της γειτονιάς Αλημπέκιοϊ¨. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

620-2014: Έγκριση υλοποίησης του υποέργου 6 με τίτλο: ¨Αρχαιολογικές έρευνες και 

  εργασίες¨ της πράξης ¨Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις δημόσιων ανοικτών χώρων 

  στο Δήμο Σερρών¨. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

621-2014: Έγκριση τροποποίησης: για την υλοποίηση του έργου: ¨Sports for all¨ (που 

χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Εδαφικής Ευρωπαϊκής Συνεργασίας 

ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013)  

 

622-2014: Ομοίως  για την υλοποίηση της πράξης: ¨Προώθηση της Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς των Βλάχων στις περιοχές των Σερρών και Konce, από το 

Πρόγραμμα  Διασυνοριακής Συνεργασίας ΙΡΑ ΕΛΛΑΔΑ - FYROM 2007-

2013¨. 

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

623-2014: Έγκριση εξόφλησης οφειλής του έργου: ¨Καθαρισμός αρδευτικού καναλιού 

  στο αγρόκτημα Μητρουσίου¨ για το έτος 2013.  

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 
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624-2014: Έγκριση μελετών των έργων: Συντήρηση και επισκευή αγροτικής οδοποιίας  

  Δ.Ε. Σερρών και Δ.Ε.  Λευκώνα, έτους 2015 

   

625-2014: Ομοίως  Δ.Ε.  Σκουτάρεως έτους 2015  

 

626-2014: Ομοίως Δ.Ε. Μητρουσίου έτους 2015  

   

627-2014: Ομοίως  Τ.Κ Ορεινής και Τ.Κ. Άνω Βροντούς, έτους 2015. 

628-2014: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων:

 Αντικατάσταση ιστών ηλεκτροφωτισμού στο Δημοτικό Γήπεδο    

 Μητρουσίου 

629-2014: Ομοίως Αποχέτευση λυμάτων οικισμού Χριστός και ολοκλήρωση εξωτερικού 

  αγωγού λυμάτων Δήμου Λευκώνα. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

630-2014: Έγκριση διαγραφής ποσού από του υπ΄αριθμόν 1143 Χρηματικό Κατάλογο  

 

631-2014: Διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο του κ. Μούτλα Γεωργίου που 

αφορά πάγιο ακινήτου έτους 2012 

 

632-2014: Ομοίως ποσού του κ.κ. Θωμαΐδη Μενελάου που αφορά δημοτικό φόρο 0,5%  

 

633-2014: Ομοίως του κ. Χασεκίδη Χαραλάμπου που αφορά δημοτικό φόρο 0,5% και 

πρόστιμο δημοτικού φόρου 0,5%. 

 

634-2014: Ομοίως της Παπαδόπουλος Φραγκίδης ΟΕ που αφορούν δημοτικό φόρο 0,5% 

και πρόστιμο δημοτικού φόρου 0,5%. 

 

635-2014: Ομοίως του κ. Χατζημπατζάκη Σωτηρίου που αφορούν δημοτικό φόρο 2% και 

πρόστιμο δημοτικού φόρου 2%. 

 

636-2014: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου κατά το μήνα Σεπτέμβριο 

2014   

 

637-2014: Ομοίως στις 8 Σεπτεμβρίου 2014 

 

638-2014: Ομοίως της Αντιδημάρχου κ. Αγιαννίδου για τις 24-26 Οκτωβρίου 2014 
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639-2014: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου από 1-2 

Σεπτεμβρίου 2014 

 

640-2014: Ομοίως  του Αντιδημάρχου κ. Γρηγοριάδη Παναγιώτη  για τις 11 και 12  

  Ιουλίου 2014 

 

641-2014: Ομοίως των  υπαλλήλων του Δήμου μας κατά τον μήνα Αύγουστο 2014 

642-2014: Έγκριση έκδοσης άδειας λειτουργίας υπηρεσιών διαδικτύου στον κ. Μπούρα 

  Θεόδωρο του Χρήστου, στην Τ.Κ. Κάτω Καμήλας.  

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

643-2014: Επικαιροποίηση της υπ΄ α. 712/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και 

αναδιατύπωση του πρώτου (1ου ) μέρους αυτής.  

……………………….. 

………………. 
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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ∆.Σ.  

 

 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ         ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

Ιλανίδου –  Βίλλιου ∆έσποινα (Αντιπρόεδρος ∆.Σ.)   ……………….  

 

Αγιαννίδου -Αρβανίτη Σταυρούλα     ……………….  
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Αναστασιάδης Αντώνιος       ……………….  

 

Αναστασιάδης Ηλίας        ……………….  

 

Αραµπατζής Θεόδωρος       ……………….  

 

Γαλάνης Στέργιος        ……………….  

 

 

Γάτσιος Αθανάσιος        ……………….  

 

Γάτσιος Ιωάννης        ……………….  

 

Γεωργούλα Σουλτάνα       ……………….  

 

Γιαννακίδης ∆ηµήτριος       ……………….  

 

Γκότσης Ηλίας         ……………….  

 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης       ……………….  

 

Γρηγοριάδης Χρήστος                                                ……………….  

 

∆ούκας Γεώργιος        ……………….  

 

∆ρίγκα Χρυσούλα        ……………….  
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Καδής Γεώργιος        ……………….  

 

Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος       ……………….  

 

Καλώτα Παναγιώτα        ……………….  

 

Καρπουχτσής Κωνσταντίνος      ……………….  

Καρύδας Νικόλαος        ……………….  

 

Μεγαλοµύστακας Αναστάσιος      ……………….  

 

 

Μερετούδης ∆ηµήτριος       ……………….  

 

Μηλίδης Θεόδωρος        ……………….  

 

Μοσχολιός Ζωγράφος       ……………….  

 

Μπιτζίδου –  Σαρακενίδου Σοφία     ……………….  

 

Μυστακίδης Παύλος        ……………….  

 

Ραµπότας Ευθύµιος        ……………….  

 

Σούζας Ζαχαρίας        ……………….  

 

Στεργίου Νικόλαος        ……………….  
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Τερζής Βασίλειος        ……………….  

 

Τσαλίκογλου ∆ηµήτριος       ……………….  

 

Φωτιάδης Στέφανος        ……………….  

 

Χαρίτος Χρήστος        ……………….  

 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος       ……………….  

 

 

Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης      ……………….  

 

Χράπας Παντελής        ……………….  

 

Χρυσανθίδης Βασίλειος       ……………….  

 

 

 


