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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 19/2014  

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ 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 µ ε 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 ά ρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδοµένου 

ότι  σε σύνολο 40 ∆ηµοτικών Συµβούλων, παρόντες ήταν 3 9 ,  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  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 24 Η Σ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014  

 

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.  

 

………………….. 

……….. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 

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. 

 

ΘΕΜΑ 8ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στη γενική συνέλευση της αστικής μη  

  κερδοσκοπικής εταιρείας ¨Φεστιβάλ Αμφίπολης¨. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 
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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.  

  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 
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  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  

  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, 
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  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. 

 

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 
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  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 

  Σερρών¨, έτους 2014. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Δούκας Γ. 

 

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

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 
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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. 

 

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. 
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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, 

  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 
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  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 

 

……………………… 

…………….. 

 

 

19η   ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σταματήσαμε στο 36 ο  θέμα.  Και ξεκινάμε την σημερινή συνέχεια της 

χθεσινής συνεδρίασης είναι το 37 ο  θέμα.  
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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.  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Ο νόμος προβλέπει μια διαδικασία . .αυτοδίκαιη μίσθωση. Πολύ 

αυστηρά ζήτησα από την υπηρεσία στην οποία υποβλήθηκε το αίτημα 

να μας διευκρινίσει  εάν,  στην εισήγησή της,  πληροί αυτός ο άνθρωπος 

τις  προϋποθέσεις.  Η κυρία Κελεφού μου είπε ότι  τις  πληροί και τις  

συνυπογράφει και μπορεί για το συμπεφωνημένο χρονικό διάστημα της 

αρχικής μίσθωσης,  τα τέσσαρα χρόνια δηλαδή να πάρει παράταση και 

άλλα τέσσερα γιατί  πληροί τις  προϋποθέσεις του νόμου που είναι ο 

4257/2014.  

 Δεν ξέρω εάν  θέλετε να με ρωτήσετε κάτι;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε συνάδελφοι,  να ρωτήσετε κάτι;  Ο  κ.  Καρύδας.   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Επειδή σας εξήγησα χθες ότι  η γραμματέας δεν έχει  το μέιλ μου, δεν 

έχω παραλάβει τις  εισηγήσεις.  Μια ερώτηση. Τι σημαίνει  αυτοδίκαιη 

παράταση μίσθωσης και ποιο είναι  το ακίνητο;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Πρόκειται για ένα ακίνητο στον Δήμο Καπετάν Μητρούση. Όπως λέει  

εδώ ότι  ο ανωτέρω εκμίσθωσε για πρώτη φορά το δημοτικό ακίνητο 

του πρώην Κοινοτικού Καταστήματος Μητρουσίου το ΄93 για τέσσερα 

χρόνια.  Ένα κατάστημα δηλαδή στο Άνω Μ ητρούσι.   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Στην παλαιά Κοινότητα δηλαδή;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δίπλα στην παλαιά Κοινότητα. Και σύμφωνα με τον Ν4257/14,  ένας 

νόμος που ψηφίστηκε από την Ελληνική Βουλή φέτος,  έχει  την 

δυνατότητα κάποιος εάν πληροί τις  προϋποθέσεις που αναφέρει στην 

εισήγησή της η κυρία Κελεφού και ο κ.  Μυγδάλης,  δηλαδή ότι  ο 

μισθωτής παραμένει  στο μίσθιο κατά τον χρόνο δημοσίευσης του 

παρόντος,  παρέμενε,  ότι  καταβάλει το μίσθωμα κατά τους τελευταίους 

δώδεκα μήνες προ της δημοσιεύσεως του παρόντος,  το εξέτασε η 

υπηρεσία  που καταβάλει τα μισθώματα και ότι  η μίσθωση είχε 

συναφθεί κατόπιν διαγωνιστικής δημόσιας πλειοδοτικής διαδικασίας.   

Πράγματι,  είχε γίνει  δημοπρασία γιατί  στην αρχή η υπηρεσία δεν 

μου το διευκρίνισε προσωπικά όταν ήλεγξα την εισήγηση για να έρθει  

στο Δημοτικό Συμβούλιο,  της ζήτησα να κάνει  την έρευνα στον πρώην 

Δήμο Καπετάν Μητρούση και στην Δ.Ε.,  πράγματι βρήκε τα έγγραφα, 

είχε γίνει  δημοπρασία εκείνη την εποχή που μισθώθηκε και εφόσον 

πληροί τις  προϋποθέσεις η δυνατότητα η δική μας είναι να το 

παρατείνουμε για τέσσερα χρόνια,  γιατί  αυτή ήταν και η αρχική 

μίσθωση. Το λέει  ρητά ο νόμος,  είναι για τον συμπεφωνημένο 

συμβατικό χρόνο. Τον αρχικό.  Για τέσσερα χρόνια είχε γίνει  η 

μίσθωση του συγκεκριμένου κυρίου,  για τέσσερα χρόνια μπορούμε να 

την παρατείνουμε.  Όχι για παραπάνω.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωράμε; 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: 611/2014)  

…………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό όγδοο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 38ο   

Έγκριση δημιουργίας κωδικών εσόδου που αφορούν έσοδα  

από το δικαίωμα χρήσης χώρου για ταφή νεκρού.  

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις;  Ο κ.  Γαλάνης.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν είχαμε τέτοιους κωδικούς.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Είχαμε αλλά για πρώτη φορά έχουμε στις  Τ.Κ. Ελαιώνα, Οινούσα και 

Επταμύλους.  Σε άλλες έχουμε.  Σε αυτές δεν έχουμε.  Θα έχουμε τώρα. 

Κωδικό δημιουργούμε.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κωδικό δημιουργούμε.  Ποσό δεν.  Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Για το συγκεκριμένο θέμα, με αφορμή την συγκεκριμένη . .  θα το φέρω 

με υπογραφές στο Δημοτικό Συμβούλιο…στην συγκεκριμένη ψήφιση. 

. .Δημιουργήθηκαν τεράστια προβλήματα.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Τι προβλήματα δημιουργήθηκαν;  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Στείλαμε χαρτιά ακόμα και στην Αμερική που λείπουν εξήντα χρόνια 

και στην Αυστραλία …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν τα στείλαμε,  εντάξει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνέβησαν και αυτά.  Εγώ έχω υπόψη μου κάποια.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ειδικά σε ορισμένους τόπους που από μόνοι τους οι  άνθρωποι κάνουν 

όλη την διαδικασία της κηδείας,  να απαλειφθεί και να . .  το 

συγκεκριμένο θέμα.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Τώρα, κύριε Πρόεδρε,  αυτό είναι εκτός θέματος.  Θα σας βοηθήσω και 

θα σας προλάβω…  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  
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Αλλά θα σας πω και κάτι  άλλο και τελειώ νω.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Πείτε μου.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Για την συντήρηση των νεκροταφείων, δυστυχώς, κ.  Γαλάνη, λυπάμαι 

που το λέω, όλο τα καλοκαίρι τα χόρτα είναι μέχρι εκεί  πάνω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για να μην συνεχίσουν να είναι …  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ο κόσμος και μας λέει  ότι  και π ληρώνουν και δεν συντηρούνται τα 

νεκροταφεία…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Πρώτη φορά με ομόφωνη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου επιβλήθηκε 

ανά οικογενειακή μερίδα,  γιατί  θέλαμε να ξεφύγουμε από την λογική 

του ρολογιού που υπήρχε σε κάποιες από τις  παλαιές Κοινότητες,  

μπήκαμε στην λογική της οικογενειακής μερίδας.  Δέκα ευρώ.  

 Μην φανταστείτε ότι  είναι κανένα τρομερό ποσό το εισπρακτέο 

για την κάθε Κοινότητα και μάλιστα ανταποδοτικό ποσό. Αυτά τα 

χρήματα τα όσο χρήματα μαζεύονται για κάθε Κοινότητα, είναι 

δεσμευμένα και έχουν  ανταποδοτικό χαρακτήρα. Έτσι τα ψηφίσαμε.  

Ομόφωνα όλες οι   παρατάξεις .   

 Πράγματι,  θα βοηθήσω, θα σας προλάβω για την παρατήρηση που 

κάνατε.  Πράγματι και εμένα με προβλημάτισε κατά την διάρκεια του 

καλοκαιριού,  κυρίως,  όταν άρχισε να λειτουργεί  αυτή η δια δικασία,  

για κάποιες περιπτώσεις μη μόνιμων κατοίκων. Μη μόνιμων κατοίκων 

περιπτώσεις.   
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 Έχει δοθεί  από τον κ.  Δήμαρχο και από εμένα εντολή στην 

προϊσταμένη για τροποποίηση, μαζί με κάποια άλλα πράγματα, του 

Κανονισμού των Κοιμητηρίων, έτσι ώστε να αντιμετ ωπίσουμε αυτό το 

θέμα. Αλλά σκεφτείτε,  γιατί  όλες τις  παραμέτρους πρέπει να τις  

λάβουμε υπόψη μας,  ότι  μπορεί κάποιος τώρα να γλιτώσει τα δέκα 

ευρώ, αύριο,  μεθαύριο μπορεί να θελήσει να έρθει  να κάνει  ταφή. 

Δηλαδή έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις.  Έρχονται κ άποιοι  από το 

εξωτερικό και θέλουν να ταφούν στον τόπο τους.  Το αντιλαμβάνεστε 

ως ένα σημείο.    

 Δηλαδή, δεν μπορεί από την μια και να μην πληρώσεις αυτό το 

ποσό και από την άλλη να έρχεσαι και να κάνεις  ταφή. Επομένως, η 

κυρία Τσολάκη, η προϊσταμένη των Κ οιμητηρίων προσπαθεί να βρει  

μια φόρμουλα, έτσι ώστε και να πάμε στην λογική αυτή που λέτε να 

μην επιβαρύνουμε αυτούς που δεν έχουν μόνιμη κατοικία στην Τ.Κ. 

στην οποία έχουμε επιβάλει αυτό το ποσό και συγχρόνως να 

αντιμετωπίσουμε την πιθανότητα να έρχοντα ι κάποιοι  και να 

ενταφιάζονται στην τάδε ή στην δείνα Κοινότητα.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

. .στο νεκροταφείο της Ορεινής δεν κάνει  έξοδα ο Δήμος καθόλου. Οι 

ίδιοι  το λένε οι  συγγενείς  …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν κάνει ,  φυσικά. Αφού δεν παίρνουμε λεφτά για εκεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και είστε,  σας το έχω πει  κ.  Γάτσιο,  είναι ένα χωριό το οποίο λυπάμαι 

που το λέω και δημόσια,  είναι ένα χωριό το οποίο έχει  νοικοκύρηδες.  

Πολλούς καλούς νοικοκύρηδες σε πολλά θέματα, χωρίς να θέλω να 

υπερασπιστώ κανέναν ή να κατηγορήσω κάποιους.   
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Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Καλύτερα να δώσουν ένα πενηντάρικο,  κατοστάρικο κατά την διάρκεια 

της ταφής παρά να ισχύει  αυτό το πράγμα. Και να σας πω και κάτι  

άλλο, κύριε Πρόεδρε.  Θέλουν άνθρωποι οι  οποίοι  . .θα μου πείτε για τα 

δέκα ευρώ; Ναι,  τους πειράζει  η όλη διαδικασία.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Γιατί  ποια είναι η διαδικασία; Θα τα πάρουμε και θα τα δώσουμε πίσω.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

. .και θα σηκωθούν να φύγουν.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Θα μου επιτρέψετε,  θα μου επιτρέψετε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καλό είναι να βρεθεί  μια φόρμουλα.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Παρότι η συζήτηση αυτή είναι  άκυρη τώρα, είναι άκυρη…  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ένα λεπτό σας παρακαλώ πολύ. Παρότι είμαστε εκτός θέματος…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είμαστε εκτός θέματος τώρα, αλλά…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Ήδη έχουμε μελετήσει διάφορες λύσεις για την τροποποίηση του 

Κανονισμού να την φέρουμε στα αρμόδια όργανα και στο συμβούλιο,  

αλλά θα πρέπει,  όπως υπάρχει επιβάρυνση σοβαρή στην πόλη για τα Α 

και Β Κοιμητήρια και θα πρέπει αντιστοίχως να υπάρχει με κάποιο 

τρόπο και για τις  Κοινότητες.   
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 Εγώ τις  αντιλαμβάνομαι τις  αντ ιδράσεις…  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ένα λεπτό,  ομόφωνη απόφαση είναι,  δεν μπορεί τα Κοιμητήρια…  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Δεν μπορεί μια διαδικασία δυο ετών να την πετάξω στον κάλαθο των 

αχρήστων. Εδώ είναι κανονιστική απόφαση και πρέπει να την 

εφαρμόσω. Αλλά ένα λεπτό.  Πρώτη φορά φέτος εισπράξαμε και στον 

προϋπολογισμό με αυτά τα χρήματα που είναι τα ανταποδοτικά θα 

κάνουμε εργασίες ευπρεπισμού των Κοιμητηρίων. Πρώτη φορά 

εισπράττονται χρήματα…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Με αυτόν τον τρόπο.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Πρώτη φορά εισπράττονται χρήματα με ανταποδοτικό χαρακτήρα για 

τα Κοιμητήρια.  Ποτέ καμία άλλη φορά δεν είχαν εισπραχθεί.  Πρώτη 

φορά εισπράττονται χρήματα με ανταποδοτικό χαρακτήρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

. .μαζί  με άλλα.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Φυσικά κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Στο πηγάδι που δεν είχε πάτο.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Φυσικά κύριε Πρόεδρε και το λέω αυτό και τελειώνω γιατί  είμαστε 

εκτός θέματος,  γιατί  ακόμη έρχονται δικαστικές αποφάσεις και από 

τους πρώην Δήμους κυρίως αλλά και από τον Δήμο των Σερρών, αλλά 

κυρίως από τους πρώην Δήμους,  δικαστικές αποφάσεις με υπέρογκα 

ποσά που καλούμαστε να τα πληρώσουμε.  Δεν μπορούσαμε τα πρώτα 

τρία χρόνια αυτά τα λεφτά να τα διαθέσουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη ας το κλείσουμε εδώ.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Αυτά τα λεφτά όμως που παίρνουμε τώρα από τους πολίτες,  που 

παίρνει  ο Δήμος από τους πολίτες,  είναι δεσμευμένα για τα 

κοιμητήρια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ας το κλείσουμε όμως εδώ το θέμα.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ανά Τοπική Κοινότητα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επί του θέματος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί του θέματος «Παράτασης δημιουργίας κωδικού»; Επί του θέματος 

«Δημιουργίας κωδικού εσόδων για τα κοιμητήρια»;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εντάξει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Όχι,  όχι ,  εντός θέματος.  Έχετε κάτι  να πείτε για την «Έγκριση 

δημιουργίας κωδικών εσόδων που αφορο ύν τα έσοδα από δικαίωμα 

χρήσης για τα κοιμητήρια ταφής»;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθέτηση επί του θέματος αυτού. Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Φυσικά και από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται δημιουργία 

κωδικών εφόσον έχουν ανταποδοτικότητα και σωστά γίνεται αυτό και 

μην φτάσουμε σε σημεία,  όπως συμβαίνει  σε άλλους Δήμους όπου ο 

παραλογισμός κυριαρχεί .  Όπου οι  μη εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια 

του Δήμου έχουν άλλο τιμολόγιο και οι  άλλοι που είναι εγγεγραμμένοι 

έχουν άλλο τιμολόγιο.  Πρόκειται για απόλυτο παραλογισμό σε επίπεδο 

νεκρών.  

 Από την στιγμή που υπάρχει ανταποδοτικότητα, το τιμολόγιο 

είναι η εισήγηση του Δήμου το πώς ακριβώς θα το φέρει το κόστος,  

αλλά εμείς  από την στιγμή που ισχύει  η ανταποδοτικότητα δεν τίθεται 

θέμα.  

Κα ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ:  

Κύριε Πρόεδρε λίγο μπορώ να έχω τον λόγο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για τοποθέτηση και εσείς;   

Κα ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ:  

Πάνω σε αυτό που είπε ο κ.  Ραμπότας για τα διαφορετικά τιμολόγια,  

στον Δήμο Λευκώνα είχαμε ψηφίσει στους μη δημότες να πληρώνουν 

1.500 ευρώ.  
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όχι στον Δήμο Λευκώνα. Για όλο τον Δήμο το ψηφίσαμε αυτό.   

Κα ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ:  

Το κάναμε για να αποτρέψουμε…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Συγνώμη. Ισχύει  και για μας.  Ισχύει .   

Κα ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ:  

Αυτό ισχύει  σήμερα;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Φυσικά ισχύει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τα 1.500;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Φυσικά, ναι.   Αλλά με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν είναι μόνο, να το πω 

έτσι,  ο Δήμαρχος,  ο Αντιδήμαρχος και η υπηρεσία.  Υπάρχει μια 

προϊσταμένη που είναι εγκατεστημένη στα Α Κοιμητήρια.  Δεν μπορεί 

να είναι παντού. Υπάρχουν και άλλοι μηχανισμοί,  να το πω έτσι,  

ελέγχου, υπάρχουν και Πρόεδροι των Κοινοτήτων που τους 

εμπιστευόμαστε,  όταν θα έρθει  κάποιος για να κάνει  μια ταφή εκεί  και 

δεν είναι ουδέποτε και μηδέποτε δημότης,  όπως το ορίσαμε 

συγκεκριμένα και με δική σας πρόταση…  

Κα ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ:  

Δεν ρίχνω μομφή, κύριε  Γαλάνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εντάξει,  απλά το υπενθυμίζω.  

Κα ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ:  

Ρώτησα…  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 24 Η Σ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014  

 

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Πρέπει να πληρώνει 1.500 ευρώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  για το 38…  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Συγνώμη τώρα, τι  λέτε;  Εγώ δεν μίλησα για τα έξοδα..  μιλάμε για το 

ανταποδοτικό τέλος των επιδοτήσεων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΟΚ. Ομόφωνα για το 38 έτσι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για δυο μέτρα τάφο πρέπει να πληρώσει 1.500;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Για να τον αποτρέψουμε να έρθει  στον Δήμο μας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έχουν γεμίσει  τα νεκροταφεία του Μητρουσίου και του Λευκώνα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει υπέρ κορεσμός…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εκεί δεν βγάζουν.  Στα χωριά δεν έχουν εκταφές.    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στα χωριά δεν έχουμε εκταφές.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Θα σας το φέρω εισήγηση, μην ανησυχείτε.    
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ας μην επεκταθούμε σας παρακαλώ.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Μαζί την πήραμε την απόφαση.  

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: 612/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωράμε στο τριάντα εννέα θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 39ο   

 Έγκριση παραχώρησης κατά χρήση μιας αίθουσας του  

ανενεργού δημοτικού σχολείου Πεπονιάς στον ¨Σύλλογο  

 Γυναικών Πεπονιάς¨ .  

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το Τοπικό Συμβούλιο συμφωνεί,  έτσι;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.  Υπάρχει ομόφωνη απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου.   

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: 613/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα σαράντα.  

 

ΘΕΜΑ 40ο   

Προσκύρωση δημοτικής έκτασης σε οικόπεδο στην περιοχή  

Ιμαρέτ –  Άνω Καμενίκια¨ .  

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γκότσης.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πέντε τετραγωνικά είναι με τιμή 230, η οποία θεωρήθηκε συμφέρουσα 

από την νομική υπηρεσία του Δήμου. Δηλαδή στην νομική αξία 1.138.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   
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Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

 Κάτι να ρωτήσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να ρωτήσετε.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

. .εάν δεν υπάρχει πρόβλημα…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι στα στενά των Δαρδανελίων.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν και άλλα απέναντι  οικόπεδα. Δεν νομίζω ότι  εμποδίζ ει  σε 

κάτι .   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Σύμφωνα με το απόσπασμα τοπογραφικού της πράξης εφαρμογής ότι  

είναι …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επειδή έχει  γίνει  πράξη εφαρμογής Ιμαρέτ με Άνω Καμενίκια,  είναι 

μέσα σε αυτό το πλάνο. Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελώ ν που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 614/2014)  
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…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τεσσαρακοστό πρώτο.  

 

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.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Το Β έχει  εκτελεστεί  και δεν ισχύει .  Σβήστε το.  Το Β έχει  εκτελεστεί .  

Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός πήγε στα όριά του.  επειδή αυτή η εισήγηση 

δεν μπορούσε να έρθει  κατά την διάρκεια του καλοκαιριού,  δεν ήταν 

κατεπείγον το θέμα, ήρθε εκ παραδρομής μαζί με τα υπόλοιπα, γι΄ 

αυτό και μπήκε ως θέμα. Έχει τακτοποιηθεί  το θέμα, μπήκε στα όριά 

του ο άνθρωπος,  γι΄ αυτό  και δεν διαβάζω το όνομά του.  Συμφωνούμε 

νομίζω.  

 Ομόφωνα ναι;  Έχετε ερωτήσεις;  Παρακαλώ.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μήπως θέλετε να σας ενημερώσω;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ενημέρωση για το Α.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να ενημερώσει πρώτα;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ή ερωτήσεις θέλετε;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Προηγουμένως δώσαμε σε ένα θέμα ένα χώρο σε έναν Σύλλογο. Τώρα 

γιατί  παίρνουμε έναν Σύλλογο …  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να σας πω ότι  αυτό είναι στο …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγη ησυχία σας παρακαλώ πολύ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στις εισηγήσεις δεν τις  διάβασαν;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ορίστε;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στις εισηγήσεις μέσα, ο λόγος φαίνεται μέσα στις  εισηγήσεις.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Άμα δεν το διάβασαν τι  να κάνουμε τώρα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μισό λεπτό,  κύριε Πρόεδρε.  Εμείς κάποιες εισηγήσεις μπορεί και να 

μην έχουμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μα μέσα στην εισήγηση λέει  για ποιο λόγο.  Λέει  ότι  ο Διευθυντής του 

σχολείου έκανε επιστολή προς τον Δήμο…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι πολιτικό θέμα και οφείλουμε μεταξύ μας να δίνουμε 

διευκρινήσεις.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν το διαβάσατε,  δεν το ξέρετε το θέμα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Χράπα.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Λέω λοιπόν ότι  ο Διευθυντής του σχολείου απευθύνθηκε στην Ενιαία 

στην Σχολική Επιτροπή Β/θμιας εκπαίδευσης αλλά του ζητήθηκε,  δεν 

πραγματοποιήθηκε και τελικά μετά από εισήγηση Επιτροπής,  της 

Ενιαίας ζήτησε με έκδοση πρωτοκόλλου διοικητική αποβολή του 

Παλαιστικού Συλλόγου, διότι  έχει  καταλάβει την αίθουσα του 

Γυμνασίου και θέλουν να φύγουν από εκεί ,  διότι  το μέρος το οποίο 

είναι,  είναι σχολική μονάδα και εμποδίζουν και δημιουργούν διάφορα 

προβλήματα.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Απαγορεύεται σε σχολική μονάδα…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και εκτός αυτού απαγορεύεται σε μια σχολική μονάδα να λειτουργεί  

κάποιος άλλος Σύλλογος  ο οποίος είναι έξω από τα σχολικά δρώμενα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάτι θα προσθέσω πάνω στις  διοικητικές αποβολές.  Υπάρχει 

νομοθεσία,  εάν δεν προβεί σε διοικητική αποβολή και προχωρήσει ο 

θιγόμενος,  Αντιδήμαρχος και Δήμαρχος απολογούνται στον 

Εισαγγελέα. Χωρίς δεύτερη κουβέντα.  Είναι παράπτωμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Παραχώρηση δεν έχει  γίνει  ο συγκεκριμένος χώρος;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ούτε για αστείο.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι,  κατάληψη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κατάληψη.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ο Παλαιστικός Όμιλος ειδοποιήθηκε 21 -8-13 με εξώδικη δήλωση της 

Ενιαίας,  όπως σας είπα από την αρχή. Ειδοποιήθηκε το 13 Αύγουστο, 

21 Αυγούστου. Πριν περίπου ένα χρόνο από την Ενιαία,  όπως σας 

είπα,  Σχολική Επιτροπή. Σας το είπα πιο μπροστά ότι  έγινε αυτή η 

ενέργεια,  δεν συμμορφώνονται και με πρωτόκολλο έστειλαν σε μας,  

δηλαδή ξεκίνησε από τον Γυμνασιάρχη, από την Ενιαία Σχολική 

Επιτροπή, η Ενιαία Σχολική Επιτροπή τους είπε να φύγουν με εξώδικο,  

δεν έφυγαν,  απευθύνονται σε μας να τους κάνουμε διοικητική 

αποβολή. Νομίζω ότι  έχουμε υποχρέωση.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρόμοια περίπτωση και στην Λευκώνα εάν θυμάστε.    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε να ρωτήσω, αυτοί είναι στο Γυμναστήριο του σχολείου ή στο 

συγκρότημα μέσα στεγάζονται;   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μέσα στο συγκρότημα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι το ίδιο αυτό που είδαμε το πρόβλημα στον Λευκώνα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι παρόμοιο πρόβλημα με του Λευκώνα. Δεν μπορεί να γίνει  

διαφορετικά.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αποβλήθηκαν γιατί  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν υπήρχε μια συναίνεση θα μπορούσε το θέμα να προχωρήσει …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν υπάρχει θέμα συναίνεσης,  δεν επιτρέπεται από τον νόμο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σιωπηρά μόνο θα μπορούσε να γίνει  κάτι  χωρίς να καταγγέλλει ο ένας 

τον άλλο. Από την στιγμή που υπάρχουν καταγγελίες είναι τελειωμένη 

ιστορία.   

 Ερωτήσεις;  υπάρχουν;  

Κα ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ:  

Τοποθέτηση θέλω να κάνω.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εγώ θέλω να ρωτήσω μόνο κάτι ,  κύριε Πρόεδρε.  
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Κα ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Να ρωτήσω πρώτα λίγο κάτι  εγώ;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρώτα μια ερώτηση από τον κ.  Γαλάνη και μετά εσείς .   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Επειδή καλά το παρατηρήσατε όποιος δεν τα ψηφίζει  αυτά βρίσκεται 

αντιμέτωπος με την δικαιοσύνη. Εγώ θέλω να ρωτήσω για την 

περίπτωση του Δερμετζή Κωνσταντίνου υπάρχει δήλωση ότι  δηλαδή 

από την υπηρεσία ότι  έχει  τακτοποιηθεί;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.  Θα κάνουμε καμία εξαίρεση στο Β.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Υπάρχει μετακίνηση των ορίων. Έγινε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μετακίνηση των ορίων, έχει  πάει  στα όρια που έπρεπε να πάει,  

τελείωσε το θέμα.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Άρα είμαστε καλυμμένοι.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αντιδήμαρχε επειδή εγώ εισηγούμαι το θέμα και ο κ.  Μυστακίδης,  

επειδή ρώτησα και εγώ,…  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

 Εγώ πήγα και το είδα.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Ο υπάλληλος της Τοπογραφικής Υπηρεσίας εκεί  μου είπε ότι  είχε 

καταλάβει δρόμο και πήγε στα όριά του.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

 Έγινε συμμόρφωση ως προς το πρόβλημα αυτό.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τώρα είμαστε στο Σκούταρι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση και από εσάς για να πάω στην κυρία Ηλιοπούλου.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Επειδή όλοι ξέρουμε ότι  αυτός ο Παλαιστικός Σύλλογος . .  έχει  πάει  σε 

Ολυμπιάδες.  Έγινε κάποια κίνηση από μέρους της δημοτικής αρχής να 

τους βρούμε,  ενδεχομένως,  κάποιο άλλο χώρο; Γιατί  πιστεύω ότι  

φεύγοντας από εκεί  δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα και νομίζω ότι  

το . .  έχουν γίνει  και αγώνες και πρέπει να το προβάλουμε περισσότερο 

και να φέρουμε κόσμο και αθλητές από  όλη την Ελλάδα και όχι  μόνο. 

Έχει γίνει  κάτι;  Ή εάν έγινε κάποια συζήτηση δηλαδή με το Σωματείο 

εάν μπορούμε να βρούμε μια εναλλακτική λύση;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Τώρα είναι κρίμα, λείπει  από εδώ και ο κ.  Καδής και ο κ.  Μερετούδης 

και ο κ.  Δήμαρχος.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

 Έγινε πρόταση να πάνε στην Καμήλα.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  
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Ο οποίος ήταν και Γυμνασιάρχης εκεί  και ξέρει  καλά…  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

 Προτάθηκε να πάνε στην Καμήλα αλλά υπάρχει κόντρα χωριών. Εμείς 

λένε ότι  είμαστε πιο καλός Σύλλογος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καιρός να ενωθούν.  Καιρός να ενώσουν δυνάμεις.  Ένα χιλιόμετρο 

είναι η Καμήλα και έχει  ωραιότατο παλαιστήριο.  Παλαίστρα.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Έχω μια πολύ σοβαρή πληροφόρηση ότι  οι  υπάρχει  αδικία μεταξύ των 

δυο χωριών Καμήλας και . .  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε όσο ήταν ο κ.  Μυστακίδης είπε ότι  τους πρότεινε να 

πάνε στην Καμήλα. Όταν ανέλαβα εγώ δεν υπήρχε τίποτα ο 

Παλαιστικός Σύλλογος να μας πει  ότι  παιδιά εμείς  μας διώχνετε που θα 

πάμε;  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μετά την  απόφαση δίνουμε σε οποιαδήποτε διοικητική αποβολή ένα 

μήνα για να τακτοποιηθούν.  Σε αυτόν τον μήνα ας έρθουν πάνω στις  

υπηρεσίες εκεί  και σε μένα μήπως μπορούμε να βρούμε κάποια λύση. 

Αυτό έχω να πω. Ένα μήνα μετά την απόφαση αυτή, έχουν μάλλον ένα 

μήνα μετά την κοινοποίηση της απόφασης,  ένα μήνα προθεσμία για να 

βρουν που θα πάνε να μεταστεγαστούν.  Οπότε σε αυτό τον μήνα ή από 

τώρα ας κινητοποιηθούν,  ας έρθουν πάνω μήπως βρούμε κάποια λύση. 

Αυτό.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  
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Η Επιτροπή Ακινήτων έχει  καμία σχέση με το θέ μα.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Η διαχείριση ακίνητης περιουσίας είναι αντικείμενο του κ.  

Μυστακίδη.  Στον κ.  Μυστακίδη θα αποταθούν για το εάν θα τους βρει  

ακίνητο ή όχι .   Την διοικητική αποβολή την εισηγείται η υπηρεσία του 

κ.  Μυστακίδη.  Αυτό είναι το αντικείμενό του.  Άρα φαντάζομαι ότι  ο κ.  

Δήμαρχος και οι  άλλοι συνάδελφοι και ο κ.  Γκότσης και όλοι μας,  ο κ.  

Καδής,  ο κ.  Μερετούδης,  ενδεχομένως ο κ.  Αναστασιάδης,  κάνανε τις  

επαφές με τον Σύλλογο, όχι  τώρα, μήνες πριν.  χρόνια.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Σε ποιο οίκημα θα πάνε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει,  δεν είναι της παρούσης όμως. Τοποθετήσεις.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Για την Επιτροπή Ακινήτου δεν πήρα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία Ηλιοπούλου. Άλλος κανείς  θέλει  να τοποθετηθεί;  Ο κ.  

Καρύδας.  Παρακαλώ κυρία Ηλιοπούλου.  

Κα ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ:  

Ευτυχώς λείπουν οι  κάμερες γιατί  θέλω να πω ορισμένες αλήθειες.  

. .δεν θέλω να κινδυνεύσουν ορισμένες δομές κ.  Ραμπότα και εσάς 

κυρίως σας ενδιαφέρει περισσότερο το συγκεκριμένο.   

 Νομίζω ότι  πρέπει να γνωρίζει  το σώμα μιας που μου δώσατε την 

τιμή τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια να εκπ ροσωπήσω το Δημοτικό 

Συμβούλιο στην Κ.Ε.ΔΗ.Σ.,  προέκυψαν πολλά ζητούμενα και πολλά 

προβλήματα …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Επί του θέματος πιστεύω.  

Κα ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ:  

Γιατί  κάτι  αντίστοιχο που συμβαίνει  στον Παλαιστικό Σύλλογο συνέβη 

και με το . .  Σκουτάρεως που δεν είχε άδεια .  Γι΄ αυτό λέω ότι  καλά που 

δεν είναι εδώ οι κάμερες,  γιατί  δεν θέλω να κινδυνεύσει μια δομή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ας μην το εμπλέκουμε όμως, είναι ξεχωριστό θέμα.  

Κα ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ:  

Εκεί βρέθηκε όμως μια λύση. Στον ίδιο χώρο. Είναι παράλληλα. Είναι 

διπλανά κτίρια.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν  στον ίδιο χώρο.  

Κα ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ:  

Το ένα είναι δεξιά και το άλλο είναι αριστερά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάντε την τοποθέτησή σας.  Χωρίς να την διακόπτουμε.   

Κα ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ:  

Πρέπει να βρεθεί  μια λύση γιατί  σε ορισμένους Συλλόγους,  θέλω και 

να πω στο σώμα όπως είναι το Πολιτιστικό που έχω άμεση σχέση 

φυσικά, βρέθηκε μια λύση. Προτείνω την παλαιά κοινότητα. Θεωρώ 

ότι  είναι άδικο να βγει  ένας Σύλλογος,  ο οποίος έχει  ιστορία χωρίς να 

βρούμε μια άλλη λύση για να στεγαστεί  κάπου. Εκεί που θέλουμε 

βρίσκουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σαφής η τοποθέτησή σας.  Ο κ.  Καρύδας.   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  
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Εγώ θα ψηφίσω σε όλα ναι συμφωνώντας σε όλα με την εξής 

διευκρίνηση. Όσον αφορά τον Παλαιστικό Όμιλο θα διαφωνήσω με τον 

κ.  Γκότση, γιατί  έχω την εντύπωση ότι  είναι υποχρέωση του Δήμου να 

βρει  αυτός χώρο, έτσι ώστε να στεγάσει έναν αθλητικό όμιλο,  όπως 

είπε και ο κ.  Μηλίδης,  ο οποίος ανέδειξε αρκετούς αθλητές για την 

πόλη και ενίοτε εμείς  σαν συντοπίτες αισθανόμασταν και λίγο 

περήφανοι,  έτσι ώστε να μπορέσουν τα παιδιά τα μικρά που θέλουν να 

ασχοληθούν με το συγκεκριμένο άθλημα, να έχουν ένα χώρο.  

Δεν νομίζω ότι  είναι ευθύνη του καθενός που θέλει  αθλητή να 

αθληθεί γενικώς,  να τρέχει  και να ψάχνει .  Έχω την εντύπωση ότι  ο 

Δήμος σαν κοινωνική υπηρεσία,  τουλάχιστον έτσι όπως το έχουμε 

εμείς  στο μυαλό μας,  . .ΑΕ  πρέπει ο ίδιος να μεριμνεί  για τέτοια 

ζητήματα.  

Ευχαριστώ.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε μια ερώτηση…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει.  Παρακαλώ κ.  Μηλίδη, εντάξει .   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Τα είπαμε….  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Το μικρόφωνό σας.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Για τα άλλα δεν το συζητάμε.    

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Το μικρόφωνό σας κ.  Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  
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Θα μπορούσε αυτό το  Α να μπει σε μια επόμενη συνεδρίαση, αφού η 

επόμενη, πρόταση, οι  αρμόδιοι  …βρουν μια ανάλυση, κάτι  ανάλογο 

που ανέφερε η κυρία Ηλιοπούλου; Θα μπορούσε αυτό το 

συγκεκριμένο; Δεν μιλάω για τα άλλα.  Γιατί  είναι πραγματικά άδικο 

τέτοιους ιστορικούς Συλλόγους με Ολυμπιονίκες να τους πετάξουμε 

έτσι.  Έχουμε υποχρέωση σαν Δήμος να προασπίσουμε αυτό το 

Σωματείο.  Δεν είναι Σωματείο που έγινε έτσι και έχει  και συνέχεια.  

Φιντάνια,  βγαίνουν φιντάνια.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ο κύριος . .  που είναι από την περιοχή, ξέρει .  Δεν ήταν τυχαίοι .  Όλοι 

από αυτόν τον Παλαιστικό Σύλλογο, . .Δηλαδή μήπως αυτό δεν ξέρω 

εάν γίνεται κύριε Γαλάνη μήπως γίνεται λίγο και  νομικά; Ούτε και 

εγώ θέλω να πάω στα δικαστήρια.  Ξέρει πολύ καλά ο Πρόεδρος ότι  

τρέχουμε για άλλων αυτές.  Απελθέτω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Χορτάσαμε.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ούτε θα πάω αντίθετος με την υπηρεσία,  κύριε Γαλάνη αλλά λέω, 

μήπως αυτό…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Off  the record θα σας πω κάτι με την άδεια του κ.  Προέδρου.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ας πάρουμε εμείς  την απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο να είναι 

σύννομο και από εκεί  και πέρα τον ένα μήνα μπορούμε να τον κάνουμε 

δυο, να τον κάνουμε τρεις  και να βρεθεί  ο χώρος.   Εγώ την πρόταση 

του κ.  Καρύδα, του κ.  Μηλίδη και της κυρίας Σταλακτή, να πάμε εμείς  

να τους βρούμε και να συζητήσουμε.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Πρόεδρε ήθελα να ρωτήσω τον κ.  Μυστακίδη ή τον κ.  Γκότση, αλλά 

κατάλαβα ότι  δεν έχουν μιλήσει,  με την πλευρά του σχολείου μιλήσατε 

εσείς  να μας πείτε τι  ακριβώς έχει  πει;  Εγώ μίλησα με το Σωματείο.  

Φυσικά το Σωματείο είπε τα δικά του,  ωραία.  Εγώ υποστηρίζω το 

Σωματείο.  Δόθηκε χρονικό διάστημα; Προτείνατε εναλλακτικές λύσεις;  

Έχουμε τέτοια πράγματα …  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

21-8-13 με εξώδικη δήλωση της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας 

Εκπαίδευσης του Δήμου Σερρών ότι  θα πρέπει να συμμορφωθούν με 

αυτή και να αποχωρήσουν από τον χώρο που καταλαμβάνουν στο 

κτίριο του Γυμνασίου Σκουτάρεως.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Εναλλακτική λύση ρώτησα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι ψάχνουμε τώρα;  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Εάν τους δώσουμε δυο με τρεις  λύσεις …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  
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Από την άλλη, μισό λεπτό,  κανέναν Διευθυντή δεν ενοχλούσε τόσα 

χρόνια ή εάν υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα πράγματα που ενοχλούν 

θα τα επισημάνουμε,  να συνετιστούν,  ενδεχομένως και δεν ξέρω εγώ 

εάν υπάρχει θέμα με . .  Αυτά θα τα συζητήσουμε όλα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γιατί  κ.  Γρηγοριάδη μπαίνετε σε αυτή την λογική να συζητήσουμε τι ;  

Ποιόν; Την στιγμή που έχει  ο Διευθυντής έχει  μπει  σε αυτό το λούκι 

και κάνει  εξώδικη;  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Εντάξει,  προχώρα σε ψηφοφορία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ. Δηλαδή θέλετε να μπούμε και σε περιπέτειες εμείς  εδώ 

μέσα όλοι;  Εάν θέλετε να μπούμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν φοβόμαστε την σκιά μας αλλά μπο ύχτισα με τα δικαστήρια.  Δεν 

μπορώ να τρέχω για άλλους.  Σε παρακαλώ.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πρόεδρε όπως είπες και εσύ και ασπάζομαι και τις  προτάσεις του κ.  

Μηλίδη, της αντιπολίτευσης,  θα πάρουμε σήμερα αυτή την απόφαση 

και έστω ένα, ενάμιση μήνα, δυο,  να προσπαθή σουμε,  κ.  Μυστακίδη 

όλοι μαζί  και εσείς ,  όλος ο Δήμος δηλαδή και εσείς  ακόμα κυρία 

Σταλακτή και εσείς  όλοι μαζί  να ψάξουμε να βρούμε να πάμε στις  

υπηρεσίες,  τι  διαθέτουμε για τον Παλαιστικό Σύλλογο, τι  αίθουσα 

διαθέτουμε,  να προτείνουμε μια,  δυο,  τρεις  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Έχουμε ένα γυμναστήριο τέτοιας…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν υπάρχει άλλη λύση; Το γυμναστήριο της Καμήλας,  το οποίο είναι 

ανενεργό . .  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν είναι ανενεργό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι όλοι μαζί .   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Επίσημα με τις  υπηρεσίες θα το κάνουμε,  θα υποδείξουμε και νομίζω 

ότι  θα βρούμε λύση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν έχουμε τίποτα άλλο να πούμε.  Ομόφωνα ναι;   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Πρόεδρε δεν είναι ότι  θα βρούμε ένα κτίριο,  πρέπει το κτίριο να έχει  

τις  προδιαγραφές.  Να προβλέψετε ότι  θα είναι γυμναστήριο και τα 

λοιπά. Δεν μπορούμε τώρα αόριστα να λέμε ότι  θα πάμε,  το 

παράδειγμα μιας εκκλησίας.  Είναι λίγα τα γυμναστήρια.  Είναι το 

γυμναστήριο της Κάτω Καμήλας.  . .Δεν υπάρχουν άλλα γυμναστήρια 

ούτε μπορούμε να τα συμπεριλάβουμε  στις  διαδικασίες αδ ειοδότησης 

καινούργιων κτιρίων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και ο κ.  Χράπας.   

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  
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Την απόφαση θα την πάρουμε οπωσδήποτε.  Από εκεί  και μετά . .  στο 

Σκούταρι μπορεί να μην υπάρχει άλλο κτίριο άλλο. Δεν ξέρω εάν η 

παλαιά κοινότητα έχει  τέτοιες διαστάσεις.  Μπορεί σε όλο  το Σκούτερι 

να μην υπάρχει τέτοιος χώρος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Έχουμε ένα παλαιό κτίριο,  ένα παλαιό γυμνάσιο εκεί  πέρα που υπήρχε 

ένας παλαιστικός σύλλογος και έφυγε γιατί  δεν τον βολεύανε τα μέτρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι ομόφωνα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπαίνει  σε ψηφοφορία.  Ναι,  ναι,  όχι  ο κύριος . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να μιλήσουμε ξανά και να εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Από ότι  κατάλαβα το πρόβλημα είναι ότι  δεν υπάρχει στο Σκούταρι.  

Στην Καμήλα υπάρχει.  Προσωρινά να πάνε στην Καμήλα και μετά να 

το δούμε ένα,  δυο,  τρεις  μήνες,  δεν ξέρουμε πόσοι θα είναι,  ας 

βάλουμε το χέρι στην τσέπη να δούμε τι  θα γίνει .  Εάν δεν το …Τόσο 

απλά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ο εισηγητής αναλαμβάνει και την υποχρέωση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Καρύδα;  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Ναι για την αποβολή με την προϋπόθεση ότι  ο Δήμος πρέπει να 

μεριμνήσει.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κυρία Ιλανίδου;  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Όχι για το Α …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι για το Α, τα υπόλοιπα ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Την πρότασή μας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το ίδιο και ο κ.  Γάτσιος και  η κυρία Δρίγκα και η κυρία Σταλακτή 

Ηλιοπούλου.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κυρία Φιλιώ είπαμε με τον κ.  Καρύδα ναι με την σημείωση . .Στο Α.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στο Α όχι …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν είναι δυνατόν να παραχωρηθεί συγκε κριμένος χώρος.  Να 

παραχωρηθεί επίσημα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σε όλα ναι.  Σε όλα ναι,  ναι και ο Πρόεδρος.   
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Έγκριση διοικητικής αποβολής: του Παλαιστικού Ομίλου 

Σκουτάρεως,  

απότον σχολικό χώρο του Γυμνασίου Σκουτέρως  

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  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 615/2014)  

…………………  

του κ.  Δερμεντζή Κων/νου, από αυθαίρετα κατεχόμενη 

δημοτική έκταση  

στην Τ.Κ. Λευκώνα 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.  

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ  

(ΠΑΚ. 4-19-2014)  

…………………  

 

Ομοίως Του κ.  Πατμανίδη Βασιλείου, από αυθαίρετα κατεχόμενη 

δημοτική έκταση στην Τ.Κ. Λευκώνα 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.  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 616/2014)  

…………………  

 

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  

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: 617/2014)  

…………………  

 

Ομοίως  των κληρονόμων Ιωάννη Αγιοκάτσικα, από αυθαίρετα 

κατεχόμενη  

δημοτική έκταση, που αποτελεί τμήμα του δημ. αγροτεμαχίου με  

αριθμό 3776  (ΑΚΔ 282),  του αγροκτήματος Σερρών.  

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: 618/2014)  

…………………  
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ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωράμε στο τεσσαρακοστό δεύτερο.  

 

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.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι έχετε να πείτε κάτι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να ρωτήσω;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις.  Θέλετε να κάνετε την εισήγηση. Παρακαλώ κ.  Μυστακίδη.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Προτείνω αυτό το θέμα να αποσυρθεί και να έρθει  πίσω σε ένα μήνα, 

όσο χρειαστεί ,  διότι  εδώ υπάρχει μια πρόταση της υπηρεσίας,  η οποία 

βασίζεται αυστηρά σε τεχνοκρατικά στοιχεία.  Παρουσιάστηκαν όμως 

κάποιοι  . .ένδεκα σημεία η τροποποίηση αυτή, παρουσιάστηκαν κάποιοι  

οι  οποίοι  φέρνουν κάποιες αποφάσεις δημοτικών συμβουλίων 

προηγουμένων επί θητείας του κ.  Βλάχου υλοποίησης.  Οι αποφάσεις 

είναι παρμένες ομόφωνα οι  οποίες είναι αντίθετες με αυτά που 
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προτείνει ,  τουλάχιστον σε πολλά σημεία,  με αυτά που προτείνει  

σήμερα η υπηρεσία.   

 Θα πρότεινα στο σώμα να δεχθεί  την απόσυρση για να γίνει  μια 

περαιτέρω έρευνα καθαρά για λόγους δικαιοσύνης.  Να μην αδικηθού ν 

κάποιοι  άνθρωποι των οποίων τα θέματα στο παρελθόν θεωρήθηκαν 

ομόφωνα ότι  έχουν δίκαιο.   

 Σήμερα με την υπηρεσιακή …φαίνεται ότι  ακυρώνονται όλα 

αυτά. Γι΄ αυτό τον λόγο προτείνω να το εξετάσουμε σε κάποιο άλλο 

συμβούλιο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ξέρετε πως μπαίνουν αυτά τα θέματα και ξαφνικά όταν βλέπουν οι  

θιγόμενοι το οικοδομικό τους τετράγωνο, όροφος,  ημιώροφος και τα 

λοιπά, φέρνουν και άλλα στοιχεία.  Και εμείς  τι  κάνουμε; Να το 

αναβάλουμε;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

. .αποκλείεται να γνώριζε τις  αποφάσεις αυτές που λέει  ο 

Αντιδήμαρχος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακριβώς. Άρα γι΄ αυτό ο Αντιδήμαρχος προτείνει  την αναβολή.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Αυτή η πρόταση βασίστηκε καθαρά . .τεχνοκρατικά στοιχεία.  Δεν 

λήφθηκαν υπόψη …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να πούμε πρώτον ότι  συμφωνούμε.  Δεύτερον,  πρέπει να περάσει από 

την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής πρώτα …  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα έρθει έτσι και αλλιώς.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και τρίτο κ.  Δήμαρχε,  αυτό πάντα θα είναι τεχνοκρατικό θέμα, 

προτείνω να το δούμε και πολιτικά,  γιατί  στην συγκεκριμένη 

περίπτωση, τα πράγματα τα ξέρετε καλύ τερα από εμένα, . .σοβαρά 

προβλήματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι λοιπόν και πάμε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Την απόφασή σας,  να το δούμε όμως εκτός από το τεχνοκρατικό,  γιατί  

πάντα . .να το δούμε πολιτικά όμως. Να δούμε ποιες αποφάσεις 

μπορούμε να πάρουμε για να διορθώσουμε κά ποια πράγματα.  

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. 5-10-2014)  

…………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τεσσαρακοστό τρίτο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 43ο   



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 24 Η Σ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014  

 

Έγκριση και παραλαβή της διορθωτικής πράξης εφαρμογής της 

μελέτης:  

¨Πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης της γειτονιάς 

Αλημπέκιοϊ¨ .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής ο κ.  Μυστακίδης.  Παρακαλώ κ.  Αντιδήμαρχε.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Η πράξη εφαρμογής αυτή έχει  κυρωθεί.  Εν τω μεταξύ διαπιστώθηκαν 

κάποια λάθη τα οποία έκανε ο μελετητής και ο νόμος λέει  ότι  για να 

γίνει  διόρθωση πρέπει να,  εφόσον κυρωθεί να γίνει  μεταγραφή και 

μετά την μεταγραφή να γίνουν οι  διορθώσεις.  Αυτό γίνεται τώρα. Είναι 

η φάση της μεταγραφής.  Ήδη έχουν διορθωθεί τα λάθη από τον 

μελετητή, τον κ.  Λιαννάκη, τα έχει  πάρει η υπηρεσία και περιμένουμε 

την περαίωση της μεταγραφής για να γίνει  και η διορθωτική πράξη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Και συγκεκριμένα τα λάθη εί ναι στην οδό Φλωρίνης.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να πω δυο πράγματα. Αυτά τα λάθη που κάνουν οι  μελετητές τα 

πληρώνουμε εμείς .  Είμαι παθών από αυτό το πράγμα. Μου πήραν το 

μισό οικόπεδο και τώρα πληρώνω κάθε μέρα στο  Υποθηκοφυλακείο 

και στα Κτηματολογικά Δικαστήρια για  να δικαιωθώ ότι  είναι 

οικόπεδο στο οποίο έχω συμβόλαιο από το ΄79.  Τι θα γίνει  με αυτούς 

εδώ πέρα; Ότι να είναι κάνουν και εμείς  τίποτα; Έχω πληρώσει ενάμισι 
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χιλιάρικο μέχρι τώρα και δεν έχει  τελειώσει  η ιστορία.  Βέβαια εμείς  

φταίμε γιατί  δεν πήγαμε να κάνουμε είναι μια περίοδο δήλωση 

ιδιοκτησίας.  Εκεί φταίμε εμείς  γιατί  δεν το πήραμε χαμπάρι.  Γράφτηκε 

λέει  στις  εφημερίδες.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Υπάρχει μια διαδικασία που λέει  ότι  όταν . .και βγαίνουν κάποια 

πορίσματα..  γίνεται πρώτη ανάρτηση, δεύτερη ανάρτηση,  αυτό όμως 

προϋπόθεση ο παππούς ή η γιαγιά να έχουν τελειώσει τοπογράφοι ή 

τουλάχιστον πολιτικοί μηχανικοί και να είναι εδώ στις  Σέρρες τις  

ημέρες που θα γίνει  η ανάρτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εσείς το λέτε κοινωνική αδικία,  εγώ έτσι δυνατά φωνάζω ότι  είναι 

κατάπτυστη αυτή η ιστορία.  Είναι απάτη του δημοσίου προς του 

πολίτες.  Απάτη.  Σκέτη απάτη. Όταν δεν ενημερώνεις τον άλλο . .Στείλε 

του ένα γράμμα ότι  ξέρεις  κάτι ,  ότι  είσαι υποχρεωμένος να περάσεις 

από την Δημαρχεία και να δεις  την ανάρτηση. Αυτό μόνο σε αυτή την 

χώρα συμβαίνει .  Πουθενά αλλού.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πόσα τέτοια.  Στην γειτονιά μου να δείτε τι  γίνεται.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Στο παρά πέντε δηλαδή.  

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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ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 619/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο επόμενο.  

 

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.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γρηγοριάδη.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Είναι δεύτερο υποέργο αυτού του μεγάλου και σημαντικού έργου. 

Βρισκόμαστε στην φάση να υπογράψουμε μνημόνιο συνεργασ ίας με 

την 12η  . .  Αρχαιοτήτων, γιατί  αυτή η μόνη που λέει  ότι  ίσως βρούμε 

κάτι  εκεί  από αρχαία ενδεχομένως, ενώ η….λέει  ότι  δεν υπάρχει 

τίποτα.  Αλλά προβλέπεται από το έργο,  πρέπει να υπογράψουμε,  

δηλαδή όταν θα σκάβουμε θα πρέπει να είναι κάποιος αρχαιολό γος 

εκεί  να προσέχει  τα πάντα. Η δαπάνη βεβαίωσης καλύπτεται μέσα από 

τις  πιστώσεις του έργου. Έως 10.000 ευρώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 620/2014)  

…………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τεσσαρακοστό πέμπτο.   

 

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.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Εισηγητής ο κ.  Αντιδήμαρχος ο κ.  Γρηγοριάδης.   Εάν έχετε κάτι  να 

ρωτήσετε;   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Κύριοι συνάδελφοι μια ανακατανομή του προϋπολογισμού γίνεται.  

Προσθέτουμε …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι αυτό είναι,  μια ανακατανομή του προϋπολογισμού. Τίποτα 

παραπάνω.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Μήπως έχει  να κάνει  με τον έλεγχο; Όλα τα προγράμματα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ελέγχονται από ορκωτούς ελεγκτές ξεχωριστά. 

Αυτό προέκυψε τώρα. Κάθε έργο πλέον ΕΣΠΑ, κάθε έργο…  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Αυτό είναι.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Για έλεγχο.  Δεν υπήρχε αυτό πριν.  . .  είπαν ότι  κάθε έργο πλέον,  σε 

όλους τους Δήμους,  σε όλη την Ελλάδα χρειάζεται να περνάει από 

ορκωτό ελεγκτή.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Δηλαδή . .των δαπανών είναι έξοδα προσωπικού, γενικά έξοδα, έξοδα 

μετακίνησης,  έξοδα εξωτερικών συνεργατών, έξοδα διαμόρφωσης 

περιβάλλοντος χώρου οικισμού Νεοχωρίου και τα λοιπά και 

προστέθηκε ένα έκτο που είναι αμοιβή ορκωτού λογιστή.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάντα τα λεφτά μέσα από το ίδιο το πρό γραμμα.  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Απλά από την Ε.Ε. η ρεμούλα συνεχίζεται.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συνεχίζεται ακόμη και τώρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωράμε.  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Κύριε Πρόεδρε εγώ ψηφίζω όχι διαφωνώντας με την φιλοσοφία αυτών 

των προγραμμάτων. Γιατί  είναι χρ ήματα φορολογουμένων τα οποία 

αντί  να πάνε σε πραγματικές ανάγκες,  πάνε σε να μην πω την λέξη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Έκανε τις  εγκαταστάσεις συντήρησης πάνω στο Κολυμβητήριο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κέρδισε ο Δήμος από αυτή την υπόθεση. Εκτός από τον κ.  Καρύδα οι  

υπόλοιποι ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

 

Έγκριση τροποποίησης: για την υλοποίηση του έργου: ¨ Sports  for 

all¨  (που  

χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Εδαφικής Ευρωπαϊκής  

 Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ -ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007 -2013)  

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: 621/2014)  

…………………  

 

Ομοίως  για την υλοποίηση της πράξης: ¨Προώθηση της 

Πολιτιστικής  

Κληρονομιάς των Βλάχων στις περιοχές των Σερρών κα ι Konce ,  από 

το Πρόγραμμα  

Διασυνοριακής Συνεργασίας ΙΡΑ ΕΛΛΑΔΑ -  FYROM 2007-2013¨ .  

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: 622/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα τεσσαρακοστό έκτο.   

 

ΘΕΜΑ 46ο   

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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Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Απλώς εισηγούμαστε τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος για το 

΄14. .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έχει γίνει  αυτό;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εξόφληση παλαιάς οφειλής.  ΄13.  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: 623/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα τεσσαρακοστό έβδομο.  

 

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,   
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έτους 2015  και .Ε. Σκουτάρεως, .Ε.  Μητρουσίου,  

δ) Συντήρηση και επισκευή αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ Ορεινής  

και Τ.Κ. Άνω Βροντούς,  έτους 2015.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις;  Ο κ.  Γάτσιος και ο κ.  Μηλίδης.   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Όχι,  δεν έχω ερώτηση, να προλάβω τους συναδέλφους,  εάν γίνεται από 

τον κ.  Γκότση δυο λεπτά μια μικρή εισήγηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πρόκειται για εργολαβία αγροτικής οδοποιίας.  . .κάθε χρόνο. Τα ποσά 

είναι,  δεν ξέρω εάν τα έχετε δει ,  140.000. Είναι 50.000 για τον Δήμο 

Σερρών και Λευκώνα και από 30.000 στις  άλλες τρεις  Ενότητες,  

Δημοτικές Ενότητες.  Οι Δήμοι που έχουν προσαρτηθεί με τ ον 

Καλλικράτη.  

 Ο τρόπος εκτέλεσης θα γίνει  με δημοπρασία.  Ξεκινάμε,  επειδή η 

μελέτη γίνεται από τις  υπηρεσίες του Δήμου και δεν πληρώνουμε,  για 

να προλάβουμε τις  προθεσμίες,  διότι  ο προϋπολογισμός κατά του 

προϋπολογισμού η τελική έγκριση γίνεται μετά τις  15 Νοεμβρίου έως 

τέλος Δεκεμβρίου,  που εάν ξεκινήσουμε μελέτες μετά από αυτή την 

χρονική περίοδο δεν θα είμαστε έτοιμοι για την αγροτική οδοποιία 

στις  αρχές της άνοιξης.  Θα είμαστε το καλοκαίρι.  Οπότε είναι δώρο 

άδωρο να έχουμε μια εργολαβία το καλοκαίρι από την στιγμή που την 

χρειαζόμαστε αρχές της άνοιξης.   
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 Εάν θέλετε κάτι  να προσθέσω θα το προσθέσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις.  Ξεκινάμε.  Κύριε Μηλίδη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και μια εγώ θα κάνω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Καρύδας.  Ο κ.  Χράπας,  ο κ.  Μηλίδης,  ο κ.  Γάτσιος.  Παρακαλώ.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Τα ποσά θεωρώ για την δουλειά που θα κάνουμε είναι πολύ μικρά. 

30.000 για όλες τις  Ενότητες.  Μίλησα με αγρότες και μάλιστα ήταν και 

ο κ.  Μοσχολιός και μας είπαν ότι  αυτά τα λεφτά δεν φτάνουν και 

απλώς θα αυξηθούν τα προβλήματα, διότι  είναι πο λλά.  

 Κύριε Γκότση στην προηγούμενη θητεία ήσασταν εδώ σε αυτή 

την παράταξη. Το ποσό ήταν 47.000 και φωνάζαμε στην συμπολίτευση 

ότι  είναι πολύ μικρό το ποσό. Τώρα πάμε σε τόσο μικρό ποσό; Ξέρω 

ότι  υπάρχει  οικονομική δυσπραγία.  Το ξέρω αλλά λέμε ότι ,  χθες 

λέγαμε ότι  είμαστε λίγο καλύτερα. Έτσι λέγαμε.  Και κατεβαίνουμε 

τόσο πολύ; Δεν μπορεί.   

 Είπαμε ότι  θα πρέπει να γυρίσουμε στην αγροτική οικονομία.   Να 

μην επεκταθώ τώρα. Δεν θεωρείτε ότι  είναι πολύ χαμηλά όταν πέρυσι 

τα 47 χιλιάρικα λέγαμε ότι  είναι τίποτ α; Αυτό το λέω μετά λόγου 

γνώσεως, γιατί  ρώτησα αγρότες και μου είπαν ότι  είναι μηδέν,  τίποτα.   

 Όταν λοιπόν γυρνάμε στην . .  να γυρνάμε τόσο χαμηλά;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γάτσιος.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  
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Κύριε Δήμαρχε ήθελα να ρωτήσω, πρώτον βλέπω ότι  η κατανομή των 

χρημάτων γίνεται από την ΣΑΤΑ. Δεν ξέρω εάν θυμάστε,  πέρυσι μας 

ακύρωσαν λόγω ότι  βάλαμε την ΣΑΤΑ…κύριε Δήμαρχε θυμάστε εσείς .  

Φέτος ξανά μπαίνει  από ΣΑΤΑ. Πρώτον,  μην έχουμε το ίδιο πρόβλημα 

γιατί  πέρυσι το ακύρωσαν, φέτος βλέπω ξανά ΣΑΤΑ.  

 Δεύτερον,  εάν ξέρετε με ποιον τρόπο θα γίνει  η μελέτη; Δηλαδή 

πώς θα πληρώνονται αυτοί με ώρες;  Με χιλιόμετρα;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Με την μελέτη.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Με την μελέτη του έργου. Πώς θα δημοπρατηθεί το έργο;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Για το πράσινο ήταν.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Για την αγροτική οδοποιία και κάναμε 12αρια αναθέσεις.  Θυμάμαι 

πολύ καλά.  Βγάλαμε 12αρια αναθέσεις σε κάθε Δημοτική Ενότητα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχει δίκαιο.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ο λόγος ήταν ότι  θεωρείται παροχή υπηρεσιών.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Και δεν είναι έργο.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Η άλλη ερώτηση λοιπόν είναι,  κύριε Δήμαρχε δεν ξέρω εάν 

καταλάβατε,  πώς θα γίνει;  Δηλαδή η πληρωμή του αναδόχου, πώς θα 

δημοπρατηθεί η μελέτη; Με ώρες θα είναι;  Δηλαδή την ώρα τόσο ή με 

χιλιόμετρα;  
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 Και το τρίτο είναι,  να συμφωνήσω με τον κ.  Μηλίδη, πραγματικά 

σας είπα και δια ζώσης μια μέρα ότι  υπάρχουν τρομερά προβλήματα 

στην αγροτική οδοποιία και όσο τα αφήνουμε,  κύριε Αντιδήμαρχε και 

όλο το σώμα ενημερώνω, όσο αφήνουμε την αγροτική οδοποιία μη 

συντηρημένη, έρχονται χρόνια που θα χρειάζονται μετά τετραπλάσια 

χρήματα σε  σχέση με προηγούμενα χρόνια.  Παραδείγματος χάρη, δεν 

καθαρίζουμε το χαντάκι με αποτέλεσμα μόλις έρθει  μια βροχή . .  τον 

δρόμο, φεύγουν τα χώματα…  

 Εάν μπορείτε να μας πείτε γι΄ αυτά εδώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Καρύδας;  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Όχι καλύφθηκα, ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και ο κ.  Χράπας έχει  ερώτηση.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Εάν έχετε εξασφαλίσει  …  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να σας πω. Επικοινωνήσαμε με την Αποκεντρωμένη Περιφέρεια και 

συγκεκριμένα με τον κ.  Ιωαννίδη,  ο οποίος έχει  την ευθύνη και τον 

έλεγχο των σχετικών διαγωνισμών και έδωσε   το ΟΚ. Από εκεί  και 

πέρα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποιος το έδωσε το ΟΚ;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ο κ. Ιωαννίδης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,  ο οποίος έχει  την 

ευθύνη και τον έλεγχο των σχετικών διαγωνισμών για τα βήματα που 
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πρέπει να γίνουν και να ακολουθήσουμε και τα λοιπά και  τα λοιπά. 

Και έδωσε το ΟΚ. Τώρα εάν αυτός ο ίδιος …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο συγκεκριμένος είχε …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Να σας βοηθήσω λίγο.  Αυτό που λέει  ο κ.  Γκότσης είναι εάν το έργο 

αυτό προχωρήσει με κωδικό έργου και όχι  με κωδικό από τον 

προϋπολογισμό …  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ δεν τον διέκοψα, ο κ.  Γαλάνης τον διέκοψε.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Διέκοψα για να τον βοηθήσω.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Λοιπόν,  εάν τώρα ο ίδιος άνθρωπος αυτός,  ο οποίος μας λέει  που 

επικοινωνήσαμε ότι  κάντε αυτά τα βήματα και τα λοιπά και θα 

εγκριθεί  και μας πει  μετά,  μας τα γυρίσει  πίσω, πείτε μου εσείς  εάν 

ήσασταν εσείς  τι  θα κάνατε;   

 Πάμε παρακάτω. Στο ερώτηση με χιλιόμετρα ή με αυτά, δεν 

μπορώ να σας απαντήσω. Δεν το ξέρω. Όμως θα ρωτήσουμε τις  

υπηρεσίες να μας πουν.  Δεν ξέρω εάν ξέρει  κάποιος άλλος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γάτσιο από την εμπειρία σας έχετε κάτι  να προτείνετε με 

χιλιόμετρα …  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αυτό δεν το ξέρω.  
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Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Λοιπόν,  τι  γινόταν τώρα; Βάζαμε τα αγροκτήματα κάτω και ανάλογα 

με το εμβαδόν τους κατανείμαμε σε κάθε χωριό τι  αντιστοιχεί ,  τι  ποσό, 

το κάναμε μεροκάματα, ημερομίσθια,  8ωρα και 10ωρα. Και αναλόγως 

με το εμβαδόν του αγροκτήματος δόθηκαν τα ημερομίσθια.  Τόσα στον 

Λευκώνα, τόσα στο Χριστό,  τόσα στα Καλά Δέντρα, τόσα στην Ορεινή.  

Στην Ορεινή και στην Βροντού ήταν πο λλές οι  μέρες και ήταν τις  δυο 

περιόδους.   

 Τώρα κανονικά πίσω από αυτά τα έργα υποτίθεται ότι  υπάρχει  ο 

επιβλέποντας,  ο οποίος επιβλέποντας όπου χρειάζεται περπατάει αυτό 

το μέρος και όπου χρειάζεται να πέσουν κάποια αμμοχάλικα εκεί  

υπολογίζει  και ρίχνει  αμμοχάλικα και αφαιρούνται από τα 

ημερομίσθια.  Αυτό γίνεται.   

 Σε γενικές γραμμές πάντως αυτό που γίνεται είναι αυτό το . .το 

ξύσιμο και η κατασκευή των τριγωνικών τάφρων όπου χρειάζεται με 

αυτή την μέθοδο που σας είπα,  των ημερομισθίων.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν ξέρω εάν ακολουθεί το ίδιο,  δεν ξέρω…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έχω τοποθέτηση να κάνω.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν ξέρω, θα το ρωτήσουμε αυτό.   Πάμε μαζί Σάκη να το δώσουμε στις  

υπηρεσίες το πώς θα γίνει .   

 Όσον αφορά τώρα τα χρήματα, πρέπει να ξέρετε κύριοι  ότι  η 

ΣΑΤΑ, όλη η ΣΑΤΑ  είναι 650.000 ευρώ. Από αυτά τα λεφτά, τα 650, 

τα 230 πάνε στις  Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες που μας φέρνουν 

έργα, που θα μπουν στο προσχέδιο του τεχνικού προγράμματος και 
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στον προϋπολογισμό και για τον πρώην  Δήμο Σερρών μένουν 420 

χιλιάρικα.   

 Έξω από τα 230 που δίνονται στις  Τοπικές και Δημοτικές 

Κοινότητες που μας φέρνουν που θα γίνουν τα εργάκια,  αυτά τα λεφτά 

εδώ είναι μέσα από τα 400 χιλιάρικα που είναι για τον Δήμο Σερρών 

και επιπλέον θα γίνουν οι  αγροτικοί δρόμοι.   

Για πείτε μου εσείς ,  κ.  Μηλ ίδη, εάν είχατε 400 χιλιάρικα να 

κάνετε έργα, να κάνετε πεζοδρόμια,  να κάνετε αγροτική οδοποιία πόσα 

λεφτά θα δίνατε;  Να τα δώσουν όλα; Για πείτε μου εσείς;  Με 400 

χιλιάρικα τι  έργο μπορούμε να κάνουμε και πόσα μπορούμε να 

δώσουμε για την αγροτική οδοποιία  όταν δίνουμε άλλα 230 χιλιάρικα 

στις  Δημοτικές και Κοινοτικές Κοινότητες για εργάκια που θέλουν να 

κάνουν;  

Έξω από αυτά δίνουμε και άλλα 150 χιλιάρικα, 140 χιλιάρικα για την 

αγροτική οδοποιία.  Εκτός αυτού και δικά μας μηχανήματα δουλεύουν 

κάθε μέρα στις  αγροτικές οδοποιίες.  Αύριο πάνε στην Ορεινή.  Έχουν 

ξανά πάει.  Στην Βροντού με τα γκρέιντερ και τα μηχανήματα τα δικά 

μας.   

Αυτή είναι η κατάσταση, αυτή είναι η φτώχεια μας,  οποιασδήποτε 

άλλος θα ήταν δεν θα μπορούσε να δώσει περισσότερα χρήματα, διότι  

δεν υπάρχουν.  Απλά πράγματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις.  Ποιος θέλει  να τοποθετηθεί;  Ο κ.  Γρηγοριάδης,  ο κ.  

Γάτσιος,  ο κ.  Μηλίδης και κάτι  διαδικαστικό που θέλει  ο κύριος,  ο κ.  

Γρηγοριάδης Παναγιώτης.  Τοποθέτηση θέλεις  να κάνεις;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Να πω αυτό στο σώμα  για το διαδικαστικό.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Χρήστος Παναγιώτης Γρηγοριάδης,  Γαλάνης.  Λοιπόν,  ξεκινάμε με τον 

κ.  Μηλίδη.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Δεν ξεκινάτε καλά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει.  Ξεκινάμε από τον κ.  Γάτσιο ως αγορητής της παράταξης.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν το κάνω με καμία άλλη τέτοια,  αλλά…  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το κάνω γιατί  υπάρχει  αρχηγός της παράταξης,  απλά θα έδινα τον λόγο  

στον επόμενο.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Υπάρχει αγορητής της παράταξης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Ο αγορητής έχει  το δικαίωμα. Εφόσον μου το θέτετε,  έχετε 

δίκαιο έτσι.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Κοιτάξτε να δείτε.  Ζούμε σε εποχές που ο κόσμος δεν θέλει  αλλαγή. 

Μπορεί να είναι δύσκολες οι  εποχές αλλά οι  απαιτήσεις της κοινωνίας 

είναι περιορισμένες και το βλέπουμε όλοι αυτό.  Όλοι καταλαβαίνουμε 

ότι  δεν θέλουμε να κάνουμε πύργους,  δεν θέλουμε να κάνουμε νέα 

πράγματα και τα λοιπά. Θέλουμε όμως να αντιμετωπίζουμε την 
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καθημερινότητα, κυρίως την παραγωγική διαδικασία και την 

καθημερινότητα του αστικού ιστού αλλά κυρίως την καθημερι νότητα 

του αγροτικού πληθυσμού είναι η πρόσβασή του κυρίως στην εργασία 

του καθημερινά.   

 Έχω ενημερώσει τον κ.  Γκότση, τον έχουν ενημερώσει και άλλοι 

συνάδελφοι βεβαίως,  υπάρχουν προβλήματα τεράστια αυτή την στιγμή 

στον ορεινό όγκο επάνω στα δυο χωριά που  γίνεται η συγκομιδή, δεν 

μπορούν,  κ.  Γκότση, να κατεβούν τα προϊόντα.  Ο κ.  Θεοχάρης ας το 

επιβεβαιώσει ή ας το διαψεύσει.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ένα γκρέιντερ είναι Βροντού, Ορεινή.  Ένα γκρέιντερ στα δυο χωριά.  

Όποιος πάει στα χωριά υπάρχει ένα γκρέιντερ.  Ένα γκρέ ιντερ πάει …  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Να ολοκληρώσω. Στις  1 Σεπτεμβρίου,  κύριε Πρόεδρε,  επισκέφτηκα τον 

κ.  Γκότση για να του πω  το συγκεκριμένο θέμα και να τον 

ενημερώσω, βεβαίως για τα καθήκοντά του.  Του είπα και το λέω σε 

όλο το σώμα, μην στέλνετε το γκρέιντερ το δ ικό μας επάνω. Του 

Δήμου.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ένα λεπτό,  κ.  Γαλάνη, να τοποθετηθώ λίγο.  Κάνω προτάσεις.  Το 

γκρέιντερ,  ο υπάλληλος της τεχνικής υπηρεσίας δουλεύει έξι  ώρες.  Το 

πρωί θα πάει στο μηχανοστάσιο να ξεκινήσει περί που 8:00΄ η ώρα από 

το μηχανοστάσιο.  Θα φτάσει εκεί  που πρέπει να φτάσει στην περιοχή 

μας 10:00΄  η ώρα. Ώρα 13:00΄ σχολάει.   
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Σε ότι  αφορά το γκρέιντερ που πήγε,  πήγε τρεις  μέρες,  Τρίτη,  

Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, κ.  Γκότση, θα το μάθατε προφανώς, δεν 

είχε πετρέλαιο.  Και δεν δούλεψε την Παρασκευή. Τρεις μέρες ένας 

δημόσιος υπάλληλος με δυο ώρες εργασία την ημέρα δεν κάνει  τίποτα 

και σας το είπα κ.  Γκότση, σας το είπα πριν πάει.  Τίποτα δεν έκανε.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τι να κάνουμε τώρα;  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ναι,  αλλά μην  λέτε όμως και ο κ.  . .  και εσείς  κάθε μέρα Ορεινή –

Βροντού . .  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Έχω πει  και στον κ.  Μυστακίδη,  στείλτε το στο Μητρούσι,  εδώ στον 

κάμπο των Σερρών γύρω –γύρω κοντά που είναι.  Δεν έχει  νόημα. 

Καλύτερα να μην πηγαίνει .  Απασχολείται έναν άνθρωπο να το πάει 

κιόλας.  Δηλαδή αυτή είναι η οικονομία που μπορεί να κάνει  ο Δήμος.   

 Τι μπορούμε να κάνουμε; Κύριε Γκότση εκτός από τα χρήματα 

της ΣΑΤΑ υπάρχουν,  κυρίως στα ορεινά χωριά,  ανταποδοτικά τα οποία 

τα εισπράττει  ο Δήμος από μισθώσεις βοσκοτόπων, από ανταποδοτικά 

της υλοτομίας.  5% παίρνει  ο Δήμος από τα ξύλα που κόβουν.  Από 

εκμισθώσεις κεραιών, φωτοβολταϊκών και τα λοιπά.  

 Εγώ που ξέρω για έναν τόπο εκεί  πέρα 80 χιλιάρικα έχει  έσοδα 

τον χρόνο. Δικά μας . .  μαζί  με την ΣΑΤΑ. Όχι,  χώρια την ΣΑΤΑ.  Από 

αυτά λοιπόν βάλτε,  βάλτε από αυτά τα χρήματα εκτός από την ΣΑΤΑ, 

βάλτε άλλα 30 χιλιάρικα για τις  δυο Ενότητες,  διότι  μπορεί να 
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φαίνονται ότι  είναι η μια Ενότητα και η άλλη . .αλλά οι  ιδιαιτερότητες 

είναι διαφορετικές.  Πρέπε ι να τα αντιμετωπίσουμε.  Δεν γίνεται.   

 Αυτή την στιγμή είναι σαν να πηγαίνει  να θερίζω ρύζια ή να 

αλωνίζω . .  γ ίνεται αυτή η δουλειά;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό γίνεται σήμερα.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Αυτό γίνεται σήμερα. Και για μας.   

 Συνεπώς προτείνω να μπουν άλλα 30 χιλιά ρικα για τις  δυο 

Ενότητες.  Δεν μπορώ να πω για τις  ανάγκες των Ενοτήτων εδώ κάτω. 

Από τα χρήματα τα ανταποδοτικά που έχουν οι  Τοπικές Κοινότητες …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Εάν δεν είναι ανταποδοτικά να τα ορίσουμε ανταποδοτικά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε διακοπές σας παρακαλώ πολύ. Ολοκληρώστε την 

τοποθέτησή σας.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Αυτά έχω να πω και να επισημάνω ότι  σήμερα υπάρχει εντονότατο 

πρόβλημα. Και μην θεωρείτε,  ξανά τονίζω, ότι  πάει  το γκρέιντερ του 

Δήμου επάνω, κάνει  δουλειά.  Σας το λέω υπεύθυνα. Δεν θέλω να 

προσβάλω τον υπάλληλο αλλά έτσι γίνεται,  δεν γίνεται αλλιώς όταν 

δουλεύει εξάωρο και πηγαίνει  13 χιλιόμετρα πάνω από το χωριό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε νομίζω ότι  όλοι έχουμε αντιληφθεί ότι  γυρνάμε πίσ ω 

στην μάνα γη.  Εάν δεν το έχουμε αντιληφθεί αυτό είμαστε σε λάθος 

δρόμο. Μόνο από εκεί  θα μπορέσει η χώρα μας,  όχι  μόνο από εκεί  

αλλά κατά κύριο λόγο να ανορθωθεί και μιλάω και για την περιοχή την 

δική μας,  των Σερρών. Με όλα τα άλλα δεν μπορεί να υπάρξει  

ανάπτυξη. Άρα αυτόν τον τομέα πρέπει να τον δούμε με όσο μπορούμε 

μεγαλύτερη διάθεση για παροχή. Κόβοντας από κάθε άλλο.  

 Θα συμφωνήσω με τον κ.  Γάτσιο ότι  πλέον η εποχή του να 

κάνουμε κάποια σιντριβανάκια,  τα οποία δεν έχουν να αποδώσουν 

τίποτα, έχει  ξεπεραστεί .   

 Ρώτησα λοιπόν,  το είπα και προηγουμένως, ότι  με αυτά τα 

χρήματα που είναι τόσα λίγα  δεν μπορούν ούτε μια βόλτα να κάνουν 

τα γκρέιντερ.  Δυστυχώς, κύριε Πρόεδρε,  είναι έτσι.  Και αυτό το λένε 

οι  ίδιοι  οι  αγρότες.  Εγώ δεν είμαι αγρότης αλλά μιλάμε  και το ξέρει  ο 

κ.  Γκότσης ότι  στην περιοχή εδώ του Δήμου Μητρουσίου και 

Σκουτάρεως,  ξέρει  καλά την περιοχή και εκεί  λοιπόν έχει  κάτι  τέτοια 

φαγώματα, νεροφαγές,  ο δρόμος,   που εάν περάσει και κάνει  μόνο ένα 

ξύσιμο, μπορεί να ρίξει  αμμοχάλικα και τα λοιπά,  δεν πρόκειται να 

γίνει  τίποτα.   

 Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι  πέρυσι τα ποσό που ήταν 47.000, το 

θυμάμαι καλά, είχαμε αντιδράσει,  τουλάχιστον η δική μας παράταξη 

πάρα πολύ και ο κ.  Γκότσης ότι  είναι πολύ χαμηλό. Φέτος τα 

οικονομικά είναι χειρότερα. Εμείς λέμε ότι  κάπου ισορροπήσαμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η ΣΑΤΑ έρχεται μειωμένη κατά…  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 24 Η Σ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014  

 

Η ΣΑΤΑ. Όμως υπήρξαν κάποιες προτάσεις για ισοδύναμα. Είπε κάτι  ο 

κ.  Γάτσιος,  νομίζω ότι  μπορεί να υπάρχει κάπου αλλού. Και εν πάση 

περιπτώσει,  αυτά τα εργάκια τα μικρά που ανέφε ρε ο κ.  Γκότσης τα 

230 χιλιάρικα, εγώ νομίζω ότι  μπορούν να περιοριστούν,  ειδικά άμα 

είναι κάποια εργάκια εξωραϊσμού, γιατί  κάποιοι  θέλουν να γίνει  ένα 

μικρό, ξέρω εγώ, μια βρυσούλα.  Όσο για το μηχάνημα σας 

πληροφορώ, κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  ότι  το μ ηχάνημα που ήταν 

στην περιοχή εκεί  στον Δήμο Σκουτάρεως δεν λειτούργησε σχεδόν 

καθόλου. Δεν λειτούργησε κύριε Πρόεδρε.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αφού δεν είχε στρώσει …  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Λέω για πέρυσι.  Ήταν ακινητοποιημένο γιατί  δεν υπήρχε οδηγός να το 

κινήσει.  Δεν είχε γίνει  σύμβαση.  

 Λέω λοιπόν ότι  τα παράπονα είναι πάρα πολύ έντονα από τους 

δημότες.  Εάν υπάρχει κάποια εναλλακτική λύση. Δεν έχω έρθει  σε 

επαφή με τις  υπηρεσίες να δω εάν,  στις  οικονομικές υπηρεσίες,  ίσως ο 

κ.  Γαλάνης να ξέρει ,  εάν μπορούμε από κάπου αλλού,  κύριε Γαλάνη …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

 Η πρόταση λοιπόν είναι…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει πρόταση, μην διακόπτετε τώρα.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Η πρόταση είναι ότι  τα ποσά για τις  Δημοτικές Ενότητες είναι πολύ 

χαμηλά και όπως πρότεινε ο κ.  Γάτσιο ς για τις  Κοινότητες επάνω που 
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τις  ξέρει ,  λέω και εγώ για τις  Δημοτικές Ενότητες και των Σερρών και 

Σκουταρέως και του Μητρουσίου,  να προστεθούν από άλλα 5.000, 

γιατί  λέω ότι  τα 47 πέρυσι τα θεωρούσαμε ασήμαντα. Ασήμαντα. 

Λοιπόν,  τόσο πιο χαμηλά να πάμε; Σ τα μισά να πάμε;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Συνολικά το ποσό πόσο είναι κ.  Γκότση;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

140.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 140 είναι.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Γαλάνη λέω ότι  πέρυσι ήταν πολύ μεγαλύτερο.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Πόσο ήταν; Δεν το θυμάμαι ακριβώς,  το ξεχνώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

270.  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Και πάνω στις  Δημοτικές Ενότητες ήταν 47.000 και τώρα είναι 30.000. 

Τι άλλο να πω; Πόσο πιο απλά να το πω;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτάκι υπάρχει μια σειρά.  Ο κ.  Γρηγοριάδης Χρήστος.   

Κος Χ. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριοι  συνάδελφοι,  το θέμα της αγρ οτικής οδοποιίας 

είναι πάρα πολύ σοβαρό. Εγώ θα μιλήσω για το αγρόκτημα του Δήμου 

Καπετάν Μητρούση, για το οποίο έχω γνώση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δυο λεπτά στην διάθεσή σας.   
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Κος Χ. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Όλα αυτά τα χρόνια ερχόταν το γκρέιντερ,  έξυνε τον δρόμο. Φτάσαμε 

στο σημείο τα χωράφια να είναι εδώ και ο δρόμος να είναι εδώ. 

Δηλαδή γενικά οι  περιοχές που έχουν ρύζια μόλις έρχονται τα νερά..  

από τον δρόμο.  

 Το έργο που πρέπει να γίνει  είναι οπωσδήποτε αμμοχάλικας 

στους δρόμους.  Το βασικότερο είναι ότι  πρέπει,  ήδη αυτή την  στιγμή 

ξεκινήσαμε τον θερισμό…με τα μηχανήματα, αλλά αυτό θα το 

ξεπεράσουμε τώρα είτε το θέλουμε είτε όχι .  Δεν μπορούμε να κάνουμε 

κάτι .  Αυτό που πρέπει να γίνει  κατεπειγόντως είναι ότι  πρέπει η 

αγροτική οδοποιία να έχει  τελειώσει μέχρι τέλος Φεβρουαρίου.  Γιατί  

αρχίζει  η σπορά. Έρχονται καλαμπόκια. .   

 Εγώ εάν κάνω λάθος διορθώστε με,  από ότι  ξέρω μέχρι πρότινος 

μέσα στα τιμολόγια του νερού, όσοι ήταν στο Καπετάν Μητρούση 

υπήρχε τέλος για την αγροτική οδοποιία.  Σήμερα δεν υπάρχει αυτό;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δ.Ε.Υ.Α.Σ. είναι.  Άλλο η Δ.Ε.Υ.Α.Σ..   

Κος Χ. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Υπάρχει τέλος για την αγροτική οδοποιία;   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι.   

Κος Χ. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Δεν υπάρχει.  Εντάξει ,  δεν το ήξερα, συγνώμη. Θα έλεγα ότι  και εκείνο 

το τέλος θα μπορούσε να δοθεί .   

 Πρέπει να πω εδώ ότι  πρέπει το αργότερο τον Φεβρουάριο να 

έχει  τελειώσει και θέλουμε όλοι οι  δρόμοι,  όλοι πρέπει να γεμίσουν.  

Όχι που θέλει ,  πρέπει να γεμίσουν.   
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Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Τα ποσά…  

Κος Χ. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Τα ποσά θα τα βρούνε.  Εάν δεν υπάρχουν χρήματα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος Χ. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Λίγο να τελειώσω. Κλείνω. Εάν δεν υπάρχουν χρήματα για να 

ολοκληρωθεί το έργο σε κάποια Δ.Ε.,  θα προτείνω να γίνουν . .  να τα 

χωρίσουμε.  Δηλαδή να γίνει  το μισό αγρόκτημα την μια χρονιά και το 

μισό την άλλη. Να μην κάνουμε δηλαδή μισή δουλειά σε όλο το . .  να 

κάνουμε ολοκληρωμένη δουλειά.  Η πρότασή μου είναι.  Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γρηγοριάδης Παναγιώτης.   

Κος Π. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Αγαπητοί συνάδελφοι να αναφερθώ λίγο και επιστήσω την προσοχή 

στον αγαπητό συνάδελφο κ.  Γκότση,. .  Ξέρω ό τι  θα κάνει  το καλύτερο 

για να εξυπηρετήσει την αγροτική οδοποιία,  απλώς αυτό που θέλω εγώ 

επειδή ότι  έχει  . .τα ακούω εγώ συνέχεια,  λες και εγώ το διαχειρίζομαι 

από όλο τον κόσμο, γιατί  έτσι νομίζουν,  εν πάση περιπτώσει,  θέλω 

δίκαιη κατανομή.  

 Τα λεφτά είναι λίγα,  ξέρω ότι  δεν έχουμε άλλα να δώσουμε,  ξέρω 

ότι  υπάρχει  πρόβλημα και εγώ θα ήθελα περισσότερα, δίκαιη κατανομή 

στα χωριά και στις  Ενότητες.  Δεν δέχομαι εγώ ότι  κάποια Ενότητα που 

έχει  έξι  χωριά πρέπει να . .  που έχει  εννέα χωριά και  η  άλλη που έχε ι  

τρία χωριά,  αλλά να δούμε και τις  ιδιαιτερότητες,  γιατί  υπάρχουν και 
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ιδιαιτερότητες.  Δεν είναι μόνο το μέγεθος και οι  χιλιάδες των 

στρεμμάτων.  

 Ειδική κατανομή. Εύχομαι και ελπίζω να μην ζήσουμε αυτά που 

ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια,  να είναι καθηλωμένο  το γκρέιντερ 

για. .  μια ελπίδα 200, 300 ευρώ. Είναι αστείο το πράγμα. Και όμως 

υπήρχε πρόβλημα. Και όταν ακόμα υπάρχει πρόβλημα με τα καύσιμα 

άντε τώρα να πεις  εσύ τώρα στους αγρότες που περιμένουν το 

μηχάνημα ότι  ξέρεις ,  δεν έχουμε καύσιμα γι΄ αυτούς τους  λόγους.   

 Σε κάτι  που αναφέρθηκε ο κ.  Γάτσιος,  στην ανταποδοτικότητα, 

συμφωνώ αλλά πρόπερσι έκανε πρόταση να βάλω ανά στρέμμα 

βοσκοτόπου 20 λεπτά επάνω και αυτό για να μείνει  σε αυτά τα χωριά 

τα ορεινά,  να γίνουν ποτίστρες,  ενδεχομένως,  να γίνουν δρόμοι κ αι τα 

λοιπά.  

 Η Οικονομική  Επιτροπή δεν το ψήφισε λέγοντας ότι  . .τι  θα 

κάνουμε; Για να σας δώσω να καταλάβετε όμως, άμα  βάζεις  20 λεπτά 

πάνω σε κάποιον που παίρνει  επιδότηση 50.000 τον χρόνο ή 100.000 

τον χρόνο θα πλήρωνε στον Δήμο 200, 300 ευρώ παραπάν ω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τέτοιες επιδοτήσεις δεν έχει  …  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Παρακάτω έχει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Και σε αυτό,  στα πέντε χιλιάρικα πόσο παραπάνω θα πληρώσει εάν 

βάλουμε 20 λεπτά για ανταποδοτικά; Και κάποιοι  δεν το ψήφισα ν.  Εγώ 

θέλω να πιστεύω, πάλι θα το ξανά προτείνω,  δεν ξέρω με ποιο ποσό, 
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για να δούμε τι  θα γίνει .  Θέλουν δρόμους,  θέλουν τα πάντα. Το να 

βάλεις 20 λεπτά και 30 δεν είναι τίποτα.   

 Εν πάση περιπτώσει κύριε Γκότση, . .  όχι  αυτός που γκρινιάζει  

περισσότερο να παίρνει  περισσότερο. Να μπορέσουμε να 

αντιμετωπίσουμε. .  όσο γίνεται πιο καλά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Χαρίτος.   

Κος ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  είμαι ο νέος υπεύθυνος γενικώς για τα οχήματα 

τεχνικά ή μη του Δήμου. Είμαι ο καινούργιος.  Θα σας μιλήσω για το 

όραμα. Θέλω πάνω από δυο λεπτά, κύριε Πρόεδρε.   

 Εγώ δεν συμφωνώ με αυτά τα οποία συζητάτε,  ότι  θα πρέπει να 

τα δώσουμε όλα στους απέξω. Εγώ πιστεύω σε αυτούς οι  οποίοι  είναι 

μέσα στο αμαξοστάσιο,  στους οδηγούς και σε όλους τους πολίτες.   

 Εάν αυτά τα χρήματα και το  λέω ειλικρινά,  τα είχα για 

ανταλλακτικά, γιατί  αυτή την στιγμή είναι δυο τα γκρέιντερ,  δυο 

γκρέιντερ Βροντού, Ορεινή. .  και δουλεύουν και άλλα δυο κάτω, . .  με 

ένα ανάλογο ποσό θα ξεχρεώναμε τα 170 χιλιάρικα, 140 χιλιάρικα και 

τα υπόλοιπα θα ήταν για ανταλλακτικά.  

 Η Ορεινή είναι,  έχουμε τρεις  οδηγούς.  …θα μπορούσαμε να 

βγάλουμε παραπάνω και θα μπορούσαμε κάλλιστα . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ένας είναι.   

Κος ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Είναι τρεις .  Αυτή την στιγμή είναι τρεις .  Είναι ο Θωμαΐδης,  είναι . .  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Είναι τρεις  από τους οποίους ο ένας έχει  δίπλωμα και από την Δευτέρα 

. .  

Κος ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Εάν βγει  εκτός. .  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Βγαίνει  εκτός γιατί  δεν έχει  δίπλωμα και θα έχουμε μόνο ένα 

γκρέιντερ Βροντού, αυτό.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ο ένας έχει  δίπλωμα και οι  άλλοι δεν έχουν και είναι παράνομα επάνω.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Δεν το λέμε αυτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπηρεσιακά να πάει να ενισχύσει …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και εάν έχουμε ένα ατύχημα;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αυτό λέμε.  Σήμερα το έμαθα. Τον κατεβάζω. Τον κατεβάζουμε.  

Σήμερα το έμαθα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνεχίζουμε.   

Κος ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Εγώ δεν συμφωνώ, τέλος πάντων, εντάξει .  Αύριο θα μιλήσουμε γιατί  

σήμερα έκανα ένα τσεκ και διαπίστωσα …  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Για το γκρέιντερ μιλάμε.   
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Κος ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Για το γκρέιντερ.  Μιλάμε για τα γκρέιντερ.   Λέω ότι  υπάρχουν και 

πολλοί άλλοι οι  οποίοι  έχουν Β κατηγορίας και …Γενικώς είναι μια 

πονεμένη ιστορία.  Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές για . .  Πιστεύω 

ότι  θα πρέπει να βρούμε μια σειρά και πιστεύω ότι  θα την βρούμε.  

Τρία χρόνια πριν καθόμουνα και έβλεπα τα Δημοτικά Συμβούλια 

απέξω και . .  το γκρείντερ,  το οποίο ήταν από κάποιο εργολάβο μας τα 

έκανε,  να μην πω τι  μας τα έκανε.  Όπως είπε από εδώ ο κύριος,  τα 

ισοπέδωσε όλα.  

 Εάν έχουμε τα μηχανήματα, έχουμε και τους οδηγούς,  δεν θα 

έχουμε κανένα πρόβλημα. Έτσι πιστεύω. Εμείς τουλάχιστον  από την 

δική μας πλευρά, την δική μου πλευρά, το έχουμε συζητήσει με τον κ.  

Γκότση, θα κάνουμε ότι  μπορούμε καλύτερο. Αυτό το υπόσχομαι και 

ελπίζω την ερχόμενη χρονιά να μην φτάσουμε στο σημείο να έχουμε 

αυτά που έχουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Διαδικαστικά πρώτα εάν το περάσουμε το θέμα με κωδικό έργου θα 

δρομολογηθεί η διαδικαστικά και όχι  . .το Λογιστήριο.  Θα προχωρήσει.  

Δεν νομίζω να έχει  πρόβλημα και . .  ο κ.  Αντιδήμαρχος.  Επομένως, 

μόνο με αυτή την λογική, σαν έργο,  όχι  σαν παροχή υπηρεσ ιών.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Αυτό λέω, να περάσει σε μορφή έργου και με κωδικό από τον 

προϋπολογισμό ως έργο.  Αυτό είναι σίγουρο. Και από ότι  με 

ενημερώνει η  Αποκεντρωμένη ακόμα καλύτερα.  

Τώρα εγώ πιστεύω και στις  δυο δυνάμεις.  Και στις  δυνάμεις που 

έχουμε εδώ εκ των έσω στο αμαξοστάσιο που λέει  ο κ.  Χαρίτος και ο 

κ.  Γκότσης και στις  δυνάμεις του τομέα. Δηλαδή εκεί  που χρειάζεται 

και . .  βοήθεια και από έξω. Θα εξαντλούμε τις  δυνατότητες που έχουμε 

μέσα αλλά με συγχωρείτε,  να είμα στε ειλικρινείς ,  το ξέρετε πολύ καλά 

. .στις  καλές εποχές και είμαι βέβαιος αυτοί που ασχολείστε με τον 

αγροτικό τομέα προβλήματα στην αγροτική οδοποιία υπήρχαν.   

Και ενώ ο σημερινός Δήμος και χρέη παρέλαβε και ακόμη 

παίρνει  δικαστικές αποφάσεις,  δεν . .αγρο τική οδοποιία.  Θέλω να πω 

ότι  με την κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα, την κατάσταση της 

χώρας και των Δήμων, αυτά τα χρήματα που έχουμε,  αυτά 

εκμεταλλευόμαστε.  Να είχαμε παραπάνω ποιος δεν θέλει .  Δηλαδή δεν 

νομίζω ότι  ο κ.  Γκότσης ή προηγουμένως ο κ.  . .δε ν θέλανε να βάλουνε 

παραπάνω χρήματα. Όσα έχουμε από την ΣΑΤΑ αυτά διαθέτουμε.  Εάν 

είχε έσοδα ο Δήμος περισσότερα προς διάθεση, θα τα διαθέταμε.   

Σήμερα που μιλούσα πάλι με τους υπηρεσιακούς παράγοντες οι  

δικαστικές αποφάσεις που συνεχίζουν να έρχονται  πλ ηρώνονται και 

συνεχώς πληρώνουμε και τους προμηθευτές για όσα . .μέσα στην 

χρονιά που διανύουμε και τις  δικαστικές αποφάσεις τις  οποίες 

βρίσκουμε απέναντί  μας.  Και οι  περισσότερες,  ξαναλέω, είναι από τις  

Δ.Ε. που ήρθαν και συναποτελούν σήμερα τον Δήμο Σερρώ ν.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Από ποιες;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Από όλες.  Και από τον Λευκώνα έρχονται και από το Μητρούσι 

έρχονται.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε άλλες ερωτήσεις σας παρακαλώ.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Πολλές φορές σας έχω πει…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι από Δημοτικές Ενότητες.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Σας έχω πει  πολλές φορές ότι  η Ορεινή και η Βροντού είναι 

Κοινότητας που με τον Καλλικράτη…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δημοτική Ενότητα είπε όμως και δεν ανέφερε ούτε ένα….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είστε εκτός θέματος.  Σταματήστε.  Σταματήστε και οι  δυο είστε εκτός 

θέματος.  Μιλάμε για αγροτική οδοποιία και πήγαμε τώρα αλλού.  

 Κύριε Γκότση έχετε τον λόγο.  Όχι πάνω από τρία λεπτά. Τρία,  

τρία ολοκληρωμένα.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Καταρχήν αυτό που είπε ο συνάδελφος  ότι  θα πρέπει να περάσει το 

θέμα για να προλάβουμε τις  προθεσμίες.  Εφόσον ενδιαφερόμαστ ε θα 

πρέπει να περάσει το θέμα.  

 Τώρα, κ.  Μηλίδη είπατε ότι  από τα λεφτά, τα 230 τα κάνουνε 

εργάκια,  τι  να κάνουμε; Αυτοί θέλουν να παρουσιάσουν ένα 

αγαλματάκι,  ένα αυτό.  Γιατί  δεν πιέζονται ή δεν συνεννοούνται με 

τους κατοίκους που θα ρίξουν τα λεφτά αυτ ά. Παραδείγματος χάρη ο 

Λευκώνας παίρνει  40 χιλιάρικα από την ΣΑΤΑ. Σαράντα και τριάντα 
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που δίνει ,  εβδομήντα. Εβδομήντα πες ότι  μαζεύω για την αγροτική 

οδοποιία.  Δεν το κάνουν.   

 Εν πάση περιπτώσει,  εμείς  έξω από τα 230 βάζουμε και τα 140 

για την αγροτική οδοποιία.  Στο τεχνικό πρόγραμμα που κάναμε το 

προσχέδιο βάλαμε για τρύπες,  ούτε οδοστρωσία βάλαμε,  για τα 

αναγκαία,  γι΄ αυτά που μπορεί ο Εισαγγελέας να μας κλείσει  μέσα 

μαζεύονται 1,5 εκατομμύριο και έρχεται τώρα ο Διευθυντής των 

τεχνικών υπηρεσιών και λέει  ότι  από εδώ τώρα η εξίσωση, μια εξίσωση 

με πολλές παραμέτρους δεν λύνεται.  Οπότε βάζει  παραμέτρους.  Μια 

εξίσωση με έναν άγνωστο. Οπότε από το 1,5 εκατ.  εμείς  πρέπει να 

πάρουμε,  πρέπει να φτάσουμε στα 650 χιλιάρικα.  

 Πείτε μου εσείς  τώρα. Και βγάζει  το έ να και βγάζει  το άλλο. 

αρκεί να σας πω ότι  οδοστρωσία δεν θα κάνουμε.  Δεν υπάρχουν λεφτά 

για οδοστρωσία.  Και οι  δρόμοι πως πάνε; Κάνουμε την αγροτική 

οδοποιία και βγαίνουν μετά και λένε ότι  . .  γ ια την οδοστρωσία που δεν 

υπάρχουν.  Θα έρθει  το τεχνικό πρόγρα μμα και θα το δείτε.   

 Ο κ. Γρηγοριάδης λέει ,  προσέξτε,  . .και είπε ότι  θέλουμε ίση 

κατανομή, δεν μπορεί τα . .χωριά να έχουν,  ξέρω εγώ με τα δυο χωριά.  

Εκεί το πήγαινε.  Εμείς κοιτάμε την ιδιαιτερότητα. Εμείς κοιτάμε την 

ιδιαιτερότητα. Λέμε ότι  είναι τα χωρι ά,  αυτός είναι κάμπος . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ο καθένας,  κ.  Μηλίδη, ο κάθε Πρόεδρος παίρνει  τηλέφωνο και τι  λέει;  

Με πιέζουν το γκρέιντερ να έρθει  εδώ αμέσως. «Κάτσε αφού το έχουμε 

από εκεί  πως θα το πάρουμε;».  «Όχι θα έρθει  απ ό εδώ». Λέω ότι  τι  
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είσαι εσύ; Ο τύπος είναι ο δικός σου δηλαδή και το άλλο το χωριό; 

Δηλαδή πράγματα, άλλο . .και άλλο απέξω. Υπάρχει μεγάλη διαφορά.  

Πάμε λοιπόν στα μηχανήματα. Γίνεται μια δουλειά με τα μηχανήματα, 

δουλεύουν τα παιδιά αλλά δυστυχώς, λυπάμ αι που θα το πω τώρα, ότι  

ο οδηγός,  μεταξύ μας,  έναν οδηγό γκέιντερ από αύριο θα είναι 

ανενεργό το ένα γκρέιντερ.  …  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το ένα γκρέιντερ θα έρθει  σε σας και το άλλο γκρέιντερ θα το 

σταματήσουμε,  διότι  δεν έχουμε οδηγό. Ε κτός του αναλάβει ο κύριος 

από εκεί  και αρχίσει  να θερίζει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Με πήρε σήμερα και μου είπε στοπ. Τέλος λέει .  Του λέω εγώ..  τίποτα 

σταματάς.  Να βγάλει δίπλωμα. Πόσο κάνει  να βγάλει δίπλωμα τώρα 

αυτός;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σε δεκαπέντε μέρες θα πάρει δίπλωμα.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και δεκαπέντε μέρες το γκρέιντερ; Και με παίρνει  ο οδηγός ο Νικήτας 

και μου λέει  ότι  θα έρθει  οπωσδήποτε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελείωσε.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Να τελειώσω. Μισό λεπτό.  Αύριο Σάκη μου το γκρέιντερ με δυο άλλα 

μηχανήματα έρχονται επάνω στην Ορεινή και εσείς  πολύ …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αύριο έρχονται δυο μηχανήματα και το γκρέιντερ επάνω. Δηλαδή τι  

άλλο να κάνω;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα έκλεισε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι,  δευτερολογία θέλω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δευτερολογία ο κ.  Γάτσιος.  Άλλος;  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Επειδή ειπώθηκαν διάφορα σε επίπεδο ανταγωνιστικό μεταξύ χωριών, 

είχα παρατηρήσει το εξής πριν από ένα χρονικό διάστημα. Όταν 

πήραμε 3.600.000 ευρώ για τα ληξιπρόθεσμα. Γιατί  το λέω αυτό; Γιατί  

το συνδυάζω. Υπήρχαν δυο Κοινότητες που δεν όφειλαν ούτε ένα 

ευρώ. Η Κοινότητα Ορεινής έπαιρνε το . .  και θα έπαιρνε μέχρι το ΄17 

26.000 ευρώ τον χρόνο. Λίγο λιγότερο θα έπαιρνε η Κοινότητα της 

Βροντούς.   

Επειδή δεν πληρώθηκαν τα ληξιπρόθεσμα . .καμία οφειλή για όλ α 

αυτά, είχαμε πει  τότε,  το είχα τονίσει  και τότε και είχα πει  ότι  αυτά τα 

χρήματα κανονικά πρέπει να αποδίδονται με ένα τρόπο στις  δυο αυτές 

Κοινότητες,  διότι  και για την Ενότητα Καπετάν Μητρούση πλήρωσε ο 

Δήμος από τα ληξιπρόθεσμα και η Κοινότητα Σκουτάρ εως και για τον 
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Λευκώνα και . .  Καταλαβαίνετε κύριε Πρόεδρε; Δεν ξέρω εάν γίνομαι 

κατανοητός.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάρα πολύ καλά Σάκη.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Θέλω να πω ότι  από αυτά τα χρήματα …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπορείς να έχεις  δίκαιο,  στην πράξη δεν …  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Εάν όχι  όλα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μια παραβολή από τα Θρησκευτικά που λέει  για το απολωλός 

πρόβατο. Μπορεί εσείς  να είσαστε…  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Λέω ως πολιτική…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το είπα και προηγουμένως. Είχατε μια νοικοκυροσύνη και στα 

οικονομικά. Εντάξει .   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Μισό λεπτό.  Ως πολιτικό όργανο εμείς  μπορούμε να κάνουμε το εξής:  

να μην πάμε στην απόλυτη . .που είπα προηγουμένως…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ως πολιτικό όργανο μπορούμε να μην πάμε στην απόλυτη . .να ληφθεί 

υπόψη. Να δοθούνε τα χρήματα κατά το ήμισυ,  διό τι  εάν δεν παίρναμε 

τα ληξιπρόθεσμα, όπως ο Δήμος Ηράκλειας  που δεν τα πήρε,  κάθε 
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έτος σε κάθε Δ.Ε.,  όπως κατανέμονται τα χρήματα θα πήγαιναν εκεί .  

Κύριε Γαλάνη το ξέρετε.   

 Σε ότι  αφορά, κύριε Αντιδήμαρχε το είπατε για τα 20 λεπτά. Δεν 

μπαίνουν στα στρέμματα τα 20 λεπτά αλλά μπορούν να μπουν στο ζώο. 

Το θέμα όμως είναι το εξής:  μέχρι σήμερα και σας ρωτάω εντίμως και 

ευθέως,  γύρισε μισό ευρώ πίσω από αυτά τα βοσκοτόπια που 

πληρώνουν …Η αγροτική οδοποιία,  που είναι μέρος όλων αυτών, δεν 

έγινε ποτέ.   . .Εκτός  από την ΣΑΤΑ, κύριε Γκότση.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Η πρότασή μας έχει  κοινό αυτό.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Η πρότασή μου είναι να διπλασιαστούν τα χρήματα των εργολαβιών 

αυτών και από άλλους χώρους,  για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε 

όλη την διαδικασία.  Οι … υπάρχουν.  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Κύριε Γάτσιο συγνώμη, για τις  δυο Ενότητες μόνο λέτε;   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Όχι,  λέω για όλα. Εκτός εάν αυτό που είπε ο κ.  Χαρίτος,  γίνει  

εφικτό…  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Είναι εφικτό αυτό που λέει;  Εάν είναι εφικτό.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Να σας μεταφέρω κάποια προβλήματα που δεν ακούστηκαν και δεν 

υπολογίστηκαν. Υπάρχουν χώροι και αγροτικοί δρόμοι που έπρεπε να 

συντηρούνται από το . .  Δηλαδή εκεί  όπου υπάρχει αναδασμός,  
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αναδασμοί και κυρίως στην Δ.Ε. Σκουτάρεως,  εκεί  είναι οι  

περισσότεροι αναδασμοί,  εκεί  έπρεπε . .  ο οποίος δεν κάνει  τίποτα.  

Είναι νεκρός.  Εισπράττει  αλλά δεν έχει  κάνει  έργο.   

 Επιπλέον,  κάναμε κανάλια χρόνια ολόκληρα..  έχουν φτάσει στο 

αμήν και τα κάναμε εμείς .  Δηλαδή φορτωθήκαμε και αυτή την 

υποχρέωση.  

 Άλλος ένας παράγοντας,  ένα ακόμα που κάνει ,  τι  νομίζει  ο 

κόσμος ότι  είναι τα αμμοχάλικα; Πηγαίνουμε και τα παραγγέλνουμε 

από το σούπερ –μάρκετ τα αμμοχάλικα; Πρώτα από όλα τα αμμοχάλικα 

τα παίρνουν πάνω. Σας το λέω, παράνομα. Δεν υπάρχει καμία 

αδειοδότηση για αμμοληψία  κα ι για να βρουν αμμοχάλικα, γιατί  

ακούω ότι  είναι τρεις  οι  χειριστές που λέει  ο κ.  Χαρίτος,  όταν είναι να 

γίνουν παράλληλα οι  δουλειές,  δηλαδή να δουλεύει το γκρέιντερ και 

να έχουν αμμοχάλικα, τι  σημαίνει  αυτό; Ότι ένας χειριστής θα είναι 

στο γκρέιντερ ή στα δυο γκρέιντερ δυο χειριστές,  ο άλλος . .  σένα 

ποτάμι,  να πάρει τα . .  να τα φορτώνει για να τα πηγαίνει  στον τόπο 

που δουλεύει.   

 Και πόσα δρομολόγια νομίζετε ότι  μπορεί να κάνει  από εκεί  που 

τα παίρνουν μέχρι την Αναγέννηση ή μέχρι την Αγία Ελένη; Ελάχιστ α.   

 Δηλαδή αυτό είναι αδύνατον και ο κ.  Γρηγοριάδης που λέει  ότι  

θέλει  να ανέβει η στάθμη των δρόμων, αυτό είναι αδύνατο να γίνει  σε 

τόσα χωριά.   

 Ένας άλλος παράγοντας είναι,  το λέω γι΄ αυτό που είπε ο κ.  

Γρηγοριάδης ο Χρήστος,  εδώ πρέπει να υπάρχει σεβα σμός από τους 

καλλιεργητές.  Δεν μπορούν να πηγαίνουν στα χωριά,  τα κακοχώρια και 

οι  δρόμοι της διανομής,  οι  οποίοι  είναι πέντε μέτρα, για τα δεδομένα 
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του ΄30 και σήμερα, με τα μηχανήματα ο δρόμος να έχει  καταντήσει 

τέσσερα μέτρα.  

Αντί να αυξηθεί και το πλά τος,  να το σεβαστούνε,  να μπαίνει  μέσα το 

φορτηγό με την όπισθεν σε χιλιόμετρα μέσα στην λάσπη και ρύζια 

εκατέρωθεν του δρόμου και με την παραμικρή ολίσθηση  να ανατραπεί 

το φορτηγό. Αυτές είναι οι  συνθήκες.   

 Επομένως είναι αδύνατο να παραχθεί τόσο έργο υ πό αυτές τις  

συνθήκες.  Πρέπει να συμβάλλουν και να συνδράμουν οι  πάντες και να 

μην υπάρχει  η εικόνα ότι  είναι το κάτι  το εύκολο να γίνουν 

αεροδρόμιο οι  αγροτικοί δρόμοι.   

 Επίσης μετά από κακοκαιρία δεν πρέπει οι  αγρότες να βγαίνουν 

με τα τρακτέρ  τους κα ι να καταστρέφουν τους δρόμους.  Αυτά δεν 

υπολογίζονται.  Δηλαδή έχει  γίνει  ο Δήμος πλέον,  λειτουργεί  σαν την 

Πυροσβεστική. Έβρεξε,  μπήκε στο . .  ο αγρότης.  Ένα τέτοιο μου 

χάλασε χθες.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε μου επιτρέπετε;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να δευτερολογήσετε.  Ναι,  κ.  Γρηγοριάδη.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Αυτό που είπα προηγουμένως, κ.  Μυστακίδη το ξέρω ότι  δεν είναι 

εύκολο αλλά είναι επειγόντως απαραίτητο.  Δεν γίνεται αλλιώς.  Θα 

πρέπει να καταλάβουμε ότι  η πόλης των Σερρών ζει  από τους αγρότες.  

Δηλαδή πρέπει κάποια στιγμή . .για το τι  γίνεται κάτω στον κάμπο. Θα 

πρέπει κάποτε να τους δούμε και αυτούς και να δούμε τα προβλήματά 

τους.  Οι άνθρωποι δεν μπορούν να πάνε στα χωράφια τους και είναι 

σοβαρό το πρόβλημα. Είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα.  
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 Αυτή την στιγμή ξεκίνησε ο . .  και δεν μπορούν να περπατήσουν.  

Συμφωνώ με αυτά που είπατε  κ.  Μυστακίδη,  ότι  τρώνε τον δρόμο, το 

κάνουν,  είναι πολλοί ασυνείδητοι,  αλλά αυτό δεν σημαίνει  ότι  εμείς  

δεν πρέπει να μεριμνήσουμε να διορθώσουμε τους δρόμους.  

 Ευχαριστώ.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μια πρόταση θα πω. Εν κατακλείδι  θα προσπαθήσουμε για το 

καλύτερο και θα προσπαθήσουμε τώρα που λείπει ,  θα το δω με τις  

υπηρεσίες,  εάν χωράει θα δώσουμε καμία ανάθεση για επείγοντα.  Εάν,  

επαναλαμβάνω, δεν δεσμεύομαι,  θα  το δούμε με τις  υπηρεσίες επειδή 

είναι ενεργό το ένα,  θα φύγει  τώρα αυτό και θα σας ανεβάσω…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πάντως κ.  Αντιδήμαρχε θα σας κάνω μια πρόταση. Μια μέρα, εάν 

μπορείτε και εάν θέλετε και μαζί  πάμε,  να πάμε μια μέρα να δείτε,  να 

έχετε ιδίαν…  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Παντού πάω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώθηκε το τεσσαρακοστό έβδομο.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ψηφίζουμε ομόφωνα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ψηφίζουμε.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στο διπλάσιο είπαμε εμείς .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι με την πρόταση …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι διπλάσια χρήματα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Διπλασιασμού του ποσού.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Περνάει δηλαδή.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Φιλιώ γράφτηκε ότι  το είπαμε;  

Έγκριση μελετών των έργων: Συντήρηση και επισκευή αγροτικής 

οδοποιίας  

Δ.Ε. Σερρών και Δ.Ε. Λευκώνα, έτους 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: 624/2014)  

…………………  

 

Ομοίως  Δ.Ε.  Σκουτάρεως έτους 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  
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(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 625/2014)  

…………………  

 

Ομοίως Δ.Ε. Μητρουσίου έτους 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: 626/2014)  

…………………  

 

 

Ομοίως  Τ.Κ Ορεινής και Τ.Κ. Άνω Βροντούς,  έτους 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: 627/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τεσσαρακοστό όγδοο.  

 

ΘΕΜΑ 48ο   

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής  
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των έργων:  

α) Αντικατάσταση ιστών ηλεκτροφωτισμού στο Δημοτικ ό  

Γήπεδο Μητρουσίου,  

β) Αποχέτευση λυμάτων οικισμού Χριστός και ολοκλήρωση  

 εξωτερικού αγωγού λυμάτων  

Δήμου Λευκώνα.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής π αραλαβής.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θέλω για το δεύτερο να πω…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Για το πρώτο να πω ότι  είναι του ΄12,  όλα έγιναν …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι όλοι μαζί  σας παρακαλώ.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Για τους στύλους στο δημοτικό γήπεδο είναι από το ΄12,  έγινε η 

παραλαβή και τα λοιπά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αντιδήμαρχε εδώ που λέει  ολοκλήρωση εξωτερικού αγωγού λυμάτων 

Δήμου Λευκώνα είναι ο αγωγός που ξεκινάει  από το Χριστός;  Αυτόν 

τον αγωγό παραλαμβάνουμε; Φαντάζομαι ναι.   
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Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Που εκτελέστηκε . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι μια εργολαβία που έγινε από τον  προηγούμενο Δήμο Λευκώνα.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

2,5 εκατομμύρια.  Ναι,  ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Κύριε Αντιδήμαρχε υπάρχει ένα 

πρόβλημα, δεν ξέρω εάν το ξέρετε.  Ένα κομμάτι του αγωγού αυτού 

ήταν ο παλαιός αγωγός της βιομηχανικής περιοχής.  Επειδή τ ην 

διαχείριση του έργου αυτού θα την έχει  η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και υπάρχουν 

κάποιες ενστάσεις από την μεριά της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και είχαμε κάνει  μια 

σύσκεψη, δεν ξέρω εάν λήφθηκαν υπόψη αυτά. Δεν θέλω να 

παραλάβετε ένα έργο το οποίο θα μας δημιουργήσει προβλήματα στην 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ.  

 Είπαμε ότι  ο αγωγός αυτός της βιομηχανικής περιοχής στον 

οποίο είχαν συνδεθεί  κάποιες βιομηχανικές επιχειρήσεις δεν ξέρουμε 

τι  λύματα έχουν,  δεν ξέρουμε μήπως έχουν προβληματικά λύματα για 

τον βιολογικό καθαρισμό και είπαμε να γίνει  μια προεργ ασία πριν τον 

παραλάβετε.   

 Θα έχουμε πρόβλημα εμείς .  Δεν ξέρω εσείς μπορείτε να τον 

παραλάβετε ολοκληρωμένο έργο,  η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. έχει  τις  επιφυλάξεις 

της.  Δεν ξέρουμε εάν το παραλάβουμε για να το λειτουργήσουμε για 

να μην καταστρέψουμε τον βιολογικό καθαρισ μό.  

Δεν ξέρω τι  κάνατε στο μεσοδιάστημα αυτό με την βιομηχανική 

περιοχή, εάν έγινε έλεγχος των λυμάτων της βιομηχανικής περιοχής 
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προς τον αγωγό. Για να μην έχουμε προβλήματα μετά στην 

συνεργασία.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θα το δούμε.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε εάν μου επιτρέπετε;   Όσον αφορά την ποιότητα του 

λύματος της βιομηχανικής περιοχής δεν έχει  καμία σχέση με την 

παραλαβή του έργου. Βέβαια από την πλευρά μας κάνουμε έλεγχο στην 

βιομηχανική περιοχή. Δεν έχει  ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή κύριε 

. .αλλά νομίζω ότι  είναι άσχετο όσον αφορά την ποιότητα του λύματος 

μέσα στην βιομηχανική περιοχή.  

Με το έργο το συγκεκριμένο κλείνει  όλη αυτή η διαδικασία.  

Τώρα . .πολύ σωστά το επισημάνατε ότι  πρέπει να το προσέξουμε 

ιδιαίτερα αυτό το θέμα, διότι  δεν μπορούμε να πάρουμ ε με μεγάλη 

ευκολία τα λύματα της βιομηχανικής περιοχής.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ακριβώς.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το ένα με το άλλο δεν έχει  καμία σημασία.  Άμα το έργο έχει  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Από την στιγμή που έγινε με τις  υπάρχουσες προδιαγραφές της 

μελέτης,  τελεία και παύλα. Παραλα μβάνεται το έργο.  Από εκεί  και 

πέρα τι  συζητάτε;  Οφείλει   η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε τεχνικά έργα, τα οποία ολοκληρώνονται και τα οποία τα 

παραλαμβάνει ο Δήμος,  τα οποία όμως θα τα λειτουργήσει η 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ.,  είναι υποχρεωμένη η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. να το παρα λάβει αλλά 
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δεν μπορεί να παραλάβει η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ένα προβληματικό έργο.  Είναι 

προβληματικό το έργο,  διότι  ο αγωγός …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είμαστε πραγματικά εκτός θέματος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν ήταν προσωπική κουβέντα,  ήταν υπηρεσιακή κο υβέντα.  Δεν ήταν 

προσωπική κουβέντα.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Ναι για το Α, όχι  για  το Β με την λογική ότι  διαφωνήσαμε στο ότι  

. .ένα ποσό για την. .  για να μην είμαστε ανακόλουθοι με την 

τοποθέτησή μας όταν ξεκίνησε το έργο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καταγράφεται κ.  Καρύδα.   

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής των 

έργων: Αντικατάσταση ιστών ηλεκτροφωτισμού στο Δημοτικό 

Γήπεδο Μητρουσίου  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτού νται 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: 628/2014)  

…………………  

 

Ομοίως Αποχέτευση λυμάτων οικισμού Χριστός και ολοκλήρωση  

 εξωτερικού αγωγού λυμάτων Δήμου Λευκώνα .  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 629/2014)  

…………………  

 

ΘΕΜΑ 49ο   

Διαγραφή οφειλετών από χρηματικούς β εβαιωτικούς  

 καταλόγους του Δήμου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   
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Έγκριση διαγραφής ποσού από του υπ΄αριθμόν 1143 Χρηματικό 

Κατάλογο  

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: 630/2014)  

…………………  

 

Διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο του κ.  Μούτλα Γεωργίου  

που αφορά πάγιο ακινήτου 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: 631/2014)  

…………………  

 

Ομοίως ποσού του κ.κ.  Θωμαΐδη Μενελάου που αφορά δημοτικό 

φόρο 0,5%  

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: 632/2014)  

…………………  

 

Ομοίως του κ.  Χασεκίδη Χαραλάμπου που αφορά δημοτικό  

φόρο 0,5% και πρόστιμο δημοτικού φόρου 0,5%.  

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: 633/2014)  

…………………  

 

Ομοίως της Παπαδόπουλος Φραγκίδης ΟΕ που αφορούν  

δημοτικό φόρο 0,5% και πρόστιμο δημοτικού φόρου 0,5%.  

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: 634/2014)  

…………………  

 

Ομοίως του κ.  Χατζημπατζάκη Σωτηρίου που αφορούν  

δημοτικό φόρο 2% και πρόστιμο δημοτικού φόρου 2%.  

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: 635/2014)  

…………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πεντηκοστό θέμα.  

 

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.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ.  Δημάρχου κατά το μήνα 

Σεπτέμβριο 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: 636/2014)  

 

Ομοίως στις 8 Σεπτεμβρίου 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: 637/2014)  

……………………… .  

 

Ομοίως της Αντιδημάρχου κ.  Αγιαννίδου για τις 24 -26 Οκτωβρίου 

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: 638/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πεντηκοστό πρώτο θέμα.  

 

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.  
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Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του  

 κ. Δημάρχου από 1 -2 Σεπτεμβρίου 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: 639/2014)  

…………………  

 

Ομοίως  του Αντιδημάρχου κ.  Γρηγοριάδη Παναγιώτη  για τις 11 

και 12  Ιουλίου 2014  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 640/2014)  

…………………  

 

Ομοίως των  υπαλλήλων του Δήμου μας κατά τον μήνα Αύγουστο 

2014  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 641/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πεντηκοστό δεύτερο θέμα.  

 

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.  

 

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: 642/2014)  

…………………  

   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λήξη της συνεδρίασης.  Καλό βράδυ σε όλους σας.   

 

ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
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………………………… 

……………… 

 

 

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. 

 

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 
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  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. 

 

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 
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  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 

 

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  
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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. 

 

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. 
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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 

 

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  
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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. 

 

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 
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  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 

   

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. 
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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 τωνΒλάχων 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. 

 

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. 
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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.  

 

……………………….. 

………………. 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ∆.Σ.  

 

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ         ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ  
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Ιλανίδου –  Βίλλιου ∆έσποινα (Αντιπρόεδρος ∆.Σ.)   ……………….  

 

Αγιαννίδου -Αρβανίτη Σταυρούλα     ……………….  

 

Αναστασιάδης Αντώνιος       ……………….  

 

Αναστασιάδης Ηλίας        ……………….  

 

Αραµπατζής Θεόδωρος       ……………….  

 

Γαλάνης Στέργιος        ……………….  

 

Γάτσιος Αθανάσιος        ……………….  

 

Γάτσιος Ιωάννης        ……………….  

 

Γεωργούλα Σουλτάνα       ……………….  

 

Γιαννακίδης ∆ηµήτριος       ……………….  

 

Γκότσης Ηλίας         ……………….  

 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης       ……………….  

 

Γρηγοριάδης Χρήστος                                                ……………….  

 

∆ούκας Γεώργιος        ……………….  
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∆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        ……………….  
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Στεργίου Νικόλαος        ……………….  

 

Τερζής Βασίλειος        ……………….  

 

Τσαλίκογλου ∆ηµήτριος       ……………….  

 

Φωτιάδης Στέφανος        ……………….  

 

Χαρίτος Χρήστος        ……………….  

 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος       ……………….  

 

Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης      ……………….  

 

Χράπας Παντελής        ……………….  

 

Χρυσανθίδης Βασίλειος       ……………….  

 

 

 


