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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 23/2014  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ  

 

 

Στις Σέρρες και στο ∆ιοικητήριο,  σήµερα την 29 η  του μηνός 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και 

ώρα 20:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Σερρών, ύστερα από 

την αριθµ. 23/22 -10-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου,  που επιδόθηκε σε όλους τους ∆ηµοτικούς 

Συµβούλους,  σύµφωνα µε τις  διατάξεις  του άρθρου 67 του Ν. 

3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-  6-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης -  Πρόγραµµα 

Καλλικράτης».  

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι  υπάρχει  η νόµιµη απαρτία,  σύµφωνα µε 

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

ότι  σε σύνολο 40 ∆ηµοτικών Συµβούλων, παρόντες ήταν 40,  δηλαδή:  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος ∆.Σ.)   

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

Θεοχάρης Μιχαήλ (Γραµµατέας ∆.Σ.)   

Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα  

Αναστασιάδης Αντώνιος  

Αναστασιάδης Ηλίας  
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Αραµπατζής  Θεόδωρος  

Γαλάνης Στέργιος  

Γάτσιος Αθανάσιος  

Γάτσιος Ιωάννης  

Γεωργούλα Σουλτάνα  

Γιαννακίδης ∆ηµήτριος  

Γκότσης Ηλίας  

Γρηγοριάδης Παναγιώτης  

Γρηγοριάδης Χρήστος  

∆ούκας Γεώργιος  

∆ρίγκα Χρυσούλα  

Ηλιοπούλου Σταλακτή  

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  

Τερζής Βασίλειος  
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Τσαλίκογλου ∆ηµήτριος  

Φωτιάδης Στέφανος  

Χασαπίδης Κωνσταντίνος  

Χασαπίδης Κωνσταντίνος  

Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης  

Χράπας Παντελής  

Χρυσανθίδης Βασίλειος  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  ΚΑΝΕΙΣ  

  

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.  Ζαφειριάδου -

Μπουρβάνη Βασιλική και Τούτκας Ιωάννης.  

 

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

την έναρξη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,  σ την οποία ήταν παρών ο 

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

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

-  Η ∆ηµ. Σύµβουλος κ.  Ηλιοπούλου Σταλακτή, προσήλθε κατά τη 

διάρκεια συζήτησης του 8ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.   

 

 

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

 

 

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την επιτροπή επεξεργασίας και  

  εισηγήσεων προτάσεων προς το Δ.Σ., για την απονομή τιμητικών διακρίσεων. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ  2ο: Ορισμός εκπροσώπου  (τακτικού και αναπληρωματικού) του Δημοτικού   

  Συμβουλίου για τη Γενική Συνέλευση (τακτική και έκτακτη) της Α.Ε.  

  ¨Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ. Α.Ε.. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμός Δημ. Συμβούλου για τον έλεγχο της απόδοσης τελών διαμονής  

  παρεπιδημούντων και επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκεδάσεως, 

  εστιατορίων κλπ. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 4ο: Σύσταση επιτροπών για την προσωρινή και οριστική παραλαβή των έργων: 

  α) Επέκταση δικτύου ύδρευσης Χριστός, 

  β) Αντικατάσταση-επέκταση αγωγών δικτύου ύδρευσης. Δ.Δ. Χριστός (β'  

  φάση), 

  γ) Οδοποιία Τ.Δ. Χριστός και 

  δ) Συντήρηση ενδοδημοτικής οδοποιίας Δήμου. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ  5ο: Έγκριση της υπ' αριθμ. 127/2014 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. με θέμα: 

  ¨Αναμόρφωση προϋπολογισμού χρήσης 2014¨. 

  Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. κ. Ραμπότας Ε. 

 

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση διοικητικής αποβολής του κ. Τσανάκα Αθανασίου από αυθαίρετα 

  κατεχόμενη δημοτική έκταση, στον οικισμό Νέα Ελβετία στη θέση Ραχωβίτσα 

  Μαρμαρά της κοινότητας Ελαιώνα. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ  7ο: Κατάργηση θέσεως περιπτέρου χωρίς ορισμό νέας. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

ΘΕΜΑ  8ο: Καθορισμός ενιαίου συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 
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ΘΕΜΑ 9ο: Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση ισογείου καταστήματος (Νο 27) του  

  Δημαρχείου Σερρών στον Σύνδεσμο Εφέδρων Αξιωματικών Σερρών.  

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 10ο:  Έγκριση διενέργειας προμήθειας λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού για 

  τις Δ.Ε. Λευκώνα, Μητρουσίου, Σκουτάρεως και Τ.Κ. Βροντούς και Ορεινής. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 11ο:  Έγκριση διενέργειας συντήρησης οπτικοακουστικού εξοπλισμού αίθουσας 

  Δημοτικού Συμβουλίου. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 12ο:   Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων: 

  α) Διανοίξεις-ασφαλτοστρώσεις οδών στην περιοχή Ομόνοια Καλύβια, 

  β) Οδοστρωσία πόλης Σερρών έτους 2012, 

  γ) Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις οδικών αξόνων Δήμου Σερρών, 

  δ) Πλακοστρώσεις πέριξ του αυτοκινητοδρομίου Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 14ο:  Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων των έργων: 

  α) Συντήρηση του Κοινοτικού καταστήματος Άνω Καμήλας   

  (ελαιοχρωματισμός, διαμόρφωση προαύλιου χώρου και πλακόστρωσή του)  

  β) Συντήρηση και  ανακατασκευή  περίφραξης νεκροταφείων Δ.Ε. Λευκώνα, 

  γ) Ανακατασκευή δρόμων στα αγροκτήματα της Δ.Ε. Σκουτάρεως και 

  δ) Ανακατασκευή δρόμων στα αγροκτήματα της Δ.Ε. Λευκώνα. 

  Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 15ο:  Διαγραφές ποσών από χρηματικούς καταλόγους. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 16ο:  Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου κατά το μήνα Οκτώβριο 

  2014. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 
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ΘΕΜΑ 17ο:  Αναπροσαρμογή τελών στην υπηρεσία καθαριότητας και φωτισμού. 

  Εισηγητής: Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Χράπας Π. 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 

ΘΕΜΑ 1Ο : Έγκριση έκθεσης εσόδων –εξόδων Γ΄ τριμήνου (εννιαμήνου) 2014 για τον 

έλεγχο υλοποίησης .. του προϋπολογισμού έτους 2014. 

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοίκησης κ. Γαλάνης  

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

 

……………………… 

…………….. 

 

 

23Η     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι καλησπέρα σας.  Λίγη ησυχία σας 

παρακαλώ, ξεκινάμε το Δημοτικό Συμβούλιο.  Καθίστε στις  θέσεις σας.  

Ενημέρωση και μόνο ενημέρωση του σώματος από την παράταξη 

Εποχή Δημιουργίας του Θεόδωρου Μηλίδη. Διαγράφει από την 

παράταξη τον κ.  Αντώνη Αναστασιάδη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε αυτό είναι αθλιότητα διότι  εγώ παραιτήθ ηκα μόνος 

μου. Δεν καταδέχομαι . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Αφήστε με να ολοκληρώσω, κύριε Αναστασιάδη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ πρώτος είπα ότι  παραιτούμαι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δηλώνει ανεξάρτητος …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δηλώνει την ανεξαρτητοποίησή του από την παράταξη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ το ζήτησα. Αυτό να πεις  πρώτα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  απλή ενημέρωση και παρακαλώ κ.  Αναστασιάδη Αντώνη την 

ανεξαρτητοποίησή σας θα την κάνετε προς τον Δήμαρχο.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Την έχω κάνει στο Δημαρχείο την ίδια μέρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Την επόμενη μέρα ήρθατε και την κάνατε αλλά προς τον 

Δήμαρχο να την απευθύνετε και όχι  προς το προεδρείο.  Απλώς ο 

Πρόεδρος ενημερώνει το σώμα, τίποτα παραπάνω.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ήθελα να ερωτήσω, κύριε Πρόεδρε,  εάν έχουν  καθαριστεί  τα φρεάτια.  

Οι πληροφορίες που έχω και ο ίδιος το γνωρίζω, δεν έχουν καθαριστεί  

τα φρεάτια.  Και πολύ φοβάμαι ότι  με την πρώτη νεροποντή, που 

απευχόμαστε όλοι,  θα έχουμε ανάλογα προβλήματα όπως είχαμε και 

στο παρελθόν.   
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 Είναι ένα θέμα που το έχουμε θέσει κατ΄ επανάληψη. Νομίζω ότι  

πρέπει έγκαιρα να γίνεται αυτή η δουλειά.  Έχει να γίνει ,  νομίζω, 

χρόνια.  Γι΄ αυτό ήθελα να ρωτήσω εάν έγινε και εάν δεν έγινε τι  

προτίθεστε να κάνετε και μάλιστα σύντομα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήστε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε  και αγαπητοί συνάδελφοι,  οι  καθαρισμός των φρεατίων 

είναι διαρκής δράσης της επιχείρησης.  Καθημερινά έχουμε δυο 

αποφρακτικά, καθημερινά βγαίνει  πρόγραμμα. Θα παρακαλούσα και 

τον κ.  Μηλίδη ή όποιον άλλο επιθυμεί να περάσει από την Δ.Ε.Υ.Α.Σ. 

για περισσότερα στοιχεία.  Καθημερινά τα αποφρακτικά λειτουργούν 

και τα δυο το πρωί στην πόλη και το απόγευμα ένα κάθε μέρα πάει σε 

κάποιο χωριό.  Δηλαδή η διαδικασία αυτού του καθαρισμού είναι 

καθημερινή δράση της επιχείρησης.   Καθημερινή.  Υπάρχουν φρεάτια 

που μπορούν να  καθαριστούν και δυο φορές τον χρόνο.  

Αυτό το λέω με κάθε,  γνωρίζοντας πολύ καλά, γιατί  όταν πήγα 

εγώ τον Σεπτέμβριο στην επιχείρηση τους ίδιους ενδοιασμούς είχα και 

εγώ. συζήτησα και με τον προηγούμενο τον Πρόεδρο και μου λέει  ότι  

αυτή η δράση γίνεται καθημερινά,  απλά εγώ είπα ότι  εντατικοποιήστε 

την προσπάθεια,  επειδή ακριβώς είχα αυτό τον φόβο ότι  μπορεί να 

έχουμε πάρα πολλές βροχές,  μου είπαν ότι  όλα τα φρεάτια είναι 

καθαρά.  

Συνεχίζουμε καθημερινά,  βγάζουμε πρόγραμμα για την δράση αυτή. 

Καθημερινά.  Δεν σταμάτησε ποτέ η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. να καθαρίζει  φρεάτια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε συγνώμη, συγνώμη κ.  Μηλίδη, κύριε Πρόεδρε 

καλοπροαίρετα ο κ.  Μηλίδης έκανε αυτή την τοποθέτηση και το …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ απλά ενημερώνω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν πέφτει  στην αντίληψη του οποι ουδήποτε είτε πολίτη είτε 

δημοτικού συμβούλου κυρίως,  ότι  κάποιο φρεάτιο … της προσοχής των 

συνεργείων και τα λοιπά, καλό είναι συνάδελφοι όλοι μας να βοηθάμε 

το έργο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.,  να παίρνουμε ένα τηλέφωνο, να ενημερώνουμε 

κατευθείαν τον Πρόεδρο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε αυτό γίνεται ούτως ή άλλως. Και ένας πολίτης απλός μας 

επισημαίνει  ότι  κάποιο φρεάτιο μπορεί να έχει  κάποιο πρόβλημα, το 

αντιμετωπίζουμε πάραυτα. Δεν έχουμε,  δεν κατεχόμαστε από 

εγωισμούς.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  κύριε Αντώνη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όταν ήταν Δήμαρχος ο κ.  Βλάχος,  ήμουνα εγώ στο Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.  

και ξέρετε πάρα πολύ καλά και εσείς  προσωπικά με είδατε στα ποτάμια 

παρών και με βροχή τα καθάριζα.  Τα εκχωμάτωσα, τα διαπλάτυνα και 

τα έχω εκβαθύνει.  Έχω καθαρίσει  επίσης όλα τα φρεάτια,  έχο υμε το 

μηχάνημα και αυτή η δράση γίνεται συνεχώς.  Προσωπικά εγώ και 

βλέπετε πάρα πολύ καλά ότι  δεν πλημμυρίσαμε ποτέ εμείς .  Η 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ. κάνει  καλά την δουλειά της.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Θα ήθελα να συμπληρώσω, κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  ότι  

θωρακίσαμε το κέντρο την προηγούμενης χρονιά πάνω με 400 φρεάτια.  

Αυτή την στιγμή στην Δ.Ε.Υ.Α.Σ. είναι στην συντήρηση πάνω από 

4.000 φρεάτια σε όλο τον Δήμο και επιπλέον και Σαββατοκύριακο σας 

κάνω γνωστό ότι  υπάρχει  ετοιμότητα, υπάρχει βάρδια επιφυλακής αλλά 

και καθαρίζουν και συντηρούν και Σαββατοκύριακο.  

 Άρα λοιπόν,  πάνω από 4.000 φρεάτια έχουμε στην ευθύνη της 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ.,  καθαρίζονται με πρόγραμμα όπως ανέφερε ο κ.  Πρόεδρος 

και επιπλέον αυτό που είπατε κ.  Αναστασιάδη ότι  δεν υπάρχουν 

προβλήματα, βεβαίως και δεν υπάρχουν προβλήματα πλέον στο κέντρο, 

όπως και στην Βασιλέως Βασιλείου,  όπως και στην Βενιζέλου και ο 

λόγος είναι απλός,  ότι  προσθέσαμε 400 φρεάτια επιπλέον στην 

προηγούμενη θητεία μας.  Γι΄ αυτό και λύθηκε το πρόβλημα στο 

κέντρο.  

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να προχωρήσουμε σε ένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης πάντα με την 

σύμφωνη γνώμη του σώματος.  Το θέμα αφορά:  

 

Θέμα  

Εκτός ημερήσιας διάταξης  

Έγκριση έκθεσης εσόδων –εξόδων Γ΄ τριμήνου (εννιαμήνου) 2014  

για τον έλεγχο υλοποίησης . .  του προϋπολογισμού έτους 2014.  

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοίκησης κ.  Γαλάνης  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ενημέρωση για κατεπείγουσα συζήτηση θέματος Οικονομικής 

Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίαση της Τετάρτης 29 

Οκτωβρίου.  Εάν το σώμα συμφωνεί είναι έσοδα –έξοδα του Γ 

τριμήνου, το οποίο πέρασε από την Οικονομική Επιτροπή και λόγω 

καταληκτικής ημερομηνίας,  επειδή ο νόμος ορίζει  ότι  το Γ τρίμηνο 

πρέπει,  δίνει  παράταση ενός μήνα, δηλαδή μέχρι 31 -10, 31 Οκτωβρίου 

να περάσει.   

Για να μην κάνουμε έκτακτο συμβούλιο τώρα γι΄ αυτό το θέμα εντός 

των επομένων δυο ημερών, προτείνω να το συζητήσουμε και να το 

ψηφίσουμε το θέμα, εφόσον συμφωνεί το σώμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτάκι,  κύριε Γαλάνη είμαστε στην διαδικασία,  μην βιάζεστε 

για την ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.  Δεν φτάσαμε 

εκεί .  Έχετε κάτι  να πείτε επί  του θέματος κ.  Χρυσανθίδη; Παρακαλώ. 

Άλλος κανείς;  Όχι.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Σωστά είναι αυτά που λέτε και αυτά προβλέπει η νομοθεσία,  όμως η 

νομοθεσία δίνει  τριάντα μέρες προθεσμία και έχει  όλη τη ν δυνατότητα 

η δημοτική αρχή να το βάλει ως τακτικό θέμα για να ενημερωθεί.  

 Άρα λοιπόν,  δεν μπορεί να έρχεται ένα τέτοιο θέμα ως 

κατεπείγον για ενημέρωση και για έγκριση. Είχατε την δυνατότητα 

αφού ξέρετε την προθεσμία,  το ξέρατε εκ των προτέρων να το βάλ ετε 

σε τακτική συνεδρίαση.  

 Τώρα να απαντήσω σε αυτό που άκουσα από τον κ.  Γαλάνη. 

Εμείς δεν ψηφίσαμε.  Η παράταξή μου ψήφισε όχι  τα τρίμηνα στην 
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Οικονομική Επιτροπή. Δεν ξέρω πως γράφτηκε η απόφαση και λέει  ότι  

είναι ομόφωνη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν φτάσαμε εκεί .  Επί της διαδικασίας διαφωνείτε.  Άλλος κανείς  

διαφωνεί;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πρόεδρε θα συζητήσουμε ένα θέμα που νομίζω ότι  είναι σοβαρό και 

δεν έχουμε τίποτα, κανένα στοιχείο στα χέρια μας.  Πώς θα γίνει  αυτό;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε στοιχείο στα χέρια σας,  φρόντισα στι ς  14:00΄ το μεσημέρι …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με συγχωρείτε,  κύριοι  συνάδελφοι,  επειδή τα πράγματα θέλω να τα 

βάζω πάντα επί τάπητος,  δεν έχω να σας κρύψω τίποτα και ούτε να 

καλύψω κάποιον,  λοιπόν,  το θέμα ήρθε στα χέρια μου, με μάρ τυρα την 

γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου στις  14:00 το μεσημέρι,  στις  

13:45΄.  Εντάξει;   

 Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής είναι γνωστή από την 

Παρασκευή. Παρασκευή συνεδρίασε.  Λόγω της καταληκτικής 

ημερομηνίας όφειλα να το φέρω το θέμα, τι  να κάνω; Ν α το πάω για 

Νοέμβριο;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Πρόεδρε εάν μου επιτρέπετε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  δεν ζητήσατε.  Ο αρχηγός νομίζω της παράταξης σας κάλυψε κύριε 

Ηλία Αναστασιάδη, μην το κάνουμε.  Διαφωνεί και η παράταξή σας.   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάντα επί της διαδικασίας.  Εάν θα συζητηθεί ή όχι  το θέμα.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Διαφωνώ γιατί  δεν έχουμε κανένα στοιχείο στα χέρια μας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πείτε τα στοιχεία κύριε Γαλάνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αγαπητοί συνάδελφοι,  κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και 

κύριοι  συνάδελφοι,  ο μεν νομοθέτης τροποποίησε τον νόμο   του 2014  

σε σχέση με το ζήτημα αυτό,   δηλαδή με την στοχοθεσία.   Μάλιστα με 

το άρθρο 39 του Ν4257/14  τροποποίησε δηλαδή τη διαδικασία και τις  

προθεσμίες για την στοχοθεσία,  είναι στοχοθεσία,   έλεγχος εσόδων  

και δαπανών,  κάθε  τρίμηνο γίνεται  και θα σας πω.  Μάλιστα είναι 

υποδειγματική.  

  Εμένα με συμφέρει σαν Αντιδήμαρχο Οικονομικών να σας το 

φέρω,  όχι  τακτικό θέμα,  να το συζητάμε δύο εβδομάδες.   Είναι 

υποδειγματική  στοχοθεσία,   δεν το λέω εγώ,  το  λέ νε αυτοί που μας 

ελέγχουν.   Του εννιαμήνου έξοδα και δαπάνες.  

  Επομένως, ενώ τροποποιήθηκε   η νομοθεσία και λέει  τριάντα 

μέρες  μετά το πέρας  του τριμήνου,  οπότε το τέλος  του τριμήνου,  

του τρίτου τριμήνου, είναι 30 Σεπτεμβρίου,  άρα άλλες  30 μέρες,   

είμαστε μέχρι  τέλη Οκτωβρίου,   ωστόσο διέλαθε της προσοχής  του 

νομοθέτη ότι  οι  δημοτικές εκλογές πλέον γίνονται  τον Μάιο  μέσα στη 

χρονιά,   οι  δημοτικές αρχές  ξεκινάμε από τον Σεπτέμβριο,   η 

Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου Σερρών εγκρίθηκε για να μπορεί  να 
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συνεδριάζει   από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση  τέλη Σεπτεμβρίου,  τα 

νομικά  πρόσωπα τα οποία συμμετέχουν  σε αυτή την στοχοθεσία  

ορίστηκαν, συγκροτήθηκαν σαν διοικητικά συμβούλια μεταγενέστερα,  

μετά τον Σεπτέμβριο,  οι   συνάδελφοι ανέλαβαν σχεδόν από το ν 

Οκτώβριο  και μόλις μου ήρθαν 17 Οκτωβρίου,  να τα λέμε  όλα εδώ 

και έχω όλα τα χαρτιά στη διάθεσή σας,   μόλις  μου ήρθαν 17 

Οκτωβρίου  οι εισηγήσεις από το  ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.,  από την Κ.Ε.ΔΗ.Σ. και 

από τον Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.,   του Δήμου την είχαμε  έτοιμη,  Παρασκευή 17 

Οκτωβρίου μου ήρθαν  οι  εισηγήσεις,   υπάρχουν τα πρωτόκολλα, τη 

Δευτέρα ορίσαμε Οικονομική Επιτροπή  για την Παρασκευή  24 του 

μηνός,  κ.  Πρόεδρε.   

  Συζητήθηκε το θέμα σε τακτική συνεδρίαση στην Οικονομική 

Επιτροπή,  ελήφθη ομόφωνη απόφαση,  η στοχοθεσί α είναι 

υποδειγματική, στο εννιάμηνο έσοδα, δαπάνες είμαστε  άψογοι.  Δεν τα 

λέω εγώ, τα λέει   και η  εταιρεία η οποία μου  συνεργάζεται με τον 

Δήμο, έστειλε e -mail και στον κ.  Κατιρτζόγλου  και στην κυρία Σερέτη  

που ελέγχει  την στοχοθεσία,   που ελέγχουν ο ι  υπάλληλοι αυτοί  την  

στοχοθεσία του Δήμου και λέει:  

Αξιότιμοι συνεργάτες καλησπέρα.  

Επισυνάπτω εκτύπωση της εφαρμογής  του ολοκληρωμένου  

πλαίσιο δράσης.  Η   στοχοθεσία  για την παρακολούθηση στόχων  είναι 

υποδειγματική.  

 Συγχαρητήρια σε όλους για την  προσπάθεια.    

Την ψηφίσαμε ομόφωνα στην Οικονομική Επιτροπή. Έλειπαν οι  

συνάδελφοι.  Κάποιοι  συνάδελφοι όμως από την  αντιπολίτευση ήταν 

εκεί ,   μπορώ να τους  αναφέρω εάν χρειαστεί    και έθεσα στον 

Πρόεδρο την κατεπείγουσα,  τις  30 μέρες μετά  το τέλος του  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29 Η Σ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014  

17 

εννιαμήνου, κύριε Πρόεδρε  και μου είπατε ότι  να μην ταλαιπωρείται 

το σώμα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε.  Έχετε δυο λεπτά για να τεκμηριώσετε αυτό το θέμα και 

τα ξεπεράσατε.    

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Για να μην έρθουμε Παρασκευή, να το περάσουμε σήμερα εκτός 

ημερήσιας διάταξης.   Εδώ είναι η στοχοθεσία του Δήμου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν χρειάζεται να την δείξετε.  Λοιπόν,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  

όποιος πείστηκε,  πείστηκε.  Μπαίνει  σε ψηφοφορία το θέμα. Ναι,  ναι,  

ναι .  Κύριε Δούκα; Κύριε Μοσχολιέ;  Παρών. Παρών  ο κ.  Μηλίδης,  

παρών ο κ.  Ηλίας Αναστασιάδης.  Παρακαλώ κύριε Καρύδα;  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Πείστηκα για το κατεπείγον,  χρειάζεται χρόνο όμως για μελέτη,  οπότε 

δεν μπορώ να το ψηφίσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη Αντώνη; Παρών. Παρών, όχι ,  όχι .  Ναι,  ναι,  ναι  

και ο Πρόεδρος.   

 Το θέμα μπαίνει  προς συζήτηση με εισηγητή τον κ.  Γαλάνη, τον 

κ.  Αντιδήμαρχο.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Συνεχίζω, κύριε Πρόεδρε.   

  Τι είναι το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης,   το οποίο σχεδόν από 

πέρυσι το υλοποιεί  ο Δήμος Σερρών, όπως και οι  υπόλοιποι Δήμοι σε 

όλη  την επικράτεια ;  Είναι τα έσοδα και οι  δαπάνες  σε συγκεκριμένες  
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ομάδες εσόδων και δαπανών  στον Δήμο Σερρών  και στα νομικά του 

πρόσωπα.   

 Σκέφτεται όλο αυτό το εδώ το κόρπους,   δηλαδή  η στοχοθεσία 

του Δήμου που σας την δείχνω,  που είναι  ουσιαστικά, όπως σας την 

έχω αναφέρει  και άλλες φορές  μια δουλειά που θα την χαρακτήριζα 

μανατζερίστικη.   Δηλαδή ο Δήμος δίνει  πλέον,  μανατζάρονται θα 

έλεγα  με αυτή τη λογική,  έχουμε συγκεκριμένες ομάδες εσόδων και 

δαπανών  και παρακολουθούμε το έσοδο και τις  δαπάνες  έτσι όπως  τα 

προϋπολογίζαμε.   

 Σας ενημερώνω  ότι  η εταιρία που συνεργάζεται με τον Δήμο  και 

οι  υπάλληλοι,  συζητώντας μαζί τους  και όπως σας είπα και τα  e -mail  

είναι θεωρώ  ότι  στο εννιάμηνο,  από τα στοιχεία,  όπως βγαίνουν 

είμαστε υποδειγματικοί,  δεν έχουμε καν ένα απολύτως  πρόβλημα,  δεν 

έχουμε  κάποιους κωδικούς  δηλαδή στις   ομάδες αυτές των κωδικών  

στα έσοδα και στις  δαπάνες  πολλά έχουμε πρόβλημα.  Είμαστε δηλαδή 

όπως ακριβώς πρέπει να  είμαστε.   

 Μάλιστα,  η ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  που 

συζητήθηκε …  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Μην λέτε ομόφωνη και ομόφωνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ομόφωνη.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Σας παρακαλώ δηλαδή, εμείς  ψηφίσαμε όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Χρυσανθίδη δεν σας έδωσε κανείς  τον λόγο,  δεν έχετε δικαίωμα 

να διακόπτετε κανέναν.   



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29 Η Σ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014  

19 

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν με πειράζει .   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ηρεμήστε.  Ηρεμήστε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Οι συνάδελφοι που ήμασταν εκεί  ήταν ο υποφαινόμενος,  η κυρία 

Ιλανίδου, η κυρία Καλώτα, ο κ.  Δούκας,  ο κ.  Τερζής,  ο κ.  

Τσαλίκογλου, ο κ.  Χράπας και έλει παν ο κ.  Χαρίτος,  ο κ.  

Μεγαλομύστακας και ο κ.  Χρυσανθίδης.  Της Παρασκευής η 

συνεδρίαση. 24 Οκτωβρίου.   

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εγώ σας λέω ότι  η απόφαση αυτή όταν την συζητήσαμε,  εντάξει ,  οι  

παρόντες που ήταν εκεί  την ψήφισαν ο μόφωνα. Και στο κάτω -κάτω της 

γραφής σας λέω . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αυτοί που ήταν κύριε συνάδελφε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ηρεμήστε,  θα τοποθετηθείτε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Και εάν κάποιος διαφώνησε ενώ ήταν παρών, θα διορθωθεί η απόφαση .  

Αλλά αυτό δεν είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι  η στοχοθεσία είναι 

υποδειγματική σας λέω. Την έχω εδώ. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγη ησυχία σας παρακαλώ από το σώμα.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Κύριε Πρόεδρε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στην στοχοθεσία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πολύ ηρεμήστε.  Τελειώνει την εισήγησή του και όλοι θα  

τοποθετηθείτε και θα μιλήσετε.  Σας παρακαλώ πολύ δηλαδή.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εγώ κύριε Πρόεδρε,  με πολύ προσοχή ακολουθώ τα στοιχεία.  Εδώ οι 

υπάλληλοι οι  οποίοι ,  μάλιστα η μια υπάλληλος είναι πρώην υπάλληλος 

του Δήμου Λευκώνα και ένας υπάλληλος του Δήμου Σερρών, ο οποίος 

συνεχίζει  να είναι στον Δήμο Σερρών, παρακολουθούν την στοχοθεσία 

του Δήμου. Ο κ.  Χατζημαργαρίτης έχει  την στοχοθεσία του 

Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.,  η κυρία Μπιτζίδου του ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και ο κ.  

Ραμπότας τώρα της Κ.Ε.ΔΗ.Σ..   

 Η στοχοθεσία του Δήμου στην οποία είμαι υπεύθυνος,  σας το λέω 

ότι  είναι άψογη και σύμφωνα με τα αρχεία των υπολοίπων νομικών 

προσώπων, πήρε απόφαση η Οικονομική Επιτροπή, ακόμη εάν υπάρχει 

αυτό το ζήτημα θα διορθωθεί,  αυτό δεν είναι το πρόβλημά μου αυτό,  

εμένα το ενδιαφέρον μου είναι ότι  είναι υποδειγματική η στοχοθεσία.  

Δεν έχουμε θέμα με βάση την Κ.Υ.Α. που λέει  ότι  τα έσοδα με τις  

δαπάνες πρέπει να είναι εντάξει ,  όσα προϋπολογίσαμε.   

Αυτός σας εξηγώ. Σας εξήγησα και τους λόγους γιατί  φτάσαμε να 

το συζητήσουμε στην Οικονομική Επιτροπή την Παρασκευή, αυτή 
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είναι όλη η αλήθεια και ο προϊστάμενος του Λογιστηρίου θα είναι σε 

λίγο εδώ γιατί  θα έρθει  και για άλλο θέμα της αναμόρφωσης των τελών 

καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.  

Αυτά έχω να σας πω, δεν έχω να σας πω κάτι άλλο.  Εάν υπάρχει 

κάποιο θέμα με την απόφαση να την διορθώσουμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εντάξει,  εσάς δεν σας ικανοποιεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην μιλάτε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αγαπητοί συνάδελφοι σας λέω το μείζον.  Θα το δω με προσοχή. 

Μπορεί να έχω εγώ λάθος. ,   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη εδώ έχω την απόφαση το πρακτικό 35, . .  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Που είναι της ίδιας συνεδρίασης για άλλο θέμα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία Καλώτα απουσιάζει .  «Μετά την διαπίστωση απαρτ ίας ο 

Αντιδήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την 

έναρξη και αμέσως άρχισε η συζήτηση των θεμάτων».  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Μια λεπτομέρεια ότι  ο κ.  Χράπας αναπλήρωσε τον κ.  Μεγαλομύστακα.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Σωστό είναι αυτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Αυτές είναι οι  διαφορές.  Απούσα η κυρία Καλώτα.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Με συγχωρείτε εγώ…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό για την διευκρίνιση; Έχει τελειώσει νομίζω το θέμα, δεν 

χρειάζεται να το διαιωνίσουμε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Με απασχολεί αυτό να το διορθώσω αλλά πιο πολύ με απασχολεί η 

ουσία …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Την είπατε νομίζω την ουσία,  ολοκληρώσατε την εισήγησή σας.  

Ερωτήσεις.   

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Πρόεδρε λίγο να πω επάνω σε αυτό.  Εδώ έχει  απών τον κ.  Χρυσανθίδη 

που ήταν,  έχει  απών τον κ.  Χαρίτο που ήταν στην απόφαση αυτή την 

35,  εάν την βλέπω καλά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λάθος έχει  γραφτεί .  Η γραμματέας της Οικονομικής έκανε λάθος.   

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Δεν είναι ένα.  Και ο Χρυσανθίδης ήταν παρών και τον έχουν απών. Ο 

κ.  Χαρίτος ήταν παρών και τον έχουν απών. Δηλαδή πολλά άτομα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν ακούσατε τα ονόματα που ανέφερα;  

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Όχι,  δεν άκουσα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Τα επαναλαμβάνω για να τα ξανά ακούσετε.  Από τα εννέα μέλη 

παρόντες ήταν ο κ.  Γαλάνης,  η κυρία Ιλανίδου, ο κ.  Δούκας,  ο κ.  

Τερζής Βασίλης,  ο κ.  Τσαλίκογλου Δημήτριος,  ο κ.  Χράπας Παντελής 

ως αναπληρωματικό μέλος του κ .  Μεγαλομύστακα, ο κ.  Χρυσανθίδης 

και ο κ.  Χαρίτος.  Απούσα η κυρία Καλώτα. Αυτή ήταν η σύνθεση. 

Εντάξει;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελειώσαμε με το θέμα, παρακαλώ αφήστε με να συνεχίσω. Ερωτήσεις 

επί  του θέματος.  Παρακαλώ ονόματα. Ο κ.  Αναστ ασιάδης Αντώνης.  

Άλλος; Κανείς;  Παρακαλώ κ.  Αντώνη Αναστασιάδη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ήθελα να πω, κύριε Πρόεδρε,  στον κύριο Αντιδήμαρχο όταν λέει  ότι  

όλα είναι εντάξει ,  ως προς τον νόμο; Ως προς τον τύπο του νόμου; 

Δηλαδή ισοσκελισμένα είναι μέχρι δεκάρας ;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αυτά που ζητάει,  κύριε Πρόεδρε ο νόμος…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε άλλη ερώτηση;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ολοκληρωμένη ερώτηση έκανα εγώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλη ερώτηση θα κάνετε;   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι,  δεν θα κάνω άλλη ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Απαντήστε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Σε αυτά, κύριε Πρόεδρε,  που ζητάει ο νόμος στην στοχοθεσία των 

οικονομικών αποτελεσμάτων των Δήμων και των νομικών προσώπων, 

στην στοχοθεσία,  κύριε Πρόεδρε των εσόδων των δαπανών του Δήμου 

και των νομικών προσώπων, στις  ομάδες εσόδων και στις  ομάδε ς 

δαπανών είμαστε άψογοι.  Εδώ είναι και ο προϊστάμενος της 

οικονομικής υπηρεσίας,  εάν θέλει  κάποιος άλλος να ρωτήσει κάτι  

παραπάνω, είναι υποδειγματική. Μπορεί μέχρι το τέλος της χρονιάς να 

είναι κάπως αλλιώς.  Καλύτερα; Να έχουμε κάποια προβλήματα; 

Πάντως το εννιάμηνο είναι όπως σας το λέω και δεν το λέω εγώ, τα 

λένε οι  άνθρωποι που μας ελέγχουν.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη όπως τα προϋπολογίσαμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις.  Παρακαλώ. Ο κ.  Χρυσανθίδης.  Άλλος κ ανείς;  

Παρακαλώ κ.  Χρυσανθίδη.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε το ανέφερε προηγουμένως η κυρία Ιλανίδου, το έχουμε 

πει ,  για να μην γίνονται παρεξηγήσεις,  γιατί  πραγματικά στην 

συνεδρίαση εκείνη διαφωνήσαμε μόνο σε τρία θέματα, τα υπόλοιπα 

άλλα θέματα τα ψηφίσαμε ομόφωνα, άρα λοιπόν καλό είναι να έχουμε 

ένα μαγνητοφωνάκι,  το οποίο όταν χρειάζεται,  δεν θα κάνουμε πάντα 

απομαγνητοφώνηση, αλλά όταν χρειάζεται και υπάρχου τέτοιες 

περιπτώσεις,  να μπορούμε να γράφουμε σωστά τις  αποφάσεις.   
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 Τώρα όσον αφορά αυτά τα  οποία είπε ο κ.  Αντιδήμαρχος σχετικά 

γιατί  καθυστέρησε το θέμα και ήρθε κατεπείγον,  θέλω να σας 

ενημερώσω ότι  η διοίκηση είναι μια,   η διοίκηση έχει  συνέχεια και 

μάλιστα στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι η ίδια διοίκηση, άρα 

λοιπόν ο νομοθέτης που δίνει  30 μέρες προθεσμία,  νομίζω ότι  είναι 

ένα θέμα το οποίο μπορούσε να έρθει  σε τακτική συνεδρίαση και να 

ενημερωθούμε.   

 Δεν το ψηφίσαμε στην Οικονομική Επιτροπή γιατί  τον 

απλούστατο λόγο,  ότι  δεν υπήρχε η στοχοθεσία κανενός νομικού 

προσώπου. Δεν υπήρχε.  Ακόμα  και στην Οικονομική Επιτροπή δεν το 

είχαμε.  Άρα λοιπόν δεν μπορούσαμε να ψηφίσουμε κάτι  το οποίο δεν 

γνωρίζαμε.   

 Εσείς βέβαια μας είπατε σήμερα ότι  το μεσημέρι 2:00΄ η ώρα το 

στείλατε με email ,   αλλά που εμείς  2:00΄ η ώρα ο καθένας να ψάξει το 

email  του και να το δει;  Εγώ το είδα τώρα που θα ερχόμουν στην 

συνεδρίαση.  

 Άρα λοιπόν,  αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο δεν μπορούμε 

να ψηφίσουμε και μπορεί ο κ.  Αντιδήμαρχος αυτά που λέει  να είναι 

έτσι και άλλωστε το ξέρει  πολύ καλά ότι  συνηγορούμε σε πάρα π ολλές 

αποφάσεις στην Οικονομική Επιτροπή και στηρίζουμε εκεί  που 

χρειάζεται τις  αποφάσεις της δημοτικής αρχής.  Στην συγκεκριμένη 

περίπτωση όμως δεν είχαμε καμία ενημέρωση, δεν ήταν η απόφαση 

ομόφωνη, δεν είχαμε στοιχεία,  δεν έχουμε στοιχεία,  δεν μπορούμε ν α 

το ψηφίσουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δευτερολογία;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής δεν 

δικαιολογούνται.  Υπήρχε η στοχοθεσία και στο email  τους και ως 

φωτοαντίγραφο στα θέματα της Οικονομικής Επιτροπής.  Το εάν ο 

καινούργιος υπάλληλος που  έχουμε να βοηθάει την κυρία Βιζαβέ στο 

γράψιμο των αποφάσεων έκανε αυτό το ατόπημα, αυτό θα το δω και θα 

επιληφθώ. Εγώ αναλαμβάνω πάντα τις  ευθύνες μου, θα το δω 

προσωπικά.  

 Αλλά από εκεί  και πέρα, εγώ λέω να κοιταχτούμε στα μάτια,  σας 

εξηγώ ότι  η στοχοθεσία αυτή η οποία είναι του Δήμου είναι 

υποδειγματική. Ελάτε να την δείτε όποτε θέλετε.  Την είχατε να την 

δείτε,  είναι στο email  σας,  όχι  από τις  24 που έγινε η Οικονομική 

Επιτροπή και τρεις  μέρες πίσω. 21 ή 22 την πήρατε.   

 Ο κ. Κατιρτζόγλου είναι στον Δήμο, ο κ.  Παζάρσκι επίσης,  η 

κυρία η υπεύθυνη που είναι στα έσοδα επίσης είναι εκεί ,  η κυρία 

Σερέτη,  έτσι έχουν τα πράγματα όπως σας τα λέω. Για μένα με 

συμφέρει να το συζητάμε μήνες αυτό το θέμα, όχι  μια μέρα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι επανάληψη τα ίδια σας παρακαλώ π άρα πολύ. Δεν χρειάζεται 

επανάληψη κύριε Γαλάνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε επανάληψη δεν χρειάζεται αλλά χρειάζεται μια 

αναγνώριση όταν κάτι  είναι σωστό. Όχι μόνο στα αρνητικά.  Να 

βλέπουμε και τα θετικά.  Στο εννιάμηνο είμαστε εντάξει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δευτερολογία.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  
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Για ένα δευτερόλεπτο.  Κύριε Πρόεδρε εγώ δεν ανέφερα ότι  δεν υπήρχε 

στην Οικονομική Επιτροπή η στοχοθεσία του Δήμου. δεν υπήρχαν 

στοχοθεσίες των νομικών προσώπων των επιχειρήσεων. Δεν είπα αυτό 

που λέει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Για να κλε ίσουμε το θέμα…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Για να κλείσουμε.  Οι στοχοθεσίες υπήρχαν όλες από τις  17 Οκτωβρίου,  

ήρθε 13 Οκτωβρίου  η μια,  της ΔΗΚΕ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.,  απέξω τα θυμάμαι 

και 17 Οκτωβρίου ήρθε της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. και του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. μαζί με 

του Δήμου Σερρών. Εδώ είναι ο κύριος Παζάρσκι.  Δηλαδή θέλω να πω 

ότι  εντάξει ,  το καταλαβαίνω, να μην το ψηφίσει η αντιπολίτευση, 

ακόμη και αυτό που είναι υποδειγματικό; Δηλαδή εάν δεν ήταν 

υποδειγματική η στοχοθεσία και είχε ελλείμματα τι  θα λέγατε;   

Εδώ σας λέω, περίτρανα σας αποδεικνύω με έγγραφα τους λόγους που 

δεν μπορεί  η διοίκηση να έχει  συνέχεια.  Ότι ψηφίστηκαν τα Δ.Σ. και 

συγκροτήθηκαν με νέους προέδρους,  που άλλαξαν οι  Πρόεδροι,  δεν 

είναι αληθές αυτό ότι  είναι οι  ίδιοι  οι  Πρόεδροι,  άλλαξαν,  κύριε 

Πρόεδρε,  οι  Πρόεδροι,  άλλαξαν ο ι  Πρόεδροι,  εγκρίθηκε τέλη 

Σεπτεμβρίου η Οικονομική Επιτροπή να μπορεί να συνεδριάζει  από την 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ούτε στα καλά να μην ακούμε ένα ότι  είναι 

όλα εντάξει;   Εγώ αυτό θα ήθελα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν το θέμα ολοκληρώθηκε και μπαίνει  σε ψηφοφορία  συνάδελφοι.  

Ναι,  ναι.  Κύριε Γρηγοριάδη; Ναι.  ναι,  ναι .  Κύριε Χασαπίδη; Ναι,  ναι.  

Παρών ο κ.  Μοσχολιός,  το ίδιο η κυρία,  η παράταξη του κ.  Μηλίδη 

παρών, ο κ.  Καρύδας;  
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Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Όπως είπα και στην αρχή δεν είχα τα στοιχεία για να τα μελετήσω, ο κ.  

Γαλάνης μπορεί να με έχει  πείσει  ότι  τα στοιχεία είναι καλά, από θέση 

όμως αρχής σαν παράταξη μη έχοντας ψηφίσει το συγκεκριμένο 

προϋπολογισμό ως αντιλαϊκό δεν μπορώ να ψηφίσω και αυτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Αντώνης Αναστασιάδης; Παρών. Όχι,  όχι ,  όχι ,  όχι  η παράταξη του  

κ. Φωτιάδη. Ναι,  ναι,  ναι  ο γραμματέας,  ναι και ο Πρόεδρος.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 737/2014)  

                                                             …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης με πρώτο θέμα:  

 

ΘΕΜΑ 1ο  

Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την επιτροπή επεξεργασίας  

και εισηγήσεων προτάσεων προς το .Σ.,  για την απ ονομή  

τιμητικών διακρίσεων.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε Γαλάνη θέλετε να κάνετε την εισήγηση; Εδώ ενημερώνοντας με 

δυο λόγια το σώμα αυτή η Επιτροπή Επεξεργασίας Εισηγήσεων και 

Προτάσεων προς το Δ.Σ. για την απονομή τιμητικών  διακρίσεων 

απαρτίζεται από τον Δήμαρχο, το προεδρείο,  το εκλεγμένο προεδρείο 

του Δημοτικό Συμβούλιο,  τον Πρόεδρο, την αντιπρόεδρο, τον 

γραμματέα και ένα ακόμη μέλος από την αντιπολίτευση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτάκι,  δεν ολοκλήρωσα ακόμη το θέμα. Επειδή από την 

παράταξη του κ.  Φωτιάδη υπάρχει ένα μέλος,  εάν θέλει  η παράταξη 

του κυρίου,  έτσι με την σειρά τα πάω, εάν θέλει  κάποιος από την 

παράταξη του κ.  Μηλίδη;  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Την κυρία Καλώτα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία Καλώτα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως θα σας δώσω τον λόγο.  Παρακαλώ κ.  Αναστασιάδη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ξέρει ο κ.  Αγγελίδης ότι  αυτά είναι πνευματική εργασία δική μου. Το 

σύμβουλο, τα μετάλλια ανδρείας . .  αυτά είναι δικά μου, πνευματική 

μου  εργασία,  την οποία έκανα χρόνια για να την κάνω και είναι ντροπή 

άνθρωποι που δεν έχουν γνώση να είναι μέσα σε αυτή την Επιτροπή. 

Αυτό μόνο σας λέω. Διότι  εγώ ….  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αναιρέστε,  πάρτε πίσω τον λόγο σας,  υπάρχει  απόφαση συνεδρίασης 

Δημοτικού Συμβουλίου στις  7 -12-95, κύριε Αναστασιάδη, την οποία 

ψηφίσανε ομόφωνα . .  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ τα πρότεινα.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία,  θεμιτό και σεβαστό. Εδώ μέσα στην απόφαση εφαρμόζουμε την 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν μπορείτε να λέτε τέτοια 

λόγια.  Πάρτε πίσω αυτό το οποίο είπατε.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ξέρετε τι  λέει  αυτή η απόφαση που την προτείνατε εσείς;  Ξέρετε;  Όχι,  

θα μου την πείτε εσείς   που την προτείνατε.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτά όλα είναι καταγεγραμμένα κ.  Αναστασιάδη Αντώνη, γιατί  κάνετε 

επανάληψη; Εδώ υπάρχει απόφαση του τότε Δημοτικού Συμβουλίου.  

Ωραία κάνετε αυτές τις  προτάσεις και κανείς  δεν στερεί  από αυτή την 

πρόταση ή την ιδέα που είχατε να κάνετε αυτή την πρόταση. Δεν σ ας 

κατηγόρησε κανείς .  Έρχεστε όμως ως ταύρος σε υαλοπωλείο να 

κάνετε,  να πείτε τι  δηλαδή; Ότι είναι απαράδεκτα τα άτομα αυτά;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι ότι  είναι απαράδεκτα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Αλλά;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Είναι λυπηρό που δεν …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Που δεν συμμετέχει .  Θέλει να συμμετέχει ,  αυτό λέει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προσέξτε,  εδώ υπάρχει μια ιεραρχία.  Εδώ υπάρχουν παρατάξεις .  Δεν 

μπορώ τις  παρατάξεις  να τις  πετάξω.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μα δεν προβλέπεται έτσι από αυτό το οποίο ψη φίσατε εσείς ,  κύριε 

Αναστασιάδη. Η Επιτροπή αυτή επαναλαμβάνω και λέω, απαρτίζεται 

από τον Δήμαρχο, από το προεδρείο και από ένα ακόμα μέλος της 

αντιπολίτευσης,  το οποίο όρισε ο κ.  Μηλίδης επειδή υπάρχει μέλος 

από την αξιωματική αντιπολίτευση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν χρειάζεται να κάνουμε θέμα τώρα γι΄ αυτά.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κύριε Δήμαρχε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Είναι πολύ απλό το θέμα. Έχει μεν δίκαιο ο κ.  Αναστασιάδης για αυτά 

που λέει ,  για τα οποία πραγματικά έ χει  δουλέψει και ο ίδιος και για το 
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σύμβολο της πόλης και τα λοιπά, αυτά τα αναγνωρίζουμε.  Τώρα ο κ.  

Αναστασιάδης κάνει  πρόταση για να συμμετέχει  στην Επιτροπή.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κοιτάξτε,  εάν κ.  Αναστασιάδη τώρα δεν  μπορούμε να παρακάμψουμε 

ολόκληρη παράταξη, εάν η παράταξη του κ.  Μηλίδη δεν θέλει  να 

προτείνει  και προτείνει  εσάς,  αλλάζει .  Αλλιώς δεν γίνεται.  

Καταλάβατε; Αναγνώριση μα το είπα,  το αναγνωρίζουμε αυτό.   Αυτό 

το αναγνωρίζουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο συμφωνεί;   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Μισό λεπτό.  Εγώ δεν θα είχα αντίρρηση να μπει ο κ.  Αναστασιάδης 

αλλά να ζητήσει συγνώμη γι΄ αυτό που είπε.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  νομίζω ότι  το θέμα, κυρίες και κύριοι .  Ομόφωνα ν αι;   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι εγώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εκτός του κυρίου Αναστασιάδη Αντώνη.  

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: 707/2014)  

                                                             …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο δεύτερο θέμα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Επί του θέματος.  Επί της διαδικασίας.  Από πού προκύπτει  κα ι θα 

ήθελα να μου το εξηγήσετε το δικαίωμά σας να προτείνετε εσείς  από 

πού θα είναι το μέλος από τους επιλαχόντες συνδυασμούς και να μην 

σέβεστε στοιχειωδώς αυτό που είναι αυτοδίκαιο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ δεν έκανα καμία τοποθέτηση, απλώς πρόταση έκανε κύριε 

Φωτιάδη. Εάν την αποδέχεστε καλώς, ειδάλλως θα μπει σε ψηφοφορία 

το θέμα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτάκι,  με παρεξηγήσατε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν θα κάνετε πρόταση. Δεν είναι στην δική σας διακριτική ευχέρεια.  

Το στοιχειώδες είναι  άλλο, διότι  εμείς  θα πρέπει να αποσυρθούμε να 

σας φέρουμε ένα στέλεχος από την αντιπολίτευση. Αυτό ήταν το ορθό. 
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Αλλιώς πως εσείς  εμπλέκετε κατά το πώς θέλετε με δεδομένη την 

συγκεκριμένη σύνθεση ή κάνω λάθος;  

 Άρα επί της ουσίας δεν κάνετε πρόταση, επιβ άλετε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν επιβάλω καθόλου.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Το ορθό θα ήταν να …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  θα μπουν υποψηφιότητες και θα μπει ψηφοφορία εδώ μέσα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν είναι έτσι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γιατί;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν θα αποφασίζετε εσείς…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Που το λέει  αυτό καθαρά, για διαβάστε το.  Ένα μέλος από την 

αντιπολίτευση.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ όχι,  δεν κάνω καμία επιλογή. Εγώ δεν κάνω καμία,  θα 

διαμορφώσει το Δημοτικό Συμβούλιο.  Θα ψηφίσει όλο το Δημοτικό 

Συμβούλιο.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι βέβαια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Γιατί;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Που το είδατε γραμμένο εσείς  κ.  Φωτιάδη;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τώρα διάλογο θα κάνουμε; Εάν και εφόσον διαφωνείτε έπρεπε να μην 

συμφωνήσετε,  να  πείτε όπως ο κ.  Αναστασιάδης ότι  δεν συμφωνώ, 

κύριε Πρόεδρε.  απλώς θέλετε να δημιουργήσετε εντύπωση. Εγώ 

δέχομαι να το πάρω πίσω και να προτείνετε εσείς  όποιον εσείς  

επιθυμείτε.  Και να υπάρξουν προτάσεις από όλους.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε εγώ δεν κάνω …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πολύ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Δεν κάνω χαρακτηρισμούς.  Και εγώ σας παρακαλώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Φτάσαμε στο σημείο το θέμα να κλείσει  ομόφωνα και το ξανά 

ανοίγετε.  Πράγμα που απαγορεύεται και από τον Κανονισμό. Κακώς 

κάθομαι και κάνω διάλογο μαζ ί σας.  Κακώς.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ακούστε κύριε Πρόεδρε …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έκλεισε το θέμα.  
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Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αυτές οι  κινήσεις και οι  λογικές δεν …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε μου δίνετε τον λόγο;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Λέω επί της διαδικασίας λοιπόν,  πείτε μου από πού . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Βεβαίως,  οποτεδήποτε μπορώ. Αυτό λέει  ο Κανονισμός.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εμείς ούτε επιλέξαμε ούτε επιβάλαμε.  Ο Πρόεδρος είπε το εξής:  

επειδή στην Επιτροπή αυτή από την μείζονα αντιπολίτευση υπάρχει 

θεσμικά η αντιπρόεδρος,  ότι  συμμ ετέχει  το προεδρείο,  ο Δήμαρχος,  το 

προεδρείο και ένας δημοτικός σύμβουλος από τους επιλαχόντες 

συνδυασμούς,  επειδή από την μείζονα αντιπολίτευση υπάρχει στο 

προεδρείο η κυρία Ιλανίδου, είπε ο Πρόεδρος,  εάν θέλετε,  από κάποιον 

άλλο συνδυασμό, σειρά έχει  η ελάσσονα αντιπολίτευση, να μπει ένα 

μέλος στην Επιτροπή αυτή και η εισήγηση το λέει  ξεκάθαρα. «Δυνάμει 

του άρθρου 4,  του αριθμ. τάδε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  

παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο τον ορισμό ενός 

συμβούλου εκ των επιλαχόντων συνδυασμών προς στελέχωση της 

Επιτροπής που αποτελείται από τον Δήμαρχο» και τα λοιπά και τα 

λοιπά. Αυτό λέει .   

 Από εκεί  και πέρα, εάν ο κ.  Μηλίδης αποσύρει την πρόταση που 

έκανε για την κυρία Καλώτα, μπορούμε να βάλουμε από έναν άλλο 
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συνδυασμό. Δεν  έχουμε εμείς  κανένα πρόβλημα να είναι ο δημοτικός 

σύμβουλος από την Α ή την Β παράταξη. Αυτό είπε ο Πρόεδρος.   

 Από εκεί  και πέρα είναι δικό σας θέμα και θέμα απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου.  Το Δημοτικό Συμβούλιο στο τέλος αποφασίζει .  

Δεν αποφασίζει  ένα πρόσωπο.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Μα είναι δυνατόν να ψηφίσουμε αυτό τώρα και να μπούμε σε αυτή την 

διαδικασία; Εγώ καλοπροαίρετα επειδή …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακριβώς.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Δεν είχα τίποτα ούτε στο μυαλό μου ούτε κάτι  στο πίσω μέρος του 

μυαλού μου. Είπα… σαν ελάσσον α αντιπολίτευση έχετε να προτείνετε 

και είπα ότι  έχουμε την κυρία Καλώτα. Αυτό είπα.  Δηλαδή 

καλοπροαίρετα είναι,  δεν έγινε εσκεμμένα. Τουλάχιστον από πλευράς 

μου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπορούμε να προχωρήσουμε;  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Αυτός ήταν ο λόγος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπορούμε να  προχωρήσουμε;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε να είναι ο κ.  Αναστασιάδης τιμής ένεκεν,  διότι  τούτος 

είναι ο πατέρας αυτής …  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29 Η Σ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014  

38 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και μετά την διαδικασία,  μετά την 

ομόφωνη εκτός Αντώνη Αναστασιάδη μπαίνει  θέμα. Προσέξτε αυτό.  Το 

βάζει  ο κ.  Φωτιάδης.  Βάζει  ο κ.  Φωτιάδης.  Έτσι;  Συγκεκριμένα 

πράγματα. Για να διευκολύνει το σώμα και το προεδρείο.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ τον κ.  Αναστασιάδη Αντώνη. Το θέμα έκλε ισε και πάμε στο 

δεύτερο.  

 

ΘΕΜΑ  2ο  

Ορισμός εκπροσώπου (τακτικού και αναπληρωματικού)  

 του Δημοτικού  Συμβουλίου για τη Γενική Συνέλευση  

(τακτική και έκτακτη) της Α.Ε. ¨Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ. Α.Ε..  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ως τακτικό μέλος ορίζεται ο κ.  Μυστακίδης Παύλος και ως 

αναπληρωματικό ο κ.  Θεοχάρης Μιχαήλ. Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 708/2014)  

                                                             …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα τρίτο.   

 

ΘΕΜΑ 3ο  

Ορισμός Δημ. Συμβούλου για τον έλεγχο της απόδοσης τελών  

διαμονής παρεπιδημούντων και επί των ακαθαρίστων εσ όδων  

κέντρων διασκεδάσεως, εστιατορίων κλπ.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό,  κύριε Πρόεδρε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δίνει  μια δυνατότητα ο νόμος,  πέρα όλων των άλλων ενεργειών που 

κάνουμε μόνοι μας,  εννοώ  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Σας  απαντώ. Για το τρίτο θέμα μιλάμε.  Μας δίνει  την δυνατότητα ο 

νόμος,  μπορούμε λέει ,  δύναται ο Δήμος να ορίζει  έναν δημοτικό 
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σύμβουλο για αναπληρωματικό για να κάνει  και ελέγχους,  πέραν των 

άλλων ενεργειών που κάνουμε.   

 Σας ενημερώνω ότι  όλα αυτά τα χρόνια,  όχι  απλά κάνουμε 

ενέργειες,  εγγράφως ζητούμε τα στοιχεία και από την Εφορία και από 

τους ανθρώπους οι  οποίοι  υποχρεούνται να πληρώσουν τα τέλη αυτά 

και είμαστε πάρα πολύ προσεκτικό γιατί  τα προηγούμενα χρόνια,  κύριε 

Πρόεδρε,  καλό θα είναι να ξέρει  το Δημοτικό Συμβούλιο,  για την 

τριετία 2007 -2010 διεξάγονται πολύ σοβαρές ανακρίσεις  για το 

συνέβαινε στο παρελθόν.   

 Επομένως, για να είμαστε σωστοί εμείς  όλα τα προηγούμενα 

χρόνια στέλναμε έγγραφα και στην Εφορία και οι  υπάλληλοι του 

Δήμου πήγαιναν και από εκεί  και γίνεται όλη αυτή η δουλειά που 

πρέπει να γίνει .   

 Επιπρόσθετα, επειδή δίνει  αυτή την δυνατότητα ο νόμος,  είναι 

καλά, κύριε Πρόεδρε,  να  ορίσουμε και ένα τακτικό και ένα 

αναπληρωματικό μέλος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ως τακτικό μέλος ο κ.  Γαλάνης…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 …Και για λόγους διαφάνειας δεν θα πρέπει να,  ο άνθρωπος δηλαδή 

που έχει  ευθύνη του,  καθ΄ ύλην αρμοδιότητα θα είναι καλά…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γάτσιος Ιωάννης και αναπληρωματικό ο κ.  Τσαλίκογλου 

Δημήτριος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ο νόμος δίνει  αυτή την δυνατότητα στην δημοτική αρχή να συγκροτεί  

αυτή την Επιτροπή. ενημερωτικά γιατί  δεν το ξέρουμε,  καλοπροαίρετ α,  

λειτούργησε ποτέ αυτή η Επιτροπή; Έκανε κανέναν έλεγχο; Δηλαδή 

την τετραετία αυτή που είμαστε εμείς  εδώ…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Σας λέω ότι  την προηγούμενη τετραετία κάναμε έρευνα και στην 

Εφορία κατά τόπον και η προϊσταμένη και οι  υπάλληλοι οι  

συγκεκριμένοι και  ψάξαμε Α.Φ.Μ. και μάλιστα δημοσιοποίησα πριν 

από λίγο καιρό μια εφαρμογή καινούργια για την αναζήτηση Α.Φ.Μ. 

που προχώρησε το Υπουργείο,  οπότε ο Δήμος εντάχθηκε σε αυτή την 

εφαρμογή αναζήτησης Α.Φ.Μ. και σας ενημερώνω ότι  κάνουμε όλες 

τις  απαραίτητες ενέργειες και εγγράφως προς τους υπόχρεους και στην 

Εφορία και όπου αλλού χρειαστεί  για να εισπράξουμε αυτά που πρέπει 

να εισπράξουμε.  

 Σας ενημερώνω ότι  η επιτυχία της στοχοθεσίας έχει  να κάνει  με 

αυτό και επίσης σας ενημερώνω ότι  διεξάγεται για τα προηγούμεν α 

χρόνια και κλείνω εδώ, έρευνα πολύ σοβαρή σε επίπεδο αρκετά υψηλό 

για το τι  γινόταν.  Αυτά, ευτυχώς,  για μας δεν γίνονταν τα 

προηγούμενα χρόνια και γινόταν ο έλεγχος που έπρεπε να γίνεται.  

 Επιπρόσθετα, επειδή την δίνει  την δυνατότητα ο νόμος,  δεν μας 

υποχρεώνει,  λέει  ότι  δύναται ο Δήμος,  τώρα που μπήκαμε,  σιγά -σιγά 

σε μια σειρά λέμε να ξεκινήσουμε και με αυτόν τον τρόπο, οπότε να 

μην υπάρχει κάτι  που να μας διαφύγει.  Όμως το πιο σπουδαίο από όλα 

είναι η αναζήτηση Α.Φ.Μ..  Είναι πολύ σημαντικό αυτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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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: 709/2014)  

                                                             …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τέταρτο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 4ο  

Σύσταση επιτροπών για την προσωρινή και οριστική  

παραλαβή των έργων:  

α) Επέκταση δικτύου ύδρευσης Χριστός,  

β) Αντικατάσταση -επέκταση αγωγών δικτύου ύδρευσης  

Δ. Δ. Χριστός (β'  φάση) ,  

γ) Οδοποιία Τ. .  Χριστός και  

δ) Συντήρηση ενδοδημοτικής οδοποιίας Δήμου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής ο κ.  Γκότσης Ηλίας.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Σας ενημερώνω ότι  για όσους είναι καινούργιοι ,  μέχρι 1 εκατ.  

προϋπολογισμό η Επιτροπή αποτελείται από δυο τεχνικούς ΠΕ ή έναν 

ΠΕ, έναν δημοτικό σύμβουλο βέβαια ή έναν ΠΕ και έναν ΤΕ. Για 

προϋπολογισμό πάνω από 1 εκατ.  είναι ο δημοτικός σύμβουλος και 

τρεις  τεχνικοί ΠΕ ή δυο ΠΕ και ένας ΤΕ.  

 Όλα αυτά εδώ σε αυτό το θέμα είναι κάτω από 1 εκατ . ,  άρα 

έχουμε δυο. Γίνεται με κλήρωση, τα ονόματα νομίζω τα έχετε και 

τελείωσα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;  Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα ήθελα να ρωτήσω τον κ.  Αντιδήμαρχο, προς ποια κατεύθυνση 

γίνανε αυτά τα έργα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη συνάδελφε,  είναι εκτός θέματος  η ερώτηση. Εδώ ορίζουμε. .  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ κ.  Γκότση. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εκτός αιθούσης 

για ότι  θέμα θέλει .  Τώρα βάζουμε Επιτροπές και θα ρωτάμε που πάνε 

τα έργα και τι  κάνουν; Σας παρακαλώ πολύ. Πάτε στον  κ. Γκότση, 

ενημερωθείτε που πάνε τα έργα, τι  κάνουν,  είναι αρμόδιος θα σας 

απαντήσει.  Για τις  Επιτροπές αυτές υπάρχει κάποιο θέμα συζήτησης;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τα άτομα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29 Η Σ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014  

44 

Τα άτομα είπαμε με κλήρωση. Έχουν κληρωθεί.  Είναι οι  υπάλληλοι.  

Διαβάστε τα κ.  Γκότση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Φίλε Βασίλη αφού τα είχε μέσα ο φάκελος.  Τώρα τζάμπα χάνουμε 

χρόνο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Διαβάστε κ.  Γκότση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να τα διαβάσω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ωραία,  να τα διαβάσω εγώ αλλά επειδή είσαι παλαιός γι΄ αυ τό στο 

λέω.  

 Κωνσταντινίδης Μάριος.  Τακτικά μέλη. Αναπληρωματικά Νάσου 

Αναστασία και . .  Μιχαήλ.  

 Για το άλλο έργο Χριστός είναι Μαλαμίδου Ευλαμπία και 

Κωνσταντινίδης Μάριος τακτικά και αναπληρωματικά Γονίδης και 

Φιλτζαντζής.   

 Πάλι για οδοποιία Χριστός ε ίναι Κατσαρός Θεόδωρος,  

Μισχοπούλου Φανή. Αναπληρωματικά Μπαρμπουτίδου και Σδούμπα.  

 Για συντήρηση οδοποιίας Δήμου είναι Βλαχοπούλου Ευθυμία,  

Μισχοπούλου Φανή. Αναπληρωματικά Μανταδάκης,  Τσινίογλου.  

 Αυτά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Δημοτικός σύμβουλος.  Εδώ γράφει,  κύριε Πρόεδρε συγνώμη, λέει  σε 

συγκεκριμένα αποτελούνται από έναν δημοτικό σύμβουλο, ο οποίος 

έχει  οριστεί .  Άρα έχει  οριστεί  ο δημοτικός σύμβουλος και είναι μέχρι 

τέλος του χρόνου.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Έχει κληρωθεί,  εντάξει .  Αλλά εγώ, Πρόεδρε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγη ησυχία σας παρακαλώ συνάδελφοι.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Για να διευκολύνουμε το Δημοτικό Συμβούλιο και να έχουμε λιγότερο 

χρόνο από ότι  κάνουμε,  αυτά νομίζω ότι  είναι θέματα ρουτίνας και θα 

πρέπει να τα βλέπουμε.  Συγνώμη που το λέω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;  Εάν υπάρχει διαφωνία μπορεί να καταγραφεί.   

 

Σύσταση επιτροπών για την προσωρινή και οριστική  

παραλαβή των έργων:  

α) Επέκταση δικτύου ύδρευσης Χριστός,  

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: 710/2014)  

                                                             …………………  
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Σύσταση επιτροπών για την προσωρινή κα ι οριστική  

παραλαβή των έργων:  

β) Αντικατάσταση -επέκταση αγωγών δικτύου ύδρευσης  

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: 711/2014)  

 

                                                             …………………  

Σύσταση επιτροπών για την προσωρινή και οριστική  

παραλαβή των έργων:  

 

γ) Οδοποιία Τ. .  Χριστός  

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: 712/2014)  

                                                             …………………  

 

Σύσταση επιτροπών για την προσωρινή και οριστική  

παραλαβή των έργων:  

δ) Συντήρηση ενδοδημοτικής οδοποιίας Δήμου.  
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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: 713/2014)  

                                                             …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα πέμπτο.   

 

ΘΕΜΑ  5ο  

Έγκριση της υπ' αριθμ. 127/2014 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.  

με θέμα: ¨Αναμόρφωση προϋπολογισμού χρήσης 2014¨ .  

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. κ.  Ραμπότας Ε.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με εισηγητή τον Πρόεδρο της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. κ.  Ραμπότα.  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  

σύμφωνα με την απόφαση την οποία έχετε στα χέρια σας γίνεται 

τροποποίηση του προϋπολογισμού του ΄14 σχετικά με κάποιες 

πιστώσεις,  όπως επισυνάπτονται στον πίνακα τον οποίο έχετε,  σας έχει  

κοινοποιηθεί  τόσο προς τα έξοδα τόσο και ως προς τα έσοδα.  

 Είναι μέσα στα πλαίσια του προβλεπόμενου τρόπου 

αναμόρφωσης και προκειμένου να ισοσκελισθεί  ο προϋπολογισμός 

βάσει των υποχρεώσεων που έχει   η Κ.Ε.ΔΗ.Σ.  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε σχόλια σας παρακαλώ, μετά θα τοποθετηθείτε,  εάν θέλετε.  

Τελειώσατε;  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Παρακαλώ προς έγκριση. Οι κωδικοί οι  οποίοι  τροποποιούνται είναι τα 

τηλεφωνικά τέλη, οι  αποδοχές εκτάκτων, το κομμάτι αμοιβές και έξοδα 

προσωπικά, δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων. Στην συνέχεια 

ισοσκελίζεται από αφαίρεση ποσών από άλλων κωδικών προκειμένου 

να ισοσκελιστεί  ο προϋπολογισμός και ο 8133 που αφορά εισφορές 

Ασφαλιστικών Ταμείων Π.Ο.Υ..  Ε ίναι υπόθεση Ι .Κ.Α.  

 Σε ότι  αφορά τα έσοδα προσαυξάνεται . .  το Βοήθεια στο Σπίτι  

κατά 55 περίπου χιλιάδες ευρώ. Δημιουργείται ο κωδικός 1624 για τα 

έσοδα του προγράμματος Leader με το πρόγραμμα ΤΟΠΣΑ το οποίο 

έχουμε συνάψει για τις  πολιτιστικές εκδηλώσεις  του ΣκοΥτάρεως –

Αγίας Ειρήνης με την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ..   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις;  Γραμματέα σημειώνεις;  Παρακαλώ ο κ.  Γιαννακίδης.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Οι ερωτήσεις μου είναι σχετικές.  Πρόεδρε εδώ έχει  ένα ποσό γύρω 

στις  500 χιλιάδες για δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων υλ ικών. Λίγο,  

εάν μπορούσατε να μας ενημερώσετε,  γιατί  μου φαίνεται πολύ υψηλό 

το ποσό.  

 Και ένα δεύτερο, ήθελα να ρωτήσω, στην τελευταία συνεδρίαση 

της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. τέθηκε ένα ζήτημα για έναν λογαριασμό ενός 

τιμολογίου της Δ.Ε.Η. που έχει  να κάνει  με την αποπ ληρωμή 
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ηλεκτρικού ρεύματος από την Πολιτεία των Ευχών γύρω στις  11.000, 

το οποίο ενώ θα έπρεπε να αναλάβει κανονικά την υποχρέωση αυτής 

της αποπληρωμής ο ανάδοχος,  ουσιαστικά καλείται τώρα ο Δήμος,  η 

Κ.Ε.ΔΗ.Σ. να αποπληρώσει αυτό το τιμολόγιο,  γιατί  δεν πρ οβλεπόταν 

στην σύμβαση.  

 Θα ήθελα να ρωτήσω, που εντάσσεται αυτός ο λογαριασμός; 

Σκοπεύετε να κάνετε κάτι  γι΄ αυτό; Γιατί  η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. δεν είχε 

προβλέπει έναν τέτοιο όρο στην σύμβαση;  

 Ευχαριστώ πολύ.  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Καταρχήν,  κ.  Γιαννακίδη,  το θέμα του λογ αριασμού της Δ.Ε.Η. δεν 

είναι του παρόντος ζητήματος.  Σήμερα έχουμε θέμα του 

προϋπολογισμού. Στο Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. έγινε αναλυτική επεξήγηση 

του λογαριασμού αυτού. . .  γ ιατί  είμαστε εκτός θέματος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γιαννακίδη …Θέλω να είμαστε  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Το Δ.Σ. θέλω να τονίσω εδώ και στο σώμα …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε δικαίωμα βάσει Κανονισμού να κάνετε επερώτηση για 

συγκεκριμένα θέματα, όπως αυτό το οποίο αναφέρεται τώρα. Εδώ είστε 

εκτός θέματος.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Πρόεδρε το γνωρίζω…  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Δεν έχω κανένα πρόβλημα να ενημερώσω το σώμα αλλά είναι εκτός 

διαδικασίας και εκτός προγράμματος.   
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Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Είχα σκοπό να ερωτήσω στην αρχή, απλά δεν ήθελα να καθυστερήσω 

την διαδικασία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα παρακαλέσω πολύ θα είμαστε εντός θέματος.  Εάν το ανοίξουμε 

όλοι θα πετάνε και κάποια άλλη ερώτηση, θα θυμούνται και κάποιο 

άλλο θέμα και δεν θα τελειώνουμε ποτέ.  Παρακαλώ λοιπόν …  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Κύριε Πρόεδρε να τονίσω στο σώμα ότι  δεν έχω κανένα πρόβλημα, 

είναι δική σας αρμοδιότητα η διαδικασία της συζήτησης των θε μάτων 

της ημερήσιας διάταξης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  τοποθετήσεις επί  του θέματος.   

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Συγνώμη να απαντήσω στο δεύτερο σκέλος της ερώτησης του κ.  

Γιαννακίδη που αφορά σχετικά  με το ποσό που αναφέρθηκε.  Μιλάμε 

για τον Κωδικό 8116. «Δαπάνες και προμή θειες αναλωσίμων», εάν δεν 

κάνω λάθος κ.  Γιαννακίδη; Είναι οι  λεγόμενοι Π.Ο.Υ. είναι 

λογαριασμοί,  παλιές οφειλές.  Τίποτα άλλο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρών ο κ.  Αναστασιάδης Αντώνης.   

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: 714/2014)  

                                                             …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα έκτο.  

 

ΘΕΜΑ 6ο  

Έγκριση διοικητικής αποβολής του κ.  Τσανάκα Αθανασίου  

από αυθαίρετα κατεχόμενη δημοτική έκταση, στον οικισμό  

Νέα Ελβετία στη θέση Ραχωβίτσα Μαρμαρά της κοινότητας 

Ελαιώνα.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  

Ομόφωνα ναι;   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρών ο κ.  Αναστασιάδης Αντώνης.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     
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(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 715/2014)  

                                                             …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα έβδομο.  

 

ΘΕΜΑ  7ο  

Κατάργηση θέσεως περιπτέρου χωρίς ορισμό νέας.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος Π. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Κωνσταντινουπόλεως 14 απέναντι  από την πλατεία του Ι .Κ.Α..  

Κωνσταντινουπόλεως και Μαραγκουδάκη. Εκεί που είναι το περίπτερο 

μέσα στο πεζοδρόμιο.  Αυτός που είχε την άδεια επέστρεψε ορι στικά 

την άδειά του.  Αυτός που νοίκιαζε με υπεύθυνη δήλωση αποχώρησε,  

με την σύμφωνη γνώμη της Τροχαίας,  του Τοπικού Συμβουλίου και της 

Ποιότητας Ζωής για να ξηλώσουμε το περίπτερο εντελώς και να 

καταργήσουμε την άδεια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

Κος Π. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  
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Παρακαλώ την τεχνική υπηρεσία όταν θα πάρετε το περίπτερο 

αποκατάσταση να γίνει  την ίδια μέρα παρακαλώ μην μείνει  καμία 

τρύπα και έχουμε κανένα ατύχημα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ αυτή την κουβέντα στον διάδρομο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Γρηγοριάδη κάτι  παρόμοιο έχουμε στο Σκούταρι.   

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: 716/2014)  

                                                             …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα όγδοο.  

ΘΕΜΑ  8ο  

Καθορισμός ενιαίου συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως εάν θέλετε,  εκτός εάν δεν επιθυμεί το σώμα. Παρακαλώ κ.  

Γαλάνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Όλοι έχουν 0,35 τοις  χιλίοις ,  τοις  χιλίοις  επιμένω εκτός από κάποιες 

Κοινότητες οι  οποίες θα ευθυγραμμιστούν με όλους τους υπόλοιπους.  
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Λέει στην εισήγηση επακριβώς ποιοι  έχουν δηλαδή 0,30 και μια 

Κοινότητα είχε 0,25.  Όλοι οι  υπόλοιποι είχαν 0,35 το ις  χιλίοις   

 Για να σας δώσω να καταλάβετε,  γιατί  και εγώ για να το δω 

πρακτικά από τον λογαριασμό, για παράδειγμα, έναν δικό μου 

λογαριασμό, για ένα γραφείο 30 τετραγωνικών μέτρων στην πιο ακριβή 

ζώνη, κύριε Πρόεδρε,  είναι 1.200 ευρώ η ζώνη με 0,80 παλαιό τητα, το 

0,35 τοις  χιλίοις  σήμερα που μιλάμε είναι 10 ευρώ τον χρόνο. Σήμερα. 

Το 0,35 τοις  χιλίοις .  Σε ένα χωριό που για παράδειγμα έχει  200 τιμή 

ζώνης,   ένα 80 τετραγωνικά μέρα ακίνητο με 0,80 παλαιότητα που 

είναι τα πιο πολλά, με 0,35 τοις  χιλίοις  είναι 4,48  ευρώ τον χρόνο. Ανά 

δίμηνο έρχονται στον λογαριασμό της Δ.Ε.Η.,  είναι ούτε ένα ευρώ το 

δίμηνο. Είναι το τέλος ακίνητης περιουσίας.  Είναι επί  της χιλίοις .   

 Εάν θέλει  κανείς  να ρωτήσει κάτι;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις.  Ο κ.  Γάτσιος,  ο κ.  Αντώνης Αναστασιάδης .  Ερώτηση. 

Άλλος; Παρακαλώ κ.  Γάτσιο.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Θα ήθελα να ρωτήσω τον Αντιδήμαρχο εάν αυτό το τέλος είναι 

υποχρεωτικό και σε ποιο ποσοστό είναι υποχρεωτικό; Ή εάν εμείς  

μπορούμε να το ανεβάσουμε ή να το κατεβάσουμε αντίστοιχα πρώτον 

και δεύτερον,  είπατε ότι  έχει  σε όλες τις  Κοινότητες και εγώ βλέπω ότι  

στην Κοινότητα Ορεινής …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

0,25.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Μα δεν είχαμε ποτέ.  Πότε πήγε…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Η υπηρεσία που εισηγείται το συγκεκριμένο λέει  0,25,  0,35 είχε το 

Μητρούσι,  όμως στον Δήμο Καπετάν Μητρ ούση κάποια άλλα χωριά 

δεν μπορώ να καταλάβω το πώς,  είχαν 0,30,  όλοι οι  υπόλοιποι,  ο 

Δήμος Λευκώνα, ο Δήμος Σερρών είχαν 0,35 τοις  χιλίοις .  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

. .έβαλε καμία φορά τέλος…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όχι,  όχι  φυσικά.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Υπάρχει λάθος.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Η εισήγηση είναι έτσι από την υπηρεσία.  Μπορούμε ευχαρίστως να το 

δούμε,  πάντως  η εισήγηση από την υπηρεσία είναι έτσι.  Θεσπίστηκε 

το συγκεκριμένο τέλος το 1993, θεσπίστηκε,  από 1 η  Ιανουαρίου 1993 

ισχύει ,  ο συντελεστής του τέλους καθορίζεται από 0,25 τοις  χ ιλίοις  

μέχρι,  κύριε Πρόεδρε 0,35 τοις  χιλίοις  και είναι ενιαίος για όλη την 

διοικητική περιφέρεια.   

 Δηλαδή αυτό πάμε να κάνουμε τώρα, να το τακτοποιήσουμε για 

όλους.  Αλλά η εισήγηση της υπηρεσίας που την υπογράφει ο 

Διευθυντής και η προϊστάμενη, λένε ποιε ς Κοινότητες είχαν 0,30 για 

παράδειγμα. Οι περισσότεροι είχαν 0,35 τοις  χιλίοις .  Ο παλιός Δήμος 

Λευκώνα, ο Δήμος Σερρών είχαμε 0,35 τοις  χιλίοις .  0,35 είχε και το 

Μητρούσι,  η τοπική κοινότητα Μητρουσίου,  η Αναγέννηση, η Καμήλα, 

η Βαμβακιά και η Μονοκκλησιά  και ο Προβατάς είχαν 0,30,   η 

Βροντού 0,30 επίσης και η Ορεινή 0,25.  Έτσι γράφει  η εισήγηση αλλά 

ευχαρίστως,  κύριε συνάδελφε να το δούμε.  Να σας δείξω και την 

απόφαση. Θα πρέπει να υπάρχει για να το γράψει η υπηρεσία.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντώνη Αναστασιάδη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Μην ξεχνάς ότι  είμαστε μια χώρα χρεοκοπημένη. Είναι μια χώρα, 

ακούστε,  χρεοκοπημένη. Οι πολίτες δεν έχουν μεροκάματο, οι  γεωργοί 

είναι σχεδόν ζημιωμένοι,  να είμαστε πολύ προσεκτικοί και μετά ένα 

πράγμα να ξέρεις .  Δεν υπάρχει τέτοιο α ντικείμενο χρήσεως. Δηλαδή 

δεν μπορεί ένα γραφείο το δικό σου να έχει  την ίδια αξία με ένα 

σπιτάκι στην Κάτω Καμήλα ή στο Μητρούσι που είναι χαμόσπιτο.    

 Μιλάμε,  εάν καταλαβαίνεις  τι  σου λέω, μιλάμε για αξία χρήσεως. 

Καταλαβαίνεις;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Γι΄ αυτό ακριβώς,  κύριε Πρόεδρε…  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Σε παρακαλώ πάρα πού είναι σημαντικό.  Μπορεί τα χρήματα να είναι 

λίγα αλλά σιγά -  σιγά θα αυξηθούν,  μην φοβάσαι.  Αυτό το καταραμένο 

κράτος μόνο εισπράττει .  Δεν κάνει  τίποτα άλλο.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εγώ συμφωνώ με τον κ.  συνάδελφο, πράγματι οι  δυσκολίες είναι 

ανυπέρβλητες,  είναι γνωστό, ζούμε όλοι στην ίδια κοινωνία,  εδώ δεν 

πρόκειται για αναπροσαρμογές προς τα πάνω. Έχουμε όλοι 0,35 ήδη, 

εκτός από κάποιες λίγες Κοινότητες που ήταν 0,30 τοις  χιλίοις .   

 Δηλαδή, αναπροσαρμόζεται στο 0,5 τοις  χιλίοις .  Και εάν 

σκεφτείτε ότι  στα χωριά μας,  όπως λέει  πολύ σωστά ο συνάδελφος,  δεν 

έχουν μεγάλη αξία τα ακίνητα εκεί  και οι  χρήσεις,  οι  ζώνες είναι 200.  

Στις  Σέρρες στην πλατεία Ελευθερίας,  κύριε Πρόεδρε έχει  1.200. 

Καλώς κάνει .  Σε ένα χωριό είναι 200,  μπορεί και 150,  ο 
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πολλαπλασιασμός το 0,35 τοις  χιλίοις  γίνεται με το αυτό και με το 

εκατό και με το διακόσια.  Και σας λέω ότι  είναι κάτι  ποσά ετησίως 4 

ευρώ, 3,5,  2,5.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για ποιο λόγο γίνεται αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω;  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Είναι θεσπισμένο το τέλος αυτό.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Γιατί  πρέπει να είναι ενιαίος σε όλη την διοικητική περιφέρεια.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Γιατί  όχι  προς τα κάτω κύριε;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κοιτάξτε,  να σας πω κάτι;  Τώρα εάν για το 0 ,35 τοις  χιλίοις ,  που σας 

εξηγώ ότι  είναι 3,  4 ευρώ, εάν θέλετε να κάνετε θέμα, κάντε ότι  θέμα 

θέλετε.  Εγώ σας βλέπω στο πρόσωπο και σας λέω ότι  ήδη όλοι έχουν 

0,35 τοις  χιλίοις ,  όλος ο παλαιός Δήμος Λευκώνα, ο παλαιός Δήμος 

Σερρών, το Μητρούσι και κάποιες  λίγες Κοινότητές μας είναι στο 0,30.   

0,5 τοις  χιλίοις  σας είπα.  Τρία,  τέσσερα ευρώ είναι τον χρόνο. Δεν 

αλλάζω κάτι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  τοποθέτηση θέλει  να κάνει  κανείς  επί  του θέματος; Παρακαλώ. 

Λίγη ησυχία από το σώμα παρακαλώ. Μην μιλάτε μεταξύ σας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε με μεγάλη ευκολία εμείς  τρία,  τέσσερα ευρώ δεν είναι 

τίποτα,  τρία,  τέσσερα ευρώ εκεί  δεν είναι τίποτα,  την ίδια ώρα που 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29 Η Σ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014  

58 

εμείς ανταποδοτικά δεν δίνουμε την ίδια παροχή υπηρεσίας σε σχέση 

με πριν που υπήρχε τουλάχιστον σε ορισμένους σ υγκεκριμένους 

στόχους.   

 Θα θυμηθώ τον κ.  Αναστασιάδη που δυστυχώς δεν τον ακούσαμε 

οι  πιο πολλοί,  όταν μιλούσαμε για την αύξηση της αντικειμενικής 

αξίας.  Εκείνο τότε δεν ήταν τίποτα για εκείνη την ώρα και μας βγήκε 

τώρα στο ΕΝΦΙΑ, μας βγήκε τώρα παντού κα ι ένα πράγμα που το 

αυξάνουμε κάποια στιγμή κατάτι ,  μετά σε κάποιους άλλους φόρους μας  

δημιουργείται μεγαλύτερο πρόβλημα.  

 Πρότασή μας είναι να πάνε όλα στο 0,25,  αφού δεν είναι τίποτα,  

είναι λίγα λεφτά, δεν θα χάσει και τίποτα ο Δήμος,  στο 0,25 όλα.  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ωραία να τα καταργήσουμε όλα…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Συγνώμη, νόμιζα ότι  τελείωσε ο συνάδελφος.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  αγαπητοί συνάδελφοι,  όλοι ξέρουμε ποια είναι η 

οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών. Α ς μην πάμε στην οικονομική 

κατάσταση του κράτους,  την νοιώθουμε όλοι στο πετσί μας.  Αλλά των 

νοικοκυριών.. .  Θεωρώ ότι  μάλλον είναι άτοπο, ανεξάρτητα εάν το 

ποσό είναι ένα  ή δυο ευρώ, αλλά θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας πώς 

υπάρχουν άνθρωποι που και για ένα  ευρώ ζητούν από τον γείτονα.  

 Μπορεί εμείς  να έχουμε και πέντε και δέκα ευρώ, άλλοι δεν 

έχουν ούτε το ένα.  Γι΄ αυτό θεωρώ πως είναι πιο φρόνιμο με βάση την 

οικονομική συγκυρία να πάει πιο κάτω και όχι  να ανεβεί.  Να πάει στο 
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0,25 που είναι το χαμηλότερο και αυτή είναι η πρόταση της 

παράταξης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντώνη Αναστασιάδη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για την δύσκολη κατάσταση να μην την πω, την ξέρουμε.  Από εκεί  και 

πέρα, σαν παράταξη λέμε ότι  αυτός ο συγκεκριμένος φόρος όσο μικρός 

και εάν είναι και το τέλος,  είναι έ νας κρίκος σε μια αλυσίδα πλειάδα 

φόρων και τελών που μπαίνουν από λίγο -λίγο σε όλους μας,  το οποίο 

ροκανίζει  το ήδη πενιχρό μας εισόδημα όλων.  

Από την στιγμή που το Δημοτικό Συμβούλιο εδώ πέρα δεν μπορεί 

να λάβει απόφαση για την κατάργησή του,  εισαγωγικά  να πω ότι  αυτοί 

οι  φόροι μπήκαν σταδιακά -σταδιακά από τις  κυβερνήσεις,  έτσι ώστε 

κάποια στιγμή αυτές να απεμπλακούν από την χρηματοδότηση των 

Δήμων, να μετακυλιστεί  όλο το χρέος,  όλα τα λεφτά αυτά που έπρεπε 

για την λειτουργία των  Δήμων στους δημότες και  εάν περισσέψουν 

λεφτά για να πάνε στις  τσέπες μεγαλοεπιχειρηματιών, κλείνω την 

εισαγωγή.  

Με αυτή την έννοια θα συμφωνήσω και εγώ με τις  προηγούμενες 

παρατάξεις ,  θα ψηφίσουμε για να υπάρχει το ελάχιστο δυνατό με βάση 

τον νόμο αντίτιμο,  το 0,025.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  

Και ο κ.  Αντώνης Αναστασιάδης.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  εδώ μας δοκιμάζουν εάν δεχόμαστε αυτά κάθε μέρα. 

. .Το θέμα είναι να μην κάνεις  την αρχή, άμα κάνεις  την αρχή μετά 

κύριε Πρόεδρε δεν σταματάει.  Θυμάστε που σας είχα πει  εγώ εδώ 
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μέσα… Γι΄ αυτό τον λόγο,  κύριε Πρόεδρε,  καλό είναι εάν μπορούμε να 

το αποφύγουμε,  να το αποφύγουμε.  Και εάν τυχόν. .  διότι  

επαναλαμβάνω,  κύριε Γαλάνη, ότι  δεν έχουν τα αντικείμενα αυτά την 

ίδια αξία χρήσεως. Καταλαβαίνετε τι  σας λέω.  

 Γι΄ αυτό το λόγο,  κύριε Πρόεδρε,  λέω ότι  στα χωριά,  ειδικά στην 

φτωχιές γειτονιές να μην μπει αυτό το πράγμα. Είναι κρίμα. Αλλά εάν 

δεν μπορεί να γίνει ,  να κατεβεί στο ελάχιστο.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

. .  γ ιατί  θέλω πάντα να έρχομαι καλά προετοιμασμένος στο συμβούλιο.  

2130 του ΄93 ο νόμος.  Άρθρο 24.  Από 1η  Ιανουαρίου του ΄93 

επιβάλλεται υπέρ των Δήμων και Κοινοτήτων τέλος.  Επιβάλλεται.  Δεν 

είναι στην διακριτική μας ευχέρεια.  Πρώτη απάντηση. Δεν μπορούμε 

να αποφασίσουμε εμείς  εάν θα το καταργήσουμε.  Ένα το κρατούμενο.  

 Δεύτερο. Κάνουμε εδώ υπολογισμούς γιατί  θέλω να είμαι 

πρακτικός και υπολογίζω και λέω ότι  σε ένα χωριό 80 τετραγωνικά 

μέτρα κατοικία 300 ευρώ η τιμή ζώνης,  χαμηλές τιμές ζώνης στα 

χωριά,  απόφαση υπουργική είναι,  τιμές ζώνης,  μην τα μπερδεύουμε,  

δεν το αποφασίζει  το Δημοτικό Συμβούλιο  αγαπητοί συνάδελφοι,  τις  

αποφασίζει  το Υπουργείο Οικονομικών. Αυτό είναι ξεκάθαρο, να μην 

ξανά κάνουμε αυτή την συζήτηση. Υπολογίζω 80 τετραγωνικά μέτρα 

με 200 ευρώ τιμή ζώνης,  κύριε Πρόεδρε επί 0,80 παλαιότητα που είναι 

τα πιο πολλά, επί  0,5 τοις  χιλίοις ,  που τα λίγα χωριά δεν έχουν 0,35 

και έχουν 0,30,  είναι 0,64 τον χρόνο. 0,64 τον χρόνο.  

 Δηλαδή όλοι είμαστε στο 0,35 τοις  χιλίοις  και οι  υπόλοιποι 

συμπολίτες μας,  τέσσερα, πέντε,  έξι  χωριά,  πόσα είναι,  θα πάνε,  θα 

αναπροσαρμοστούν σε ένα συν 0,64 ετησίω ς.  Λίγο πιο πάνω από τα 50 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29 Η Σ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014  

61 

λεπτά ετησίως.  Μισό ευρώ ετησίως.  Υπολογισμένο. Ελάτε να το δείτε.  

Με τις  αξίες όπως το έκανα πρακτικά όσο πιο καλύτερα γινόταν.   

 Εγώ θα ήθελα να το καταργήσουμε και ο Συνήγορος του Πολίτη,  

γιατί  παρακολουθώ την νομοθεσία και τι ς  συζητήσεις που γίνονται,  

λέει  σαν πρόταση την αντικατάστασή του με άλλο πρόσοδο ισοδύναμης 

αξίας.   Κανείς δεν λέει  να καταργηθεί εντελώς κάτι .  Και σας 

πληροφορώ ότι  για να είναι η στοχοθεσία μας εντάξει ,  φανταστείτε με 

τα παλαιά τα τέλη και είναι εντάξει  έχουμε αυτά τα παλαιά τέλη των 

Δήμων και Κοινοτήτων από το ΄93.  

 Δεν είναι κάτι  καινούργιο,  δεν το έβαλε ο κ.  Δήμαρχος ο 

σημερινός ή το Δημοτικό Συμβούλιο,  είναι από το ΄93,  δεν έχει  

αλλάξει.   

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δευτερολογία;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ θέλω να πω μια λέξη. Συνάδελφοι μιλάμε για ενιαίο Δήμο. Άλλη 

φορά λέτε ο Δήμος είναι ενιαίος,  άλλη αφορά θέλετε διαχωρισμό. Ο 

Δήμος πλέον …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε σας παρακαλώ πολύ. Μην διακόπτετε.  Κάνει 

τοποθέτηση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι μερικά χωριά τα οποία θα πρέπει να . .  Εσείς λέτε στο 

χαμηλότερο. Εγώ λέω ότι  θα πρέπει όλοι να πληρώνουν όλοι το ίδιοι .  
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Όλοι το ίδιο.  Τώρα το 0,64 εγώ νομίζω ότι  δεν πρέπει να γίνεται 

λόγος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην μιλάτε,  σας παρακαλώ, έτσι αυθαίρετα  ο καθένας.  Δευτερολογία 

οι  προλαλήσαντες.  Θέλει κανείς  από τους προλαλήσαντες να 

δευτερολογήσουν; Όχι.  

 Κύριε Δήμαρχε παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε συγνώμη να ρωτήσω. Υπό τύπον ερώτησης και τοποθέτησης 

δευτερολογία.  Μα δεν πρόλαβα Πρόεδρε,  με συγχωρείς πά ρα πολύ.  

 Εγώ θα ήθελα να πω το εξής:  με βάση αυτά τα οποία άκουσα όλοι 

συμφωνούμε στο ότι  υπάρχει  οικονομική καχεξία.  Όλοι συμφωνούμε 

ότι  το ποσό της αύξησης είναι μικρό. Σίγουρα μικρό θα είναι και το 

ποσό της μείωσης,  κύριε Γαλάνη. Γιατί  σε τελική ανάλυ ση να μην 

φτάσουμε στο 0,25 τοις  χιλίοις  για όλους;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Γιατί  όλοι έχουμε 0,35 τοις  χιλίοις .  Θα πρέπει οι  άλλοι να 

προσαρμοστούν με μας.  Γιατί  ο Δήμος,  κύριε συνάδελφε,  για να 

βγαίνει  τόσα χρόνια,  στα τέσσερα χρόνια και να προσφέρει στους 

πολίτες  αυτά που μπορεί να προσφέρει και να είναι μέσα στον 

προϋπολογισμό έξοδα –δαπάνες,  έχει  κάποιες προσόδους.  Εάν θέλετε 

να τις  καταργήσουμε ευχαρίστως…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Χωρίς διάλογο σας παρακαλώ.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Σας λέω υπεύθυνα,  εδώ είναι και ο προϊστάμενος του Λογιστηρίου,  για 

να βγει  ο προϋπολογισμός και να προσφέρουμε αυτά που μπορούμε,  

αυτά που δυνάμεθα  τις  σημερινές εποχές,  πρέπει να έχουμε κάποιες 

προσόδους.  Οι λίγοι θα προσαρμοστούν στους πολλούς,  όχι  οι  πολλοί 

στους λίγους.   

 Εμείς μέχρι τώρα αυτό κάνουμε,  κύριε Πρόεδρε,  με 0,35 τοις  

χιλίοις ,  όλοι μας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Ο κ.  Δήμαρχος.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δυο λόγια κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι.  Προσπαθούμε να 

είμαστε δίκαιοι  χωρίς παράλληλα όμως να διαταράσσεται η λειτουργί α 

του Δήμου. Και τι  εννοώ;  Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν χωριά δυο 

ταχυτήτων ή περιοχές δυο ταχυτήτων. Όπου μπορούμε να 

καταργήσουμε κάποιο τέλος γιατί  το πλήρωνε μια πρώην Δημοτική 

Ενότητα, οι  άλλες δεν το πλήρωναν, το καταργήσαμε.  Για να είμαστε 

δίκαιοι .   

Αυτό κάναμε για τον πρώην Δήμου Σκουτάρεως.  Πλήρωνε το 

τέλος ακίνητης περιουσίας,  ένα τέλος το οποίο δεν πλήρωναν οι  άλλοι,  

τέλος ακίνητης περιουσίας,  το οποίο δεν πλήρωναν οι  άλλες Δημοτικές 

Ενότητες και είπαμε ότι  δεν είναι δίκαιο και το καταργήσαμε.   

ο ίδιο κάναμε στα Καλά Δένδρα με τους τσιμενταύλακες για να 

υπάρχει δικαιοσύνη.  

Τώρα δηλαδή από την στιγμή που τρία ή τέσσερα χωριά πληρώνουν 

λιγότερο από τους άλλους,  μα δεν πρέπει να εξομοιωθούν με τα 

υπόλοιπα χωριά; Και είναι πολύ εύκολο να λέμε ότι  ν α το μειώσουμε.  
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Εγώ θα έλεγα όχι  να το μειώσουμε,  όχι  να το καταργήσουμε,  να 

δώσουμε και από πάνω χρήματα. Υπάρχει τέτοια δυνατότητα;  

Ο προϋπολογισμός δύσκολα κλείνει  και δύσκολα εφαρμόζεται 

μετά,  διότι  στην πορεία προκύπτουν διάφορα πράγματα και υπάρχει 

τεράστια δυσκολία για να λειτουργήσει και να κινηθεί ο Δήμος.   

Οικονομική καχεξία δεν υπάρχει μόνο στους πολίτες.  Υπάρχει,  κ.  

Δούκα οικονομική καχεξία υπάρχει και στους Δήμους.  65% μειώθηκαν 

οι  χρηματοδοτήσεις της πολιτείας προς τους Δήμους τα τρία,  τέσσερ α 

τελευταία χρόνια.  Πώς θα λειτουργήσει ο Δήμος;  

Και εγώ θα ήθελα ούτε νερό να πληρώνουμε και όχι  να τους 

δίνουμε από πάνω, ούτε τέλη καθαριότητας να πληρώνουν,  ούτε τέλος 

ακίνητης περιουσίας να πληρώνουν.  Δηλαδή και τα λίγα έσοδα που 

υπάρχουν στον Δήμο θα τα καταργήσουμε και αυτά τα ελάχιστα που 

υπάρχουν; Και πώς θα λειτουργήσουμε; Είναι υπεύθυνη στάση αυτή;  

Δεν θέλω να πω περισσότερα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα ολοκληρώθηκε κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι.  Υπάρχουν δυο 

προτάσεις.  Η μια η εισήγηση της υπηρεσίας και  η άλλη η οποία μιλάει 

για μείωση. 0,25 τοις  χιλίοις .  Και το θέμα μπαίνει  σε ψηφοφορία.   

 Όπως εισηγείται η υπηρεσία.  Ναι,  ναι,  την εισήγηση, την 

εισήγηση. Ναι,  ναι,  ο κ.  Δούκας ναι.  Την πρότασή σας με το 0,25 η 

παράταξη του κ.  Μηλίδη. Ο κ.  Καρύδας το ίδιο ;  Το 0,25 τοις χιλίοις.  Ο 

κύριος Αντώνης Αναστασιάδης;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επαναλάβετέ την.   
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Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Το 0,25 τοις  χιλίοις .  Όπως και η παράταξη του κ.  Φωτιάδη. 

Την  εισήγηση της υπηρεσίας ο κ.  Ραμπότας.  Ναι,  ναι,  ναι  και ο 

Πρόεδρος.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 717/2014)  

                                                             …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο ένατο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 9ο  

Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση ισογείου καταστήματος  

(Νο 27) του Δημαρχείου Σερρών στον Σύνδεσμο  

Εφέδρων Αξιωματικών Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μυστακίδη;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  υπάρχει  ένα κατάστημα 

στο σώμα του Δημαρχείου,  στο ισόγειο το οποίο   χρησιμοποιούν εδώ 

και δώδεκα χρόνια  οι  αξιωματικοί,  ο Σύλλ ογος Εφέδρων 

Αξιωματικών. Ζητάνε τώρα επίσημα την δωρεάν παραχώρηση. Η 

γνωμάτευση  της νομικού συμβούλου  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κατά χρήση.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Ναι,  κατά χρήση. Εννοείται.  Η  γνωμάτευση της νομικού συμβούλου 

λέει  ότι  μπορεί  να παραχωρηθεί η χρήση δωρεάν  στον συγκεκριμένο 

Σύλλογο, ο οποίος μας έφερε το καταστατικό του και εμείς  είμαστε 

θετικοί και ζητάω από το σώμα να ψηφίσει αυτό το θέμα, δηλαδή την 

δωρεάν παραχώρηση της χρήσης στον Σύλλογο Εφέδρων Αξιωματικών 

του υπ΄ αριθμόν 27 καταστήματος του Δημαρχεί ου Σερρών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις;  Ο κ.  Καρύδας.  Άλλος κανείς  ερώτηση; Ο κ.  Γρηγοριάδης,  η  

κυρία Καλώτα. Σημειώστε σας παρακαλώ τα ονόματα. Ερωτήσεις προς 

το παρόν.  Και ο κ.  Φωτιάδης.   

 Θα ξεκινήσω από εσάς κ.  Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε εισηγητά  στην  εισήγηση λέτε ότι  εκεί  υπάρχει  στεγασμένη  η 

Δομή  αυτή,  ο Σύλλογος  εδώ και δώδεκα χρόνια.   Το γραφείο  έχει  

θέρμανση;  Και πόσων διαστάσεων είναι;   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριε Φωτιάδη δεν έχω ασχοληθεί με τέτοια θέματα. Ούτε με το 

εμβαδόν ούτε με τη θέρμανση, αλλά  προφανώς υπάρχει θέρμανση 

διότι   υπάρχει  και στο Δημαρχείο  μας.    
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι πάρα πολύ μικρό, είναι 2,5Χ2,5,  τέτοια διάσταση έχει  και 

θέρμανση δεν έχει .  Έτυχε πρόσφατα να το επισκεφτώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία Καλώτα.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Αυτό παραχωρήθηκε από την αρχή δωρεάν; Γίνεται κάτι  ανάλογο και 

σε άλλους Συλλόγους; Γιατί  κατά καιρούς έχουμε αιτήματα ανάλογα. 

Θα είναι τακτική του Δήμου αυτή; Γιατί  όπως τοποθετήθηκε ο 

Δήμαρχος εδώ προσπαθούμε να μαζέψουμε δραχμή -δραχμή, μισό ευρώ. 

Αυτό δίνει  έρεισμα, βέβαια  και σε άλλους Συλλόγους που κατά 

καιρούς έχουν εκφραστεί .  «Μα δεν υπάρχει ένας μικρός χώρος να μας 

δώσετε;  Έστω 2Χ2;»  

 Δεν που αντίρρηση αφού 12 χρόνια είναι σε χρήση, αλλά θα 

γίνεται κατ εξακολούθηση; Γιατί  ήδη υπάρχουν Σύλλογοι που θέλουν 

κατά αυτόν τον  τρόπο να λειτουργήσουν. Νομίζω δίνουμε,  δεν είναι 

τόσο η πράξη όσο δίνουμε ένα ερέθισμα να κινηθούν κάποιοι  άλλοι με 

ανάλογο τρόπο. Δεν είναι δίκαιο;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Κοιτάξτε,  καταρχήν για το εμβαδόν με δυσκολία. .  ο χώρος είναι δέκα 

τετραγωνικά περίπου.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Δεν είναι θέμα εμβαδού κύριε Μυστακίδη.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Όσο για το εάν είναι ένα προηγούμενο και για άλλους,  φυσικά και 

μπορεί να αποτελέσει ένα προηγούμενο αλλά για να υπάρχει 

αποτέλεσμα περνάει από κάποια διαδικασία αυτό το αίτημα. Και το 
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πρώτο βήμα είναι  η απόφαση  του Τοπικού Συμβουλίου,  δηλαδή είναι 

η έκφραση στην ουσία της τοπικής κοινωνίας.  Εμείς γιατί  να σταθούμε 

απέναντι  όταν υπάρχει απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της 

Δημοτικής Ενότητας Σερρών που λέει  ότι  συμφωνούν;  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Δεν είπα να είμαστε απέναντι ,  έκανε ένα σχόλιο,  μια ερώτηση. Εγώ θα 

σας φέρω στον Δήμο δυο αιτήματα μεθαύριο και θα ζητήσουμε να 

περάσουν..  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Εάν υπάρχει …  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Και η άλλη ερώτηση είναι,  εάν έχει  πόρους αυτός ο Σύλλογος.  Έχει 

πόρους; Έχει συνδρομές;   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Τι εννοείτε εάν έχει  πόρους; Σαν Σύλλογος εάν …  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Και η άλλη ερώτηση είναι,  εάν έχει  πόρους αυτός ο Σύλλογος.  Έχει 

πόρους; Έχει συνδρομές;   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Τι εννοείτε εάν έχει  πόρους; Σαν Σύλλογος εάν …  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Συνδρομή ετήσια.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Εάν έχουν συνδρομή μεταξύ τους αυτό δεν μας αφορά. Το θέμα είναι 

ότι  από την παραχώρηση της χρήσης αυτού του κτιρίου αυτοί δεν 

έχουν κάποια ωφέλεια.  Δεν έχουν ενοίκια,  δεν κερδίζουν κάτι .   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  
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Εμείς θα έχουμε όφελος;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Κοιτάξτε,  όφελος άμα το περιορίζετε αυστηρά στο χρηματικό όφελος,  

όχι .  Φυσικά όχι .  Αλλά δεν νομίζω ότι  ο Δήμος θεωρεί όφελος μόνο το 

υλικό.  Νομίζω ότι  και η εξυπηρέτηση των πολιτών είναι κάποιο όφελος 

κοινωνικό για τον Δήμο.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Χαίρομαι γιατί  έχει  καταγραφεί,  οπότε μπορούμε να το 

χρησιμοποιήσουμε σε επόμενες…  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Σαφώς εάν υπάρχουν και άλλοι και υπάρχει η δυνατότητα, βεβαίως και 

είμαστε θετικοί.  Ποτέ δεν ήμασταν αρνητικοί.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ Δήμαρχε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Έχετε δίκαιο κυρία Καλώτα. Αυτό το θέμα, αυτό το πρόβλημα το ζω 

καθημερινά.  Έρχονται όλοι οι  Σύλλογοι,  φορείς και τα λοιπά και 

ζητούν χώρους.  Πράγματι δεν έχουμε και είναι άδικο κάποιοι  να 

εξυπηρετούνται κάτω από το Δημαρχείο και κάποιοι  άλλοι να 

ψάχνονται ή να πληρώνουν ενοίκια.   

Είναι σοβαρό το θέμα, έρχομαι και εγώ σε δύσκολη θέση, δεν 

ξέρω πώς θα μπορούσαμε να το αντιμετωπίσουμε.  Εγώ σε πολλούς 

φορείς προτείνω το εξής:  τους λέω ούτε να πάτε,  παραδείγματος χάρη, 

στο στρατόπεδο Εμμ. Παππά για να εγκατασταθείτε σε ένα χώρο και με 

δικά σας χρήματα φυσικά να τον ανακαινίσετε,  αλλά επειδή 

χρειάζονται χρήματα, δεν έχουν χρήματα κανένας δεν μπορεί να το 

πράξει αυτό.   
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Τώρα ή θα πρέπει σε κανέναν να μην δώσουμε,  εάν θέλουμε να 

είμαστε δίκαιοι .  Δεν ξέρω, δεν υπάρχει άλλος τρόπο ς.  Ή να συνεχίσει  

αυτή η κατάσταση όπως την βρήκαμε,  γιατί  αυτούς τους βρήκαμε εδώ 

και χρόνια ή σταματάμε και λέμε ότι  δεν δίνουμε σε κανέναν και 

όποιος θέλει  μπορεί να πάει στο στρατόπεδο για να πάρει χώρο και να 

τον ανακαινίσει  και να υπάρχει δικαιοσύνη ή εάν θέλετε το ξανά 

βλέπουμε το θέμα. Το αποσύρουμε,  το φέρνουμε ξανά, το ωριμάζουμε 

περισσότερο.  

Έχετε δίκαιο πάντως,  με προβληματίζει  και εμένα.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είμαστε στις  ερωτήσεις ακόμα. Ο κ.  Καρύδας.  Καλυφθήκατε.  Ο κ.  

Γρηγοριάδης.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Συμφωνώ στην παραχώρηση. Απλώς ήθελα να ρωτήσω το χρονικό 

διάστημα. Έως πότε;  Αορίστου; Το γράφει;  Δεν το είδα.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Είναι τρία χρόνια και η επιπλέον δέσμευση είναι να αναλάβει ο 

Σύλλογος την συντήρηση του καταστήματος.  Αυτή την στιγμή ο Δήμος 

δεν θα μπορούσε και να το συντηρήσει.  Αυτοί θα το καλλωπίσουν.   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Επιτρέψτε μου, νομικά η χρήση πάρα πολλά χρόνια κατοχυρώνει 

μήπως …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Καλώτα παράκληση.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Για την χρησικτησία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ερώτηση θέλει  ο κ.  Αντώνης Αναστασιάδης.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Θέλω να πω στον κύριε Δήμαρχο, κύριε Δήμαρχε όλοι οι  Σύλλογοι 

έχουν την ίδια αξία και την ίδια χρήση;  Μιλάμε για αξιωματικούς του 

ελληνικού στρατού. Έφεδρους.  Με ποιο δικαίωμα κάθε Σύλλογος που 

μαζεύουν 20 άτομα ζητάνε από τον Δήμο; Αυτοί είναι ένα …Είναι 

πανελλήνιος αυτός ο Σύλλογος και είναι ντροπή να καθόμαστε να 

μιλάμε γι΄ αυτό το πράγμα, για ένα αντικείμενο που είναι 2,5Χ3 μέτρα. 

Ξέρετε δεν έχει  μέσα τίποτα, ούτε βαμμένο ούτε τίποτα.  Ούτε καλή 

πόρτα έχει .  Ντροπή είναι.  Είναι Σύλλογος Εφέδρων Αξιωματικών. Το 

καταλαβαίνετε;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ όχι διάλογο.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Σε παρακαλώ πάρα πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι διάλογο.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν ντρέπεσαι να μιλάς;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι διάλογο σας παρακαλώ κ.  Αναστασιάδη, εδώ θα απευθύνεστε.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ θα απευθύνεστε,  τι  να κάνουμε;  
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Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πανελλήνιος Σύλλογος είναι αυτός.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σαφής η θέση σας.  Κύριε Γιαννακίδη ερ ώτηση;  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν φτάσαμε εκεί .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι να κάνω μαθήματα πότε είναι ερώτηση και πότε είναι τοποθέτηση; 

Αυτό ο καθένας από εμάς είναι υπεύθυνος να το κάνει  πράξη. Στη ν 

τοποθέτηση ερώτηση και στην ερώτηση τοποθέτηση. Δεν μπορώ να το 

καταλάβω. Τέσσερα χρόνια δεν το κατάλαβα.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάνατε ερώτηση, σταματήστε όμως.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Έγινε κατανοητό αυτό που είπατε η ιεράρχηση όμ ως είναι πολύ 

δύσκολη. Να σας πω ένα παράδειγμα. Πριν από δυο χρόνια ήρθαν οι  

Αγιορείτες και θέλανε να εγκατασταθούν εκεί  κάτω. Η Εκκλησία.  

Δηλαδή θέλω να σας πω η ιεράρχηση πόσο δύσκολη είναι.  Έρχονται 

και άλλοι φορείς με μεγάλη προσφορά. Πολιτιστικοί φορ είς και τα 

λοιπά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Χωρίς διάλογο κ.  Αναστασιάδη σας παρακαλώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Άτομα με ειδικές ανάγκες.  Δεν είναι εύκολο να ιεραρχήσει κανείς  και 

να πει  ότι  αυτός είναι πρώτος,  αυτός δεύτερος και αυτός τρίτος.  Είναι 

πολύ δύσκολο να το ιεραρχήσει κανεί ς  αυτό.  Καταλάβατε; 

Βρισκόμαστε σε δύσκολη θέση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις.  Ο κ.  Γιαννακίδης.  Ο κ.  Αντώνης Αναστασιάδης.  Ο κ.  

Χασαπίδης.  Ο κ.  Καρύδας και κλείνουμε.  Ξεκινάμε από εσάς κ.  

Γιαννακίδη.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Διαφωνούμε να παραχωρηθεί κατ΄ αποκλειστικ ότητα ο συγκεκριμένος 

χώρος σε έναν και μόνο Σύλλογο. Συμφωνούμε ότι  ο Δήμος πρέπει να 

είναι αρωγός,  να προσφέρει όσο μπορεί βοήθεια σε τέτοιες 

συλλογικότητες αλλά δεν  βρίσκω τον λόγο γιατί  ένα κατάστημα, ένας 

χώρος θα πρέπει εβδομαδιαίως κατ΄ αποκλειστικ ότητα να παραχωρηθεί 

σε μια συλλογικότητα;  

 Δήμαρχε,  νομίζω ότι  υπάρχει  λύση. Θα μπορούσε να προβλεφθεί 

σε έναν χώρο να μπορούν να πηγαίνουν διάφορες συλλογικότητες.  

Γιατί  δηλαδή πρέπει ένας Σύλλογος να καταλαμβάνει μια εβδομάδα 

έναν χώρο. Τον χρησιμοποιε ί .  Σε αυτόν τον χώρο τον συγκεκριμένο ας 

πούμε πέντε,  έξι  συλλογικότητες.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  
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Όχι,  δεν εννοώ την ίδια ώρα. Προφανώς. Προφανώς δεν εννοώ την ίδια 

ώρα. Θα μπορούσε να γίνει  ένας προγραμματισμός δυο ημέρες,  μ ια 

ημέρα την εβδομάδα να δικαιούται ένας Σύλλογος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ λίγη ησυχία συνάδελφοι.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

 Γιατί  αύριο,  μεθαύριο δεν νομίζω ότι  ο Σύλλογος Εφέδρων 

Αξιωματικών θα χρειάζεται την αίθουσα ολόκληρη την εβδομάδα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ντροπή. Συνάδελφος τοποθετείται και συνεχώς μιλάτε.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

 Και είμαι και έφεδρος αξιωματικός αλλά δεν νομίζω ότι  χρειάζεται 

ένας Σύλλογος όλη την εβδομάδα την αίθουσα. Δεν κάνουν στο κάτω –

κάτω εκεί  τις  δραστηριότητες.  Θα μπορούσε σε μια αίθουσα να 

φιλοξενηθούν αρκετοί Σύλλογοι,  γιατί  αύριο,  μεθαύριο θα έρθει  

κάποιος άλλος να ζητήσει τον χώρο.  

 Σας υπενθυμίζω, εντάξει  δεν το λέω τώρα για να επικρίνω, η 

Διάβαση Πεζών που δικαιούται από τον νόμο έναν χώρο και είχε θέσει 

αίτημα, ας πούμε,  να πάρει έναν χώρο  και η απάντηση ήταν ότι  δεν 

υπάρχουν αντίστοιχοι χώροι.  Πώς υπάρχει τώρα ξαφνικά, ξαφνικά, 

δώδεκα χρόνια τον χρησιμοποιούν,  ένας χώρος να απασχολείται 

αποκλειστικά από μια συλλογικότητα; Δεν βρίσκω την λογική.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Όχι,  δεν είναι ξαφνικό,  εντάξει  αλλά γιατί  από μια συλλογικότητα;  

Δεν το καταλαβαίνω. Διαφωνούμε.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποιος άλλος ζήτησε να τοποθετηθεί;  Ο κ.  Καρύδας; Ο κ.  Καρύδας έχει  

τον λόγο.  Άλλος; Και ο κ.  Αναστασιάδης Αντώνης.   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Θα είμαι  σύντομος.  Δεν έχουμε κάτι  με τον συγκεκριμένο Σύλλογο, 

ουδέν πρόβλημα να χρησιμοποιεί ,  υπάρχει  όμως ζήτημα δικαιοσύνης 

και ίσης μεταχείρισης και νομίζω ο κ.  Δήμαρχος το έβαλε πολύ σωστά 

το ζήτημα. Ή θα πάρουν όλοι ή δεν θα πάρει κανένας.  Γιατί  εάν 

δώσουμε  σε κάποιον θα πει  ο άλλος ότι  γιατί  έδωσες στον άλλο και θα 

είναι ένας,  θα παίξουμε την κολοκυθιά,  θα είναι ένας φαύλος κύκλος 

που δεν θα κλείνει  ποτέ.  Ή όλοι ή κανένας.   

Εάν έχουμε την δυνατότητα σε όλους,  σε όλους.  Με τις  

προϋποθέσεις βέβαια που θέτει  και η εισήγηση μέσα και τις  είπαν και 

οι  συνάδελφοι εκεί  πέρα της συμπολίτευσης.  Από την στιγμή  όμως 

που δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, για λόγους καθαρά δικαιοσύνης,  

όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντώνη Αναστασιάδη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Επειδή τον ξέρω αυτόν τον  χώρο, είναι στο ισόγειο,  στο ισόγειο κάτω 

είναι περίπου 2Χ2,5,  ούτε 5 τετραγωνικά μέτρα είναι και εκεί  θα πάνε 

οι  Έφεδροι Αξιωματικοί.  Θέλω να ξέρετε κύριε Πρόεδρε …δηλαδή τι  

τους δίνουμε τάχα εμείς  αυτούς; Τι είναι;  Τι πράγμα τους δίνουμε τάχα 

εμείς;  Ένα  μαγαζί που ήταν πάντα κλειστό; Πάντα κλειστό ήταν κύριε 

Πρόεδρε.   
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 Παρά πάρα πολύ να ιεραρχούνται οι  Σύλλογοι σας παρακαλώ. 

Εάν υπάρχει ιεραρχία,  κύριε Δήμαρχε,  …Πρέπει να υπάρχει ιεραρχία,  

αλίμονο εάν δεν υπάρχει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Χασαπίδης.   

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  αγαπητοί συνάδελφοι  εκ προοιμίου 

λέω ότι  είμαι αντίθετος με την παραχώρηση. Υπάρχει ο κίνδυνος να 

ελεγχθούμε για κακή διαχείριση της ακίνητης περιουσίας.  Ο νομοθέτης 

προβλέπει πότε μπορούμε να παραχωρήσουμε και με ποιους ό ρους.  Δεν 

νομίζω ότι  ο Σύλλογος Εφέδρων είναι ο Σύλλογος που έχει  την 

τεράστια κοινωνική παρουσία στα όρια του Δήμου μας.  Δεν ξέρω να 

έκανε καμία δράση κοινωνικού περιεχομένου που να δικαιολογείται η 

παραχώρησή του.  Είμαι αντίθετος και για νομικούς λόγους αλλά και 

για ουσιαστικούς.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Επειδή τυχαίνει  συνάδελφός μας στο Δημοτικό Συμβούλιο,  στο 

προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο να είναι στο Δ.Σ. του Συλλόγου των 

Εφέδρων Αξιωματικών, δεν έχει  κληθεί ο συγκεκριμένος φορέας για να 

είναι εδώ σήμερα. Δεν ξέρω εάν κλήθηκε.  Συγνώμη που το θέτω. Γιατί  

εάν είχε κληθεί ίσως να μας έλεγε κάποια πράγματα είτε για την δράση 

είτε για το καθεστώς με το οποίο δώδεκα χρόνια βρισκόταν εκεί .   

 Το λέω αυτό,  κύριε Πρόεδρε …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό μην το λέτε…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Το λέω αυτό κύριε Πρόεδρε,  γιατί   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η ημερήσια διάταξη, κύριε Γαλάνη ξέρετε ότι  δημοσιεύεται,  βγαίνει  

στο Διαύγεια,  βγαίνει  σε εφημερίδες τοπικές και τα λοιπά. Εάν 

ενδιαφέρονται οι  κύριοι  και… σας πληροφορώ πάρα πολύ καλά, 

μπορούν να είναι εδώ.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εάν γνώριζαν,  κύριε Πρόεδρε ότι  υπάρχει  αυτή η αμφισβήτηση …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το ξέρανε πάρα πολύ καλά το θέμα και πιστοποιείται από την κυρία 

Αγιαννίδου ότι  το ξέρανε πάρα πολύ καλά. Έτσι δεν είναι;  Βεβαίως 

σας δίνω τον λόγο.  Παρακαλώ κυρία Αγιαννίδου.   

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Κύριοι συνάδελφοι,  κύριε Πρόεδρε,  έτυχε πρόσφατα να επισκεφτώ τον 

χώρο αυτό.  Όντως είναι ένας πολύ μικρός χώρος.  Θέλω να πω την 

προσωπική μου άποψη. Ότι εγώ δεν έχω κανέναν μα κανέναν λόγο 

εναντίον του Συλλόγου αυτού. Ίσα –ίσα και μέλος της οικογένειάς μου 

είναι μέλος του Συλλόγου.  

Πέρα από αυτό όμως, με συναίσθηση και αίσθημα δικαίου 

πιστεύω ότι  ο Σύλλογος αυτός ήδη έχει  ωφεληθεί αρκετά.  Δηλαδή 

ένδεκα, δώδεκα χρόνια τώρα δεν έχει  πληρώσει καθόλου ενοίκιο.  Αυτό 

ξέρετε δεν συμβαίνει  σε όλους τους Συλλόγους.  Βλέπουμε πως 

προσπαθούν να βιοποριστούν όλοι οι  Σύλλογοι.  Γι΄ αυτό τον Σύλλογο 

δώδεκα χρόνια δεν πλήρωσε ενοίκιο.  Τώρα θέλουμε με αυτή μας την 

απόφαση να συνεχιστεί  αυτή η υπόθεση.  

Εγώ προσωπικά δεν συμφωνώ και οφείλω να το καταθέσω κύριε 

Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ωραία.  Κύριε Γκότση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να προτείνω να αναβληθεί το θέμα, να το δούμε καλύτερα, ενδελεχώς 

το θέμα μήπως οι  υπηρεσίες,  κάποια υπηρεσία του Δήμου έχει  ανάγκη 

ο Δήμος από τέτοιους χώρους,  να δούμε τι  αιτήματα έχουμε,  όλα αυτά 

να τα εξετάσουμε και να ξανά έρθει  το θέμα και να πάρουμε οριστική 

απόφαση εάν είναι να δίνουμε,  να παραχωρούμε χώρους ή όχι .  Από 

αυτούς που δεν έχουμε βέβαια.  Αναβολή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο εισηγητής του θέματος ο κ.  Μυστακίδης.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Πραγματικά και εγώ ενώ, απαντάω και στον κ.  Χασαπίδη, νομικά το 

θέμα έχει  καλυφθεί,  δεν υπάρχει κάτι  παράτυπο ή παράνομο, αλλά 

επειδή βλέπω ότι  το σώμα έχει  διχαστεί  στην κυριολεξία και εγώ θα 

ήθελα ή να μην ληφθεί απόφαση σήμερα να το ξανά δούμε.  Δηλαδή θα 

πρότεινα και την αναβολή  ακόμα του θέματος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Εάν επιτρέπεται ένα λεπτό,  δεν θα πω τίποτα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δευτερολογία από τους προλαλήσαντες.  Ποιος θέλει  να 

δευτερολογήσει;  Δεν μπορείτε κυρία Ιλανίδου, τι  να κάνω τώρα; 

Κανείς.  Θα μπει  σε ψηφοφορία το θέμα με συγκεκριμένες προτάσεις.  

Δευτερολογία ο κ.  Αντώνης Αναστασιάδης.  Σύντομος,  σας παρακαλώ 

κ.  Αναστασιάδη, το θέμα ολοκληρώθηκε.  Σας παρακαλώ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Είναι κρίμα για μας ένα Δημοτικό Συμβούλιο σε έναν πατριωτικό 

Σύλλογο  να αρνηθεί ένα χώρο που δεν αξίζει  ούτε μια δεκάρα, που 

είναι . .ούτε βαμμένο ούτε τίποτα.  Είναι προσβολή για μας.  Εάν εμείς  

δεν τιμούμε τους αξιωματικούς τους Έλληνες,  τότε ποιον θα 

τιμήσουμε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Λοιπόν,  υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις.  Θα  μπει σε 

ψηφοφορία.  Υπάρχουν προτάσεις.  Μια είναι η αναβολή και μια η 

εισήγηση του θέματος.  Δεν υπάρχουν τρεις .  Υπέρ της αναβολής; 

Ξεκινώ από εκεί .  Ο κ.  Χράπας.  Αναβολή. Κύριε Γαλάνη; Υπέρ της 

εισήγησης.  Αναβολή ο κ.  Μυστακίδης.  Κύριε Γρηγοριάδη; Ένας προς  

έναν.  Παρακαλώ συνάδελφοι μην μιλάτε μεταξύ σας.   

 Ο κ. Αραμπατζής,  με την εισήγηση. Ο κ.  Στεργίου με την 

εισήγηση. Με την εισήγηση. Αναβολή. Καταγράφεται.  Καρπουχτσής 

αναβολή. Ένα προς ένα.  Όπως η εισήγηση. Ο κ.  Χατζημαργαρίτης;  

Σύμφωνα με την εισήγηση. ο κ.  Χασαπίδης;  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Να γίνει  ψηφοφορία επί της εισήγησης.  Εγώ είμαι αρνητικός.  Άλλο 

είναι η αναβολή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην βάζετε τρίτη πρόταση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί της ψηφοφορίας θέλετε να κάνετε την δική σας προσωπική 

πρόταση; Κάντε την και ψηφίστε την.  Ψηφίζετε αρνητικά. Υπάρχουν 

δυο προτάσεις.  Εάν έχετε και τρίτη πρόταση δεν έχετε δικαίωμα . .  
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Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Ή θα ψηφίσουμε επί της εισήγησης ή πάμε σε αναβολή. Και μετά 

ψηφίζουμε επί της εισήγησης.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Έχει δίκαιο κύριε Πρόεδρε.   

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Η διαδικασία είναι αυτή.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Έτσι όπως λέει  είναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρέπει να κάνω τρεις  τουλάχιστον ψηφοφορίες κύριε Μηλίδη. 

Διευκολύνω το σώμα κάνοντας απευθείας την ψηφοφορία για να 

διευκολύνω. Μην κάνουμε τρεις  ψηφοφορίες για το θέμα αυτό.  Να 

καταγραφεί η πρότασή του.   

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Ψηφίζω αρνητικά τότε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Παρακαλώ. Την εισήγηση. Αναβολή. Ο κ.  Τσαλίκογλου; Υπέρ 

της εισήγησης.  Ο κ.  Γάτσιος Ιωάννης; Αναβολή. Ο κ.  

Μεγαλομύστακας; Υπέρ της εισήγησης.  Υ πέρ της εισήγησης.  Ο κ.  

Χαρίτος,  ο κ.  Γρηγοριάδης Χρήστος.  Υπέρ της εισήγησης.  Ο κ.  

Δούκας; Υπέρ της αναβολής.  Ο κ.  Μοσχολιός;  Υπέρ της εισήγησης.  Η 

κυρία Καλώτα;  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Ότι ο Δήμος και θέλω να καταγραφεί,  να είναι αρωγός και σε άλλους 

Πολιτιστικούς Συλλόγους με κοινωνική δράση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε Μηλίδη;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ας παρακαλώ μην διακόπτετε.  Κύριε Μηλίδη; Υπέρ της εισήγησης.  Ο 

κ.  Ηλίας Αναστασιάδης;  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Υπέρ της εισήγησης με την επισήμανση που έκαν ε η κυρία Καλώτα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Λίγη ησυχία από το σώμα. Ο κ.  Καρύδας; Όχι αναβολή, όχι  

παραχώρηση. Έτσι να καταγραφεί.  Υπέρ της εισήγησης ο κ.  Αντώνης 

Αναστασιάδης.  Κύριε Γιαννακίδη;  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Όχι κατ΄ αποκλειστικότητα παραχώρηση. Αρνητικά δηλ αδή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι στην παραχώρηση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εμείς είμαστε υπέρ της παραχώρησης αλλά με τίμημα έστω μικρό, 

γιατί  αλλιώς δεν είναι σύννομο. Έστω μικρό τίμημα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μάλιστα.  Η παράταξη του κ.  Φωτιάδη είναι υπέρ της παραχώρησης με 

μικρό τίμημα έστω   και ένα ευρώ. Ωραία.  Κύριε Ραμπότα; Υπέρ της 

εισήγησης.  Υπέρ της εισήγησης,  υπέρ της εισήγησης,  υπέρ της 

εισήγησης.  Η κυρία Αγιαννίδου; Αναβολή; Αναβολή και όχι  στην 

παραχώρηση. Κυρία Μπιτζίδου; Υπέρ της εισήγησης.  Αναβολή η 

πρόταση που έκανε και ο κ.  Ηλ ίας Γκότσης.  Ο γραμματέας Αναβολή. 
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Τώρα φτάσαμε στον Πρόεδρο. Μου βάζετε δύσκολα. Λοιπόν αναβολή 

του θέματος και ο Πρόεδρος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ είμαι αποδέκτης θεμάτων, δεν βάζω εγώ τα θέματα, κ.  

Αναστασιάδη. Η δημοτική εξουσία μου φέρνει  τα θέματα. Εγώ είμαι 

υποχρεωμένος να τα φέρω εδώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε.  Πρόεδρε,  την ημερήσια διάταξη την προσδιορίζει  ο 

Πρόεδρος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελείωσε το θέμα, ολοκληρώθηκε το θέμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επειδή πολλά ακούστηκαν γιατί  φέραμε την εισήγη ση, μα εδώ δεν 

είναι,  εγώ νομίζω ότι  λειτουργούμε δημοκρατικά και εγώ προσωπικά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πολύ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εδώ έχουμε σαράντα συμβούλους.  Φέραμε ένα θέμα, . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελείωσε η  ψηφοφορία.  Δεν καταγράφεται τίποτα από εδώ και πέρα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Από το γεγονός ότι  εισακούστηκαν …των συμβούλων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παράκληση, τελείωσε η διαδικασία της ψηφοφορίας.  Τι να 

συζητήσουμε;  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το αποτέλεσμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για να είναι νόμιμη η απόφαση να μπει ένα συμβολικό τίμημα 2 ευρώ.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρόσεξε γραμματέα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν είναι καθόλου το ίδιο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτάκι σας παρακαλώ πολύ. Λίγη ησυχία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε,  η πρόταση…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπέρ της εισήγησης.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ένα λεπτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πόσοι είναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτάκι.  Κύριε Στεργίου μην βιάζεστε.  Πόσοι είναι υπέρ της 

εισήγησης καθαρά χωρίς ευρώ και τα λοιπά; Πόσοι είναι αριθμητικά; 

Χωρίς προϋποθέσεις πόσοι  είναι αυτοί;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι είκοσι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είκοσι.  Τελειώσαμε.  Είναι  η πλειοψηφία,  άρα το θέμα περνάει και 

πάει  υπέρ της παραχώρησης.  Τελειώσαμε.    

 Μόνο η παράταξη του κ.  Φωτιάδη..  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε δεν γίνεται αυτό που λες.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε τον λόγο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν συμψηφίζονται οι  ψήφοι του κ.  Φωτιάδη, γιατί  είναι εντελώς 

αντίθετοι με μας,  γιατί  θεωρεί ότι  η άποψη η δική μας είναι παράνομη. 

Και το δηλώνει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άρα δεν μπορούν να αθροιστούν.  Πλειοψηφία είναι οι  20 ψήφοι,  

περνάει στο Δημοτικό Συμβούλιο χωρίς…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μα το ξεκαθαρίσαμε,  η εισήγηση είναι συγκεκριμένη, μιλάει για 

δωρεάν παραχώρηση. Ο κ.  Φωτιάδης ψήφισε την πρόταση της 

παράταξής του.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν εσείς  καταλάβατε ένα ναι,  εγώ κατάλαβα κάτι  άλλο. Τελείωσε το 

θέμα, καταγράφηκαν οι  προτάσεις,  ψηφίστηκαν οι  προτάσεις και πάμε 

στο επόμενο θέμα.  

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: 718/2014)  

                                                             …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δέκατο.   

 

ΘΕΜΑ 10ο  

Έγκριση διενέργειας προμήθειας λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού  

 υλικού για τις .Ε.  Λευκώνα, Μητρουσίου, Σκουτάρεως  

και Τ.Κ. Βροντούς και Ορεινής.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης,  έχει  τον λόγο.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι θέλω να 

δώσετε προσοχή στις  ημερομηνίες.  5 -3-14 Μάρτιο,  5 Μαρτίου του ΄14  

εκδόθηκε διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29 Η Σ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014  

86 

λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού. Η ημερομηνία διεξαγωγής του 

διαγωνισμού έγινε 31 -3.  31-3 έγινε ο διαγωνισμός.  Μάρτιο.  10 -4,  10 

Απριλίου,  μετά από ένα μήνα σχεδόν κοινοποιήθηκε το πρακτικό της 

Επιτροπής Διαγωνισμού και δυο από τους συμμετέχοντες κάνουν 

ένσταση.  

 Με την 299/14 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής απορρίπτουν τις  

ενστάσεις,  δέχονται το πρακτικό της Επιτροπής και γίνεται ξανά ο 

διαγωνισμός.  Πιο μπροστά οι  δυο εταιρείες που έκαναν ένσταση  

κατέθεσαν προσφυγή στην Αποκεντρωμένη Περιφέρεια,  η οποία και 

απερρίφθη η ένστασή τους.   

 Στις 9-7-14 η Αποκεντρωμένη Διοίκηση εξέτασε τις  προσφυγές 

και τις  απέρριψε.  Δηλαδή πάμε από αρχές Μαρτίου πάμε τώρα Ιούλιο.  

Προσέξτε.  Θέλω να προσέξετε τις  ημερομην ίες γιατί  πάμε  Ιούλιο.  

 Στις 16-7-14 εκδόθηκε ξανά επαναληπτική διακήρυξη. Ξανά 

διαγωνισμός για προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού.  

 Στις 7-8, Αύγουστο τώρα, κοινοποιήθηκε το πρακτικό Επιτροπής 

Διαγωνισμού και πάλι έχουμε ένσταση από τις  διαγω νιζόμενες 

εταιρείες.  Πάλι έχουμε ένσταση.  

 Μέχρι στιγμής δηλαδή, πόσες ενστάσεις;  Μια τώρα ένσταση. 

Δηλαδή ο διαγωνισμός είναι σε εξέλιξη.  Οι Δημοτικές Κοινότητες,  

αυτές που αναφέραμε,  τα χωριά και τα λοιπά, είναι χωρίς λαμπτήρες.  

Αυτό μπορεί να πάει και το ΄15,  όπως εξελίσσεται  η κατάσταση.  

 Γι΄ αυτό λοιπόν αποφάσισε το τμήμα αυτό,  με τον υποφαινόμενο 

Αντιδήμαρχο, να γίνει  απευθείας ανάθεση για να τελειώνει αυτή η 

ιστορία για το ΄14.  και ο διαγωνισμός αυτός θα  είναι πλέον για 

προμήθεια του ΄15.  Για προμήθεια του ΄15.  Δηλαδή πάει ένα χρόνο 

μετά.  Γιατί  ξεκίνησε ένα χρόνο  πριν,  δεν γίνεται να μείνουν όλες 
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αυτές οι  Κοινότητες χωρίς ηλεκτρολογικό και λαμπτήρες,  διότι  

διαμαρτύρονται έντονα και λέμε ότι  για την Κοινότητα Λευκώνα θα 

είναι 14.984,66.  Για την Κοινότητα Καπετάν Μητρούση θα είναι 

14.974.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι,  Δημοτικές Ενότητες.  Εννοείται.  Σκουτάρεως,  Δημοτική Ενότητα 

πάλι,  για όλα τα χωριά,  13.646.  

 Αυτά έγιναν κατόπιν μελέτης.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πολύ ησυχία.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Για την Δημοτική Ενότητα Βροντούς 9.051 και για την Ορεινή 6.952. 

Αυτά έγιναν κατόπιν μελέτης.  Δηλαδή ίσως στο Σκούταρι να έχουν 

προμηθευθεί και δεν χρειάζεται.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε την εισήγησή σας κ.  Αντιδήμαρχε.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αυτή είναι η εισήγησή μου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Και παρακαλώ, εάν θέλετε οι  Δημοτικές Κοινότητες,  τα χωριά να 

έχουν λαμπτήρες,  να έχουν φως ενόψει Χριστουγέννων τώρα, θα 

πρέπει να ψηφίσετε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις συνάδελφοι;  Ο κ.  Μοσχολιός,  ο κ.  Ηλίας Αναστασιάδης,  ο 

κ.  Χρυσανθίδης και άλλος κανείς .  Από εσάς ξεκινώ κ.  Χρυσανθίδη.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Είδα και τις  ημερομηνίες και εγώ και το θέμα είναι γνωστό στην 

Οικονομική Επιτροπή σχετικά με αυτά τα οποία συμβαίνουν αλλά σ την 

τοποθέτησή μου θα είμαι πιο αναλυτικός.  Τώρα θα κάνω την ερώτηση.  

 Εφόσον γνωρίζαμε,  κύριε Αντιδήμαρχε,  από 7 -8 που 

κοινοποιήθηκε το πρακτικό και μέσα στις  επόμενες ημέρες που γίνεται 

η ένσταση ότι  θα έχουμε πρόβλημα για ποιο λόγο δεν προχωρήσαμε,  

αφού το ποσό είναι αρκετά σημαντικό,  φτάνει  περίπου τις  60.000, δεν 

προχωρήσαμε μέσα στον Αύγουστο ή αρχές Σεπτεμβρίου σε έναν 

πρόχειρο διαγωνισμό και φτάνουμε τώρα να είμαστε προ τετελεσμένων 

και να τοποθετείστε ότι  δεν θα έχουν τα Χριστούγεννα φώτα οι  

Δημοτικές Ενότητες;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ απαντήστε.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Διότι  η υπηρεσία δεν πίστευε ότι  θα γίνουν ενστάσεις επί  των 

ενστάσεων. Απλά πράγματα. Δηλαδή δεν βιαστήκαμε να το κάνουμε 

αυτό.  Η ανάγκη μας αναγκάζει  τώρα, εφόσον γίνονται ενστάσεις επί  

των ενστάσεων, η ανάγκη μας κάνει .  Εμείς δεν είμαστε επί  του 

εύκολου, άντε δίνουμε ανάθεση. Περιμέναμε,  γίνονται ενστάσεις,  ξανά 
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ενστάσεις,  ξανά ενστάσεις,  οπότε το θέμα βλέπουμε ότι  δεν 

προχωράει.  Και γι΄ αυτό γίνεται η απευθείας ανάθεση.  

 Βέβαια θέλω να πω ότι  στην απευθείας ανάθεση πάλι θα πάρουμε 

μερικές,  δυο,  τρεις  προσφορές.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Ηλίας Αναστασιάδης.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Εδώ από ότι  αντιλαμβάνομαι και το αντιλαμβάνεται και το σώμα, 

γίνεται κατάτμηση, που σημαίνει  πως εδώ, κ.  Γκότση μάλλον εσείς  

κάνετε χρήση του άρθρου 61 του Ν3979, εφόσον θέλετε να κινηθείτε 

έτσι,  αλλά ο νόμος εκείνος αναφέρεται στην παροχή υπηρεσιών.  

 Η κατάτμηση τέτοιου είδους απαγορεύεται.  Που το στηρίζετε 

νομικά και πάτε στην ανά Δημοτική Ενότητα για ένα ποσό το οποίο 

σοβαρό και είναι και μεγάλο; Γιατί  δεν κάνατε και θα επαναλάβω αυτό 

το οποίο είπε ο κ.  Χρυσανθίδης,  τους πρόχειρους διαγωνισμούς,  έτσι 

ώστε να καλύψουμε τις  ανάγκες οι  οποίες οσονούπω  θα προκύψουν 

εάν δεν έχουν προκύψει ήδη; Απλό το ρώτημα.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Απλή και  η απάντηση. Ο διαγωνισμός έγινε για όλες τις  Δημοτικές  

Κοινότητες και τις  Τοπικές Κοινότητες.  Ο διαγωνισμός.  Απλή και η 

απάντηση. Εμείς δεν κάνουμε κατάτμηση του διαγωνισμού.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε διάλογο.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Τώρα πλέον ο νόμος μας το επιτρέπει ,  δεν ξέρω εσείς κύριε τι  νόμους 

έχετε,  εμείς  έχουμε τις  υπηρεσίες μας,  οι  οποίες βασίζονται στους 

νόμους,  έχουμε το δικαίωμα αυτό,  η ανάγκη μας το δίνει  να κάνουμε 

την προμήθεια με απευθείας ανάθεση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.   

Κος   :  

Καλησπέρα. Απλώς  λίγο θα ήθελα  να σας ενημερώσω γι '  αυτό που 

είπε ο κ.  Αναστασιάδης Ηλίας.    Απλώς υπήρχε ένας προβληματισμός 

από την υπηρεσία μας στην οικονομική όπως το θέσατε.   Έγινε μία 

επικοινωνία με το ελεγκτικό συνέδριο  κα ι η άποψή τους είναι ότι  από 

τη στιγμή που είναι ανά  Δημοτική Ενότητα, δηλαδή ακόμα και η 

τοπική κοινότητα Ορεινής  θεωρείται Δημοτική Ενότητα   με μια 

τοπική κοινότητα, μπορεί να γίνει  αυτή εδώ πέρα.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Το άρθρο 61 το οποίο αυτή τη στι γμή  καταχρηστικώς χρησιμοποιείται  

δεν αναφέρεται  στην αγορά υλικών παρά μόνο στην παροχή 

υπηρεσιών.  Είναι γνωστό.  

Κος   :  

Κοιτάξτε,  όσες φορές σας είπα κάτι  εδώ πέρα σε αυτό το σώμα,  

ψέματα δεν έχω πει  ποτέ εγώ  προσωπικά.  Ούτε  τώρα σας λέω.  Σας 

λέω ότι  κάναμε και επικοινωνία με το Ελεγκτικό.  Σαν Τμήμα 

Προμηθειών αυτή ήταν η πρότασή τους,   έτσι έκανε και το Τμήμα 

Προμηθειών και το Τμήμα  Ηλεκτρομηχανολογικών.  

 Επειδή  το είδα και εγώ το θέμα,  ψάξαμε και βρήκαμε,  είχα βρει  

και τον νόμο ακριβώς ποιο ΦΕΚ είναι που λέει  ότι  η Δημοτική 

Ενότητα ένα ακόμη και  η τοπική κοινότητα, θεωρείται.  Το έχω στο 
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γραφείο μου το ΦΕΚ. Εάν θέλετε δηλαδή αύριο να σας το πω. Μπορεί 

να γίνει  αυτό λόγω του κατεπείγοντος και λόγω αυτών των 

περιστάσεων. Γι΄ αυτό άλλωστε υπέγ ραψα το χαρτί  εγώ ότι  μπορεί να 

δοθεί  από την Οικονομική Υπηρεσία διάθεση πίστωσης.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ας μην κάνουμε διάλογο ας παρακαλώ. Επιτέλους δηλαδή, μπορείτε να 

διαφωνείτε κ.  Ηλία Αναστασιάδη, δεν βοηθάτε με αυτόν τον τ ρόπο. 

Σας εξηγεί  ο υπάλληλος,  ο αρμόδιος υπάλληλος,  ο οποίος την έχει  

ψάξει την δουλειά.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μα σας παρακαλώ. Έχετε τις  αμφιβολίες σας βεβαίως σεβαστές οι  

αμφιβολίες σας αλλά δεν βοηθάτε με το να κάνετε  διάλογο. Είπατε την 

άποψή σας,  είπε την άποψή του.  Την έχει  ψάξει την δουλειά.  

Επικοινώνησε με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, το ένα,  το άλλο. Σας 

τα είπα.  Για όνομα του Θεού. Ταλαιπωρούμε τσάμπα το σώμα δηλαδή. 

Κρίμα είναι.   

 Λοιπόν,  άλλος; Ο κ.  Μοσχολιός π αρακαλώ.  

Κος ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ:  

Για την ποιότητα των λαμπτήρων, αυτούς τους λαμπτήρες που βάζουν 

κάθε εβδομάδα καίγονται.  Να προσέξτε την ποιότητα των λαμπτήρων 

που θα πάρετε.   



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29 Η Σ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014  

92 

Και ένα δεύτερο. Διασταύρωση του Λευκώνα και διασταύρωση της 

Καλένδας δεν υπάρχει φωτισμός.  Δεν ανάβουν.  Να το προσέξετε και 

αυτό.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ευχαριστώ κ.  Μοσχολιέ,  ξέρεις  ότι  έχουμε επικοινωνία και ότι  

προτάσεις και ότι  πείτε είμαστε,  ανταποκρινόμαστε.  Θέλω να πω για 

μια άλλη φορά τα θέματα που έρχονται εδώ τα εξετάζει  η υπηρεσία 

ενδελεχώς,  ερχόμαστε σε επικοινωνία εάν μπορούμε να το κάνουμε,  

εάν δεν μπορούμε.  Πόσο νόμιμο είναι και τα λοιπά. Ευτυχώς που 

υπάρχει ο υπηρεσιακός παράγοντας εδώ και μας δίνει  τις  απαντήσεις.  

Τώρα μας μπλέκετε με το άρθρο τάδε και το άρθρο τάδε.  Όλα είναι 

τακτοποιημένα.  

 Καλώ να το ψηφίσετε το θέμα, διότι  βλέπετε ότι  υπάρχουν 

προτάσεις.  Ο κ.  Μοσχολιός είπε ότι  δεν υπάρχει εκεί  φως,  δεν υπάρχει 

εκεί  φως και θα θέλαμε από όλους σας να έρθετε και να μας πείτε ότι  

που δεν υπάρχει για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε .  

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις επί  του θέματος συνάδελφοι υπάρχουν; Ο κ.  

Χρυσανθίδης και ο κ.  Ηλίας Αναστασιάδης και ποιος άλλος; Και ο κ.  

Γαλάνης.  Παρακαλώ κ.  Χρυσανθίδη.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  σχετικά με το εάν κάποια Δημοτική Ενότη τα μπορεί να 

κάνει ,  να γίνονται αυτές οι  απευθείας αναθέσεις προσωπικά δεν έχω 

καμία αντίρρηση και ο νομοθέτης δίνει  την δυνατότητα αυτή 

διότι . . .στον υπάλληλο, έχω διαβάσει τις  αποφάσεις του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου για το θέμα αυτό.  Για μας όμως δεν είναι το θέμα αυτό.  Το 
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ζήτημα είναι άλλο και το είχα στην ερώτησή μου και δεν πήρα την 

απάντηση. Και πραγματικά υπάρχει πρόβλημα και το γνωρίζουν.   

 Πρώτον. Η ερώτησή μου ήταν η εξής:  ότι  από τις  7 -8, γύρω στις  

15 Αυγούστου δηλαδή ξέρουμε πλέον ότι  έχουν γίνει  ενστ άσεις και 

γνωρίζουμε ότι ,  κύριε Δήμαρχε,  ότι  μέσα στον Σεπτέμβριο ήδη δεν 

έχουν εκδικαστεί ,  άρα έχουμε την δυνατότητα μέσα στον Σεπτέμβριο 

να πάμε σε έναν πρόχειρο διαγωνισμό και σήμερα να έχει  λήξει  το 

θέμα και να είχαν τακτοποιηθεί  σε έναν ενιαίο πρόχειρ ο διαγωνισμό. 

Το ποσό είναι 69.600 ευρώ περίπου.  

 Άρα λοιπόν,  μπορούσαν να το κάνουν αυτό οι  υπηρεσίες σε 

συντονισμό μαζί σας,  με τον προηγούμενο Αντιδήμαρχο, δεν είχατε 

αναλάβει ακόμα και να λυθεί  το θέμα, να μην έχουμε αυτό το 

πρόβλημα των απευθείας αναθέσεων . .  όπως είπατε ότι  θα γίνει  στο 

Διαύγεια.   

 Το θέμα είναι το εξής όμως. Άλλο θέμα τίθεται.  Και είπατε να 

προσέξουμε τις  ημερομηνίες.  Πραγματικά προσέξαμε τις  ημερομηνίες 

και ορθά γίνεται τώρα που είπατε για το ΄15.  Τώρα, κ.  Αντιδήμαρχε,  

το ΄15 όχι  5 -3-14 για το ΄14.   

 Άρα λοιπόν,  εκεί  έχουμε μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Ποιος 

ευθύνεται.  Εμείς ασχολούμαστε με την πολιτική ηγεσία,  αυτοί 

ευθύνονται,  διότι  αυτοί ελέγχουν τις  υπηρεσίες.   

 Άρα λοιπόν,  από εκεί  ξεκινάει  η καθυστέρηση. Και όπως 

γνωρίζετε ενστάσεις πάντα γίνονται.  Σε όλες τις  δημοπρασίες έχουμε 

ενστάσεις.  Αυτή βέβαια πραγματικά το αναγνωρίζω ότι  κράτησε πάρα 

πολύ περισσότερο.  

 Άρα λοιπόν,  πρέπει να προχωρήσουμε,  έπρεπε να είχαμε 

προχωρήσει έναν πρόχειρο διαγωνισμό και τώρα που φτάσαμε στο 
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σημείο αυτό για να μας λέτε να μείνουμε χωρίς φωτισμό, τουλάχιστον 

έπρεπε στην εισήγηση εδώ ή στην Οικονομική Επιτροπή που θα έρθει  

να τεθεί  και αυτό που είπε ο κ.  Μοσχολιός,  οι  προδιαγραφές των 

λαμπτήρων αυτών και επίσης,  να βγει  στο Διαύγεια,  ώστε να είναι 

ενήμεροι όλοι οι  Σερραίοι  επιχειρηματίες για να μπορέσουν να 

συμμετέχουν σε αυτόν τον διαγωνισμό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Ηλίας Αναστασιάδης.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Η ένστασή μου, κύριε Πρόεδρε,  στοχεύει  στην σωστή λειτουργία του 

Δήμου και όχι  να δημιουργήσω πρόβλημ α. Είναι σαφές αυτό.  Και 

ανέφερα αυτό το άρθρο, το οποίο ανέφερα, αλλά εδώ θα πρέπει να 

επισημάνουμε και κάτι  άλλο, το οποίο καλό θα είναι να ληφθεί υπόψη 

και από τους υπηρεσιακούς παράγοντες και από τους πολιτικούς 

παράγοντες,  είναι ο Κανονισμός Λειτουργί ας του ΕΚΠΟΤΑ.  

 Λοιπόν,  όντως υπάρχει η δυνατότητα κατά Τοπική Κοινότητα 

παλαιά ή τώρα Δημοτική Κοινότητα να γίνει  κατάτμηση σε έργο,  όχι  

όμως σε αγορά υλικού το οποίο έχει  σχέση και είναι στενά δεμένο με 

τον ΕΚΠΟΤΑ. Τον Γενικό Κανονισμός προμήθειας των Δ ήμων. Η 

ένστασή μου εκεί  βρίσκεται.  Και επειδή ακριβώς την ένσταση την 

εκφράζω και την εκφράζω με σαφήνεια και παρρησία,  ίσως μερικούς 

να τους πειράζει .  Όμως η στόχευση είναι σαφής και ξεκάθαρη και δεν 

χρειάζεται να την επαναλάβω. Μπορούσε και υπάρχει λύση  γι΄ αυτό.  Η 

λύση επισημάνθηκε,  προτάθηκε μάλλον και από τον κ.  Χρυσανθίδη,  

έτσι ώστε να αποφύγουμε ποιο σκόπελο; Την απόρριψη. Οπότε θα 

βρεθούμε πάλι στα ίδια.  Εκείνο είναι ο στόχος μου και όχι  να 

δημιουργήσω πρόβλημα. Απλά πράγματα είναι.   
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αυτά τα απλά πράγματα είναι που ταλανίζουν τους Δήμους ανά την 

Ελλάδα. Έχουμε μπει σε έναν κυκεώνα γραφειοκρατίας από 

διαγωνισμό σε διαγωνισμό, την μια ηλεκτρονικά, την άλλη έτσι,  την 

άλλη αλλιώς,  από ένσταση σε ένσταση, από συλλογικό όργανο σε 

συλλογικό όργανο η πολιτική ηγεσία και η αντιπολίτευση φθείρετε με 

όλη αυτή την κατάσταση και στο τέλος τι  γίνεται;  Για να προμηθευτής 

κάθε παραμικρό αντικείμενο,  να προχωρήσεις σε μια υπηρεσία,  για να 

απολαύσεις μια υπηρεσία δηλαδή, να την προχωρήσει ο Δήμος και να 

την απολαύσουν οι  πολίτες,  σου βγαίνει  η ψυχή. Καλά το είπατε,  πολύ 

ωραία,  λαϊκά και σωστά.  

 Άρα δηλαδή, θα με συγχωρήσετε,  ωραίες οι  παρεμβάσεις σας και 

τις  θεωρώ καλοπροαίρετες,  την μια μας λέτε ότι  κάνε ανοικτό 

διαγωνισμό, τώρα μας λέτε ότι  κάνε πρόχειρ ο.  Κάνουμε ανοικτό,  όχι  

διεθνή. Τώρα θα πάμε σε αυτή την διαδικασία γιατί  δεν υπάρχει άλλος 

τρόπος μετά από όλες αυτές τις  ενστάσεις.  Αυτός ο διαγωνισμός 

πράγματι το παραδεχθήκατε και εσείς  είχε απίστευτες ενστάσεις.  

Φτάνει στο σημείο να είναι δηλαδή άρνησ η προς τον Δήμο να 

προμηθευτεί  κάτι .  Και άλλοι διαγωνισμοί είναι έτσι και σας παρακαλώ 

να δείξετε κατανόηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κλείστε το θέμα εσείς .   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Προτού ψηφίσουμε για να μπορέσουμε να κάνουμε απευθείας 

προμήθεια χωρίς να έχουμε πάλι ενστάσεις κα ι τα λοιπά, θεωρώ ότι  θα 

πρέπει,  η ψήφιση θα είναι απευθείας ανάθεση. Αυτό.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εάν θέλει  και κάποιος από την αντιπολίτευση να έρθει  να το δούμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα ολοκληρώθηκε και μπαίνει  σε ψηφοφορία συνάδε λφοι.  Ναι 

όπως η εισήγηση. Ναι,  ναι,  ναι ,  ο κ.  Γρηγοριάδης ναι,  ο κ.  Δούκας; 

Ναι.  Ναι ο κ.  Μοσχολιός.  Όχι ο κ.  Μηλίδης.  Ο κ.  Ηλίας 

Αναστασιάδης;  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι,  γιατί  υπήρχε η δυνατότητα πρόχειρου διαγωνισμού.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Καρύδας;  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Κατανοούμε την αναγκαιότητα αλλά τα χρήματα για απευθείας 

ανάθεση είναι πάρα πολλά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ψηφίζετε όχι;  Ο κ.  Αντώνης Αναστασιάδης;  Παρών. Ο κ.  Γιαννακίδης;  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

 . .στις  απευθείας αναθέσεις αλλά λέμε ναι λόγω του κατεπείγοντος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι  ο κ.  Γιαννακίδης,  ναι η κυρία Γεωργούλα με την παρατήρηση 

αυτή. Ο κύριος…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι με πρόχειρο διαγωνισμό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν μπορεί να γίνει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Μπορεί να γίνει .  Ο ίδιος χρόνος είναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ουσιαστικά όχι .  Και όλη η παράταξη του κ .  Φωτιάδη το ίδιο;  Ναι ο κ.  

Ραμπότας.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

…κύριε Πρόεδρε αλλά εάν ο κ.  Αντιδήμαρχος μπορεί να δώσει βάσει 

στην ποιότητα των λαμπτήρων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σαφώς. Έχει καταγραφεί.  Ναι,  ναι ο Αντιδήμαρχος,  ναι ο γραμματέας,  

ναι και ο Πρόεδρος.   

Έγκριση διενέργειας προμήθειας λαμπτήρων και  

 ηλεκτρολογικού υλικού για τη Δ.Σ. Λευκώνα έτους 2014  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 719/2014)  

                                                             …………………  

 

Ομοίως για την Δ.Ε. Μητρούση έτους 2014  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 720/2014)  
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                                                             …………………  

 

Ομοίως για την Δ.Ε. Σκουτάρεως έτους 2014  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 721/2014)  

                                                             …………………  

Ομοίως για την Τ.Κ. Βροντούς έτους 2014  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 722/2014)  

                                                             …………………  

 

Ομοίως για την Τ.Κ. Ορεινής  έτους 2014  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 723/2014)  

                                                             …………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ενδέκατο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 11ο  

Έγκριση διενέργειας συντήρησης οπτικοακουστικού εξοπλισμού  

αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη κάντε,  εάν θέλετε,  έν α….  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Το θέμα σας είναι κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα μου είναι.  Εισηγητής …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Είναι το οπτικοακουστικό υλικό που χρειαζόμαστε για να μπορούμε 

να λειτουργήσουμε.  Η συντήρηση για την αίθουσα στην οποία 

λειτουργούμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Γι΄ αυτή την αίθουσα την συγκεκριμένη;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Για αυτή την αίθουσα φυσικά. Εδώ λειτουργούμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δυστυχώς έχουμε προβλήματα, τα ξέρετε όλοι σας.  Δεν ξέρω πως 

λειτουργεί  σήμερα τα θέμα θέρμανσης.    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 724/2014)  

                                                             …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δωδέκατο θέμα  

 

ΘΕΜΑ 12ο  

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με εισηγητή τον Αντιδήμαρχο κ.  Γκότση Ηλία.  Παρακαλώ κύριε 

Γκότση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μ ικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29 Η Σ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014  

10

1 

Που πήγε; Το ενδέκατο μόλις το τελειώσαμε.  Ομόφωνα ναι.   Να 

προχωρήσω στο επόμενο με την σύμφωνη γνώμη σας;  Εντάξει  στο 

επόμενο. Θα πάμε στο δέκατο πέμπτο.   

 

ΘΕΜΑ 15ο  

Διαγραφές ποσών από χρηματικούς καταλόγους.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο που αφορά τέλος 

διέλευσης για τον ΟΤΕ  

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: 743/2014)  

                                                             …………………  

Ομοίως των κ.  Μπατάμογλου  

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: 743Α/2014)  

                                                             …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο έκτο.   

 

ΘΕΜΑ 16ο  

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ.  Δημάρχου  

κατά το μήνα Οκτώβριο 2014.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

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: 735/2014)  

                                                             …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το τελευταίο θέμα. Περιμένουμε τον κ.  Γκότση για να κάνει  τα θέματά 

του αυτά τις  εισηγήσεις.  Θέλετε να κάνουμε πέντε λεπτά διάλειμμα; 

Πέντε λεπτά διάλειμμα.  
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ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι συνεχίζουμε με το δωδέκατο θέμα της 

ημερήσιας.   

 

ΘΕΜΑ 12ο  

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με εισηγητή τον Αντιδήμαρχο κ.  Ηλία Γκότση. Παρακαλώ κ.  Γκότση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Νομίζω  ότι  από  τα σπουδαιότερα θέματα  της χρονιάς  είναι  και το 

Τεχνικό Πρόγραμμα  του Δήμου.  

 Λαμβάνοντας υπόψη  όλες τις  διατάξεις  του Ν3852 του 

Καλλικρατικού νόμου, δηλαδή το Τεχνικό Πρόγραμμα αυτό έχει   

περάσει ομόφωνα από την Δημοτική  Επιτροπή Διαβούλευσης,   από την 

Εκτελεστική Επιτροπή  που Πρόεδρος είναι ο κύριος Δήμαρχος  και οι  

Αντιδήμαρχοι,  οι  οποίοι  έκαναν προτάσεις  και η Εκτελεστική  

Επιτροπή  είναι αυτή η οποία θέτει  το Τεχνικό Πρόγραμμα στο 

Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση.  

  Θέλω να σας πω ότι   τα χρήματα, τα ευρώ είναι ελάχιστα και 

κάνουμε  αναδιανομή της φτώχειας.  Το έλεγε,  κ.  Αναστασιάδη ο 

Βλάχος αυτό,  το θυμάστε.  Αναδιανομή της  φτώχειας.    

  Αρκεί να σας πω ότι  το ΄09 η ΣΑΤΑ μόνο για τον Δήμο, τον 

πρώην Δήμο Σερρών  ήταν 2.400.000, μόνο για τον Δήμο Σερρών. 
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Χώρια οι  δημοτικές ενότητες Σκουτάρεως και τα λοιπά. Σήμερα για 

όλο τον Δήμο είναι 862.000. Προσέξτε τα νούμερα για να δείτε τι  θα 

πείτε,  τι  θα πούμε.  Και κάνουμε κατανομή τα 862 χιλιάρικα.  

 Θέλω  να σας πω, να σας τονίσω ότι  η κατανομή που γίνεται είναι 

η τελευταία φορά με αυτή την μέθοδο, διότι  από του χρόνου αλλάζει .  

Ήδη έπρεπε να αλλάξει από φέτος αλλά κρατήσαμε το παλαιό σύστημα 

γιατί  με το καινούργιο σύστημα πληθυσμιακά θα πάει και πολλές 

Κοινότητες θα αδικηθούν.  Γι΄ αυτό ακριβώς,  επειδή θεωρείται,  όπως 

σας είπα και προηγουμένως, ενιαίος Δήμος.  Άρα λοιπόν κρατήσαμε το 

παλαιό σύστημα με πρόταση του δημάρχου για να μην αδικήσουμε τις  

Κοινότητες.  

 Από τα 862 χιλιάδες ευρώ το 20%, το οποίο είναι 1 72,  δεν ξέρω 

εάν έχετε τον πίνακα οι  επικεφαλής,  το 20% πάει για όλο τον Δήμο, 

για έργα όλου του Δήμου και θα τα αναφέρω μετά αναλυτικά. Αυτό 

μεταφράζεται σε 172.500 ευρώ, το οποίο στην δεύτερη στήλη,  γιατί  οι  

υπηρεσίες δεν θέλανε να έχουν δεκαδικά και τα  λοιπά, το στρογγυλεύει  

και το κάνει  175,  δηλαδή το αυξάνει,  175 για όλο τον Δήμο. Το 20%.  

Άρα μένει  το 80% και το 80% σύμφωνα με τα ποσοστά, υπάρχουν 

τα ποσοστά, η Βροντού 1,34,  Κάτω Μητρούσι 8,88%, Λευκώνα 9,75,  

εδώ ευνοείται ο Λευκώνας,  ο οποίος από το υ χρόνου δεν θα έχει  αυτό.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Σας παρακαλώ τα είπαμε κιόλας αυτά ότι  είναι η τελευταία φορά που 

ισχύει .  Η Ορεινή 3,88,  η Δυτική Ενότητα Σερρών 66,45 και 

Σκουτάρεως 10,30.  
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 Δηλαδή εδώ το Μητρούσι έχει  λιγότερο ποσοστό ενώ ο 

Λευκώνας,  τέλος πάντων, αυτό  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δίπλα έχει  τι  δικαιούται η κάθε Δημοτική Ενότητα, τα οποία τα 

στρογγυλέψαμε. Παραδείγματος χάρη, πιάνω τον Λευκώνα που ήταν 

67.289 και πάει  στο 68.  Καπετάν Μητρού ση 61.200, πάει  στο 63.  Οι 

υπηρεσίες μας τα ανέβασαν προς τα επάνω και τι  έκαναν; Στην 

Δημοτική Ενότητα για να υπάρχει το ισοζύγιο,  στην Δημοτική Ενότητα 

Σερρών που είναι 458.000 που δικαιούνταν,  το έκαναν 446, γιατί  

αύξηση των Δημοτικών Κοινοτήτων των άλλ ων. Κατέβασε δηλαδή.  

 Μοιράζουμε λοιπόν,  μοιράζουμε τα 800, όλα αυτά εδώ με τις  

στρογγυλέψεις,  858.000 ευρώ. Μένουν 4.000 αδιάθετα.   

 Τώρα υπάρχει δηλαδή, γιατί  δεν έχω και πολύ χρόνο, να σας πω 

για το ΄15 τι  έχουμε,  τις  προτάσεις του ΄15.  

 Καταρχήν νέα έργα έτος ΄15.   

 Έχουμε περάσει τις  μελέτες που είναι από την ΣΑΤΑ του ΄14,  

τους αγροτικούς δρόμους,  κύριε Χρυσανθίδη να,  δουλεύουμε πιο 

μπροστά για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις  αρχές του έτους.   

 Έχουμε μοιράσει 50,  30,  30,  50.  Μας κάνουν 200. Διακ όσιες 

χιλιάδες έχουμε μοιράσει από ΣΑΤΑ το ΄14 σε αγροτικούς δρόμους.  Τα 

140, τα 50 σε βελτίωση της οριζόντιας σήμανσης και κάθετης του 

οδικού δικτύου του Δήμου Σερρών, μιλάμε για όλο τον Δήμο και 10 

χιλιάρικα έχουμε βάλει εδώ «Συντήρηση  και επισκευές δημ οτικών 

κτιρίων», δηλαδή υλικά, να προμηθευτούμε υλικά για τις  Κοινότητες.   
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 Πάμε στο δεύτερο που είναι το 20%. Το 20% που είπαμε που 

μοιράζεται σε όλο τον Δήμο, που είναι πόσα; 175 χιλιάρικα. Τι 

βάζουμε εδώ; Βάζουμε «επισκευή των δημοτικών παιδικών χαρών» 100 

χιλιάρικα. Και δεν φτάνουν.  Και βγάζουμε και όργανα. Πρέπει 

οπωσδήποτε για να μην έχουμε πρόβλημα. Ξέρετε την αναγκαιότητα. 

Εκατό χιλιάρικα για όλο τον Δήμο.  

 «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Σερρών» 50.000. Αυτά είναι 

από την ΣΑΤΑ του ΄15,  έτσι;  50.000, για όλο τον Δήμο, επαναλαμβάνω 

είναι αυτά.  Το 20%.  

 «Συντήρηση και εξοπλισμό κοινόχρηστων χώρων: 15.000. Και 

«Συντήρηση πεζοδρομίων» 10.000. Αυτά είναι το 20%, τα 175 

χιλιάρικα.  

 Πάμε λοιπόν στην Δημοτική Ενότητα Σερρών. Τι κάνουμε; Η 

Δημοτική Ενότητα Σερρών, όπως σας έχω πει  πόσα λεφτά έχει;  Έχει  

446.  Αυτά είναι στην Δημοτική Ενότητα Σερρών. Αφορά τις  Σέρρες.  Τι 

βάζουμε; «Επέκταση δικτύου πεζοδρόμου πόλης Σερρών» 300.000. Εάν 

θέλετε να σας πω ποια είναι αυτά,  πολιτική απόφαση είναι η επέκταση 

της Μεραρχίας και από τις  εκπτώσεις . .  που θα γίνει  για να δέσει όλος 

ο πεζόδρομος και άμα φτάσουν τα λεφτά η Ερμού εκεί  που έχουμε το 

τριγωνάκι,  εκεί  το αφήσαμε εκεί  και παρκάρουν και κάνουν και πρέπει 

και εκείνο να γίνει .  Αυτά είναι τα τριακόσια χιλιάρικα, είναι πολιτική 

απόφαση.  

 Κατασκευή κυκλικών κόμβων. 50.000. 50.000 για κατασκευή 

κυκλικών κόμβων. Για δυο,  όχι  εκείνα που κάνανε με 220 χιλιάρικα 

και 180 χιλιάρικα. Δυο κόμβους έτσι λιτούς,  ένας θα γίνει  στην . .  στο 

παζάρι,  πλατεία Νίκης εκεί  που έχει  τα λάστιχ α εκεί  και ένας θα γίνει  
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στο Κεραυνό. Αποφασίσαμε,  όχι  εμείς ,  οι  υπηρεσίες ότι  είναι τα πιο 

επικίνδυνα. 50 χιλιάρικα. Είμαστε 350.  

 Επισκευές,  συντηρήσεις ηλεκτροδοτήσεις εγκαταστάσεις . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Άσε να πω οι άνθρωποι να καταλάβουν τώρα. Θα τελειώσω. Θα 

τελειώσω.  

 Εγκαταστάσεις κοινόχρηστων χώρων 30.000. Εδώ παρόλο που 

είναι για τον Δήμο Σερρών αφορά όλο τον Δήμο και τα χωριά,  κανένα 

καλώδιο και τα λοιπά. Κανένας πίνακας που χαλάει.  Βάλαμε 30 

χιλιάρικα. Είναι του Δήμου Σερρών αλλά μου είπαν οι  υπηρεσίες θα 

ισχύει  για όλο τον Δήμο, τον πρώην Δήμο Σερρών.  

 Επέκταση πλακοσκεπής οχετού του Οικισμού Αγίου Ιωάννη 

22.000 και στον Άγιο Ιωάννη επίσης βάζουμε 30 χιλιάρικα για μια 

αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Αυτή επί Βλάχου, κ ύριε Αναστασιάδη 

πήγε να γίνει  αλλά η σύμβαση λύθηκε.  Στην αρχή…  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πολύ μικρό, μπράβο. Έχεις δίκαιο.  Θα φτάσω εκεί .  Έρχονται λοιπόν 

και μας λένε,  πρώτα μας λένε να το κάνουμε,  μετά έρχεται ο Πρόεδρο ς 

και μερικοί κάτοικοι και μας λένε ότι  δεν το θέλουμε αυτό που λέτε 

εσείς ,  γιατί  λέει  είναι μια αίθουσα πολύ μικρή, δεν μας βολεύει.  Τι  

θέλετε λέμε; Θέλουμε και πολύ σωστά, τον δρόμο από Ασβεσταριά 

μέχρι τον Άγιο Ιωάννη τα πεζοδρόμια και έναν Ποδηλατόδρομ ο. Εδώ 
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μπαίνει  ερωτηματικό.  Μάλιστα, λέμε στις  υπηρεσίες εκεί  να δουν το 

θέμα. Αυτή η οδός είναι επαρχιακή. Λοιπόν επαρχιακό δίκτυο.  

 Πήραμε εδώ, ορίστε,  είναι επαρχιακή οπότε λέει  ότι  την 

αρμοδιότητα συντήρησης και τεχνικής αστυνόμευσης και τα λοιπά, 

είναι ευθύνη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας.   

 Εμείς όμως τώρα, οι  υπηρεσίες μας δηλαδή, κάνουν προσπάθειες 

μέσω της τεχνικής υπηρεσίας εδώ της Περιφέρειας,  γιατί  αυτοί ναι μεν 

έχουν την ευθύνη αλλά λένε ότι  δεν έχουμε λεφτά, κάντε.  Άρα λοιπόν 

βρισκόμαστε στην διαδικασία να γίνει  και μελέτη,  να κοστολογηθεί τι  

μπορούμε να κάνουμε; Και από τα δυο πεζοδρόμια; Το ένα; 

Ποδηλατόδρομο και τα λοιπά; Βρισκόμαστε σε αυτή την διαδικασία,  

οπότε αυτό εδώ το βάζουμε με ερωτηματικό γιατί  θα αλλάξει.   

 Εδώ έχουμε την εισήγηση της υπηρεσίας για τις  ενέργειες που 

κάνει .  Πάμε παρακάτω. Τι παρακάτω έμεινε;  Δεν έμεινε τίποτα.   

 Τσιμεντώσεις Ελαιώνα 3.000, τελείωσαν τα λεφτά. Παρεμβάσεις 

στους κοινόχρηστους χώρους στους Επταμύλους 6.000 και στην Τοπική 

Ενότητα 5.000, Οινούσσας.   

 Πάει τελείωσε,  αυτό ήταν.  Τα υπόλοιπα τώρα τα χωριά,  σύμφωνα 

με τα ποσοστά τους είναι 235,  πόσο είναι θα τα δούμε,  εάν τα δούμε 

εδώ πόσες χιλιάδες είναι,  200 τόσες χιλιάδες,  είπαμε στους προέδρους 

να φέρουν προτάσεις.  Φέρανε τις  προτάσεις και βάσε ι τις  προτάσεις 

των τοπικών συμβουλίων κάναμε το πρόγραμμα.  

 Μπορείτε εδώ να το δείτε γιατί  εδώ είναι τόσα χωριά,  δεν 

μπορούμε να τα διαβάσουμε όλα, αλλά σε συμφωνία με αυτό.   

 Βέβαια,  τώρα κάποιο μπορεί να παρεκκλίνει .  Εκεί θα το δούμε 

στην πορεία.  Όμως από του χρόνου η δουλειά αυτή θα πρέπει να γίνει  

από αρχές ή Μάρτιο του ΄15,  να μας λένε τι  θέλουν,  να πηγαίνουν οι  
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υπηρεσίες να κάνουν την μελετούλα, να κοστολογούν για να δούμε,  

εάν μπορεί αυτό το έργο να γίνει  ή όχι .   

 Φέτος όμως, επειδή οι  δημοτικές αρχ ές αναλάβανε,  καινούργιο 

Πρόεδροι,  αλλάξανε τα προεδρεία και τα λοιπά, δεν είχαμε αυτή την 

ευχέρεια.  Ότι μπορέσανε κάνανε οι  τεχνικές υπηρεσίες.   

 Εγώ τελείωσα. Είμαι στην διάθεσή σας,  υπάρχουν,  βέβαια και 

άλλα ποσά εκεί ,  υπάρχουν έργα, νέα έργα, έργα συνε χιζόμενα, έργα 

παρελθόντων χρόνων, έργα που . .οικονομική εκκρεμότητα, είμαι στην 

διάθεσή σας,  έχω όλα να σας απαντήσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις συνάδελφοι.  Ο κ.  Γάτσιος,  εάν χρειαστεί  ο κ.  Χρυσανθίδης,  

ο κ.  Γιαννακίδης,  η κυρία Καλώτα. Όχι;  Σηκώσατε το χέρι,  γ ι΄ αυτό.  

Και κανείς  άλλος.  Άρα ξεκινάμε,  κ.  Γάτσιο από εσάς.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ήθελα να ξεκινήσω τις  ερωτήσεις μου με το τελευταίο που είπε ο κ.  

Αντιδήμαρχος που λέει  ότι  να μας εξηγήσει δηλαδή τι  σημαίνουν έργα 

παρελθόντων ετών σε οικονομική εκκρεμότητα;  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ένα λεπτό,  κύριε Αντιδήμαρχε,  να τελειώσω λίγο.  Ένα δεύτερο 

ερώτημα που θέλω να βάλω είναι ότι  βλέπω από το Τεχνικό 

Πρόγραμμα, κάτι  βέβαια που έχουμε πει  και σε προηγούμενες 

συνεδριάσεις για το Τεχνικό Πρόγρ αμμα, βλέπω λιμνάζουν χρήματα 

από το 2006, από την αρχή του ΘΗΣΕΑ, από το 2007, 2008, πολλά από 

το ΄11,  πολλά από το ΄12.  Για ποιο λόγο δεν έχουν υλοποιηθεί  αφού 
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έχουμε και στενότητα χρημάτων όλα αυτά τα έργα όλο το τελευταίο 

διάστημα;  

 Επίσης παρατηρώ ότ ι  από δημοτικούς πόρους,  εκτός από την 

ΣΑΤΑ η οποία είναι συγκεκριμένη και φυσικά αυτή μπορεί να 

κατανεμηθεί τώρα, από δημοτικούς πόρους δεν κατανέμονται έτσι 

όπως έχουμε πει  πολλές φορές ότι  πρέπει να υπάρχει η αρχή της 

ανταποδοτικότητας,  έτσι ώστε να δούμε,  άκουσα προηγουμένως σχόλια 

για παράδειγμα για,  δεν θέλω να κάνω τον συνήγορο κανενός αλλά για 

τον Λευκώνα, ο Λευκώνας έχει  πολύ σημαντικά έσοδα από τον τόπο 

τον ίδιο.  Δεν μπορεί να υιοθετούνται εκείνα συνεχώς.  Δεν λέμε να 

πηγαίνουν ακριβώς τόσα εκεί  πέρα, αλλά τέλος πάντων, αναφέραμε και 

παραπάνω.  

 Ένα άλλο θέμα που παρατηρώ είναι το εξής:  βλέπω ότι  ενώ για 

το μεγάλο έργο που τόσος λόγος έχει  γίνει ,  γ ια τον Ελαιώνα της 

Πράσινης Ανάπτυξης δεν είναι μέσα στο Τεχνικό Πρόγραμμα, την ίδια 

ώρα όμως είναι οκτώ αναθέσεις από 18 έως 20.000 ευρώ για τους 

ενεργειακούς επιθεωρητές.  Όπως επίσης και πληρώνονται πάρα πολύ οι  

ενεργειακοί αυτοί επιθεωρητές,  πάρα πολύ σε ότι  αφορά τα 

φωτοβολταϊκά και τα λοιπά μέσα από προγράμματα της ΣΑΤΑ ή 

οπουδήποτε αλλού.  

 Βεβαίως πολλά είναι τα ερωτήματα αλλά να μην αναφερθώ σε 

όλα. Και μερικά είναι και εξειδικευμένα. Μπορώ μετά με τον κ.  

Γκότση να τα δούμε σε ένα.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  
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Όχι,  δεν τελείωσα, κ.  Γκότση,  το πιο  σημαντικό δεν το είπα.   Δεν  

τελείωσα λέω, μια ερώτηση ακόμη.  

 Βλέπω ότι  έχει ,  συνάδελφοι,   862.000 ευρώ δεσμευμένα από την 

ΣΑΤΑ για το αυτοκινητοδρόμιο.   Με δεδομένο αυτά που  λέτε εσείς ,   

δημοσίως τουλάχιστον,  ότι  το αυτοκινητοδρόμιο  έχει  τελειώσει η 

ιστορία του,  έχει  μπει  σε έναν  καλό ρυθμό,  για ποιο  λόγο κρατάμε 

δεσμευμένη την ΣΑΤΑ των 800 χιλιάδων στο αυτοκινητοδρόμιο και 

δεν την κατανέμουμε,  έτσι ώστε να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε  

και να δημιουργήσουμε καινούργια έργα;  

  Αυτά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γκότση απαντήστε.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τι σημαίνει  οικονομική εκκρεμότητα; Γιατί  την ερώτηση την περίμενα. 

Άρα είμαι έτοιμος να σας απαντήσω.  

Πληρωμή πιστώσεων κατόπιν ελέγχου επιμετρήσεων από τον 

επιβλέποντα μηχανικό.  Πληρωμή  πιστώσεων  κατόπιν έγκρισης  

τακτοποιητικού ανακεφαλαιωτικού π ίνακα από την Δημοτικό 

Συμβούλιο,  την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας –Θράκης.    

 Άλλοι λόγοι μη πληρωμής χρηματικού εντάλματος.  Που 

βρίσκεται το ένταλμα, στην οικονομική υπηρεσία.  Οικονομική 

εκκρεμότητα για τα έργα που εκτελούνται με αυτεπιστασία,  που α φορά 

κυρίως αποπληρωμή προμηθευτών και έκδοση χρηματικού εντάλματος.   

 Άρα λοιπόν οικονομική εκκρεμότητα είναι ότι  δεν έχει  γίνει  

ακόμα μια παραλαβή, υπάρχει κάποιο θέμα, κάποιο θέμα με τον 

εργολάβο, το ένταλμα, τα εντάλματα, με την αυτεπιστασία,  πληρωμή 

γίνεται της προμήθειας υλικών και τα λοιπά.  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29 Η Σ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014  

11

2 

 Αυτά είναι σε γενικά η οικονομική εκκρεμότητα. Βέβαια έχω 

έναν πίνακα, εάν θέλετε που σε παρελθόντα έτη να σας πω που 

βρίσκεται το κάθε έργο και τα λοιπά. Παραδείγματος χάρη, από ΣΑΤΑ 

΄14 «Ανακατασκευή δρόμου στα αγροκτήματα της Δ.Ε. Μητρουσίου» 

που είναι ΣΑΤΑ ΄14 η σύμβαση 9.000 ευρώ εκτελείται το έργο αυτό.  

«Ανακατασκευή του δρόμου στα αγροκτήματα Δ.Ε. Λευκώνα» 

εκτελείται.   

 Το ΄13,  να σας πάω στο ΄13.  «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου 

Σερρών έτους ΄14» 100.000, υπό συμβασιοποίηση το έργο βρίσκεται 

αυτό.   

 «Μίσθωση μηχανημάτων έργων οδοποιίας χωματουργικών» 

εκτελείται.  21.000. Τι  άλλο; Δηλαδή εδώ υπάρχουν ένα σωρό έργα τα 

οποία μπορώ να σας τα δώσω να δείτε ποια εκτελούνται ή ποια είναι 

σε εξέλιξη και τα λοιπά. Τα έχουμε όλα.  

 επίσης από παρελθόντα έτη έχουμε,  παραδείγματος χάρη, μερικά 

που έχουν βάλει,  λέει  «Κατασκευή περίφραξης δημοτικής έκτασης 

Προβατά έτους ΄16», είναι 2.400, είναι λογιστικό υπόλοιπο που δεν 

υπάρχει οικονομική εκκρεμότητα εδώ. Τα 2.000 αυτά δ εν υπάρχει.  Θα 

τα πάρουμε,  τα παίρνουμε πίσω δηλαδή αυτά εδώ.  

 Επίσης,  «Εργασίες οδοστρωσίας έτους ΄13» είναι 9.789, 

ολοκληρώθηκε το οικονομικό αντικείμενο,  λογιστικό υπόλοιπο.  Και 

αυτό εδώ φεύγει .   

 Δηλαδή μερικά που υπάρχουν σε οικονομική εκκρεμότητα έχ ει  

λυθεί  αυτό το θέμα.  

 Δεν ξέρω τώρα τι  άλλο θέλω να πω. Με το αυτοκινητοδρόμιο που 

είπατε ότι  δεν είναι 800 χιλιάδες.  Δήμαρχε πόσα είναι;  Δεν είναι 800 

χιλιάδες,  είναι 600.  Σίγουρα περιμένουμε 650, έτσι.  Ήρθε η 
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γνωμάτευση; Περιμένουμε.  Περιμένουμε την γ νωμάτευση που είμαστε 

αισιόδοξοι ότι  θα είναι θετική,  δηλαδή θα ανέβει από Γ κατηγορίας.  

Το έργο από Γ κατηγορίας θα πάει Α. Το πιστεύουμε.  Αυτές τις  

πληροφορίες έχουμε,  αλλά αυτά τα λεφτά με ευθύνη και πρόταση και 

πρωτοβουλία του Δημάρχου θα μείνουν,  τουλ άχιστον,  κανένα χρόνο 

στον κωδικό αυτόν και μετά δεν θα χαθούν,  δεν θα τα πάρουμε στην 

τσέπη μας,  με την ΣΑΤΑ του ΄16 θα δούμε τι  θα γίνει  με αυτά. Αλλά 

καλό είναι να υπάρχουν μήπως, ας πούμε,  συμβεί κάτι  απρόοπτο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κ.  Δήμαρχε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ :  

Γιατί  το θέμα αυτό ήθελα να πω το εξής:  για το θέμα του 

αυτοκινητοδρομίου.  

  Όπως γνωρίζετε με την ειδική  διαταγή που είχαμε δώσει πέρυσι 

λέμε στον εργολάβο  να πάει να αποκαταστήσει όλη  την πίστα.   Έκανε 

ένσταση,  πήγε στο Τεχνικό Συμβούλιο του νόμου Σερρών και στην 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση και δικαιώθηκε  και μετά από απόφαση,  

γνωμοδότηση  του Τεχνικού  Συμβουλίου  του Νομού Σερρών  και 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα  της Αποκεντρωμένης μας ήρθε η 

απάντηση και έλεγε ότι  δεν χρειάζεται   να κάνει  όλη την  πίστα  αλλά 

μόνο τα σημεία τα  οποία έχουν πρόβλημα.  

 Αποκαταστάθηκαν τα σημεία τα οποία είχαν  προβλήματα,  πήγε 

καλά η υπόθεση, το αυτοκινητοδρόμιο  έχει  ξανά βρει  την ζωντάνια 

του,   λειτουργεί  καλά,  τα χρήματα  αυτά,  τα κρατάμε,   διότι  η πίστα 

αυτή τη στιγμή λόγω του ότι  δεν την αποκατέστησε  όλη,  σε όλο το 

μήκος της  ο εργολάβος  και επειδή θέλουμε να  είναι ενιαία σε όλο το 

μήκος της,   γ ια να είναι μια από τις  καλύτερες πίστες και τώρα πάλι 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29 Η Σ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014  

11

4 

που φυσικά την δοκιμάζουν είναι πολύ ευχαριστημένοι οι  χρ ήστες  και 

κάνουν δηλώσεις και λένε ότι  είναι  μια από τις  καλύτερες  πίστες,   

αλλά δεν θέλουμε να υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα,  θέλουμε να 

είναι ενιαία όλη η πίστα,  οπότε,  αφού ολοκληρωθούν οι  διαδικασίες 

και παραληφθεί το έργο από τη διαχειριστική αρχή   και τα λοιπά,  τότε 

μετά από ενάμιση, δύο χρόνια έχουμε σκοπό με τα χρήματα αυτά  που 

κρατήσαμε,   αξίζει  να  τα διαθέσουμε πάλι στο αυτοκινητοδρόμιο,   να 

κάνουμε όλη την πίστα με τις  τελευταίες  προδιαγραφές  που 

υπάρχουν,  για να  πάρει ακόμα μεγαλύτερη ζωντάνια  και προοπτική. 

Γι '  αυτό τα κρατάμε τα χρήματα αυτά.   

  Καλά είναι,   λειτουργείτε τώρα η πίστα  αλλά γιατί  να μην είναι 

ενιαία σε όλο το μήκος της;  Αξίζει  για το αυτοκινητοδρόμιο να 

διατεθούν αυτά τα χρήματα. Είναι ένα έργο πανελλαδικής εμβέλειας ,   

έρχεται ξένος κόσμος  και πρέπει να δώσουμε την πρέπουσα σημασία.      

  Όσον αφορά  για την Πράσινη Κοινότητα  πρέπει να πω ότι  πριν 

από ένα με δύο μήνες  επισκεφθήκαμε  7 Δήμαρχοι  που έχουν  

εγκριθεί ,  καταρχήν,  σε αυτό το πρόγραμμα, τον υπουργό,  διότ ι  

υπήρχαν οι  πληροφορίες   ότι  παγώνει αυτό το πρόγραμμα και θα το 

εντάξουν στο νέο Ε.Σ.Π.Α..   

  Μετά από  πιέσεις  που ασκήθηκαν στον υπουργό κ.τ.λ. ,   μας 

είπαν ότι  είναι αδύνατον αυτή τη στιγμή  να πάει με το  παλαιό,   με το 

προηγούμενο Ε.Σ.Π.Α..   Θα το π άνε  στο καινούργιο Ε.Σ.Π.Α.  το έργο 

αυτό για όλες τις  κοινότητες,  και τις  7 κοινότητες  που είχαν μια 

θετική  αξιολόγηση.   Άρα πάει στο νέο Ε.Σ.Π.Α.  η Πράσινη 

Κοινότητα, γι΄ αυτό δεν περιλαμβάνεται εδώ μέσα. Δεν 

περιλαμβάνεται γιατί  δεν υπάρχει ακόμα ο ριστική ένταξη. 

Καταλάβατε;  
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 Υπάρχει θετική αξιολόγηση των επτά Κοινοτήτων σε όλη την 

Ελλάδα μεταξύ των οποίων είμαστε και εμείς  με την Τοπική Κοινότητα 

Ελαιώνα και η οριστική ένταξη, μας λένε,  θα γίνει  με το νέο Ε.Σ.Π.Α..   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτά τα χρήματα τα πληρώνει ο εργολάβος,  ο Δήμος δεν πληρώνει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γιαννακίδης.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Άλλο αυτό.  Εάν πάνε στα δικαστήρια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γιαννακίδη.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

 Κύριε Γκότση δυο απορίες έχω. Η μια λίγο με έχει  μπερ δέψει η 

ιστορία του Χιονοχωρίου,  γιατί  στην κατανομή χρημάτων αναφέρεται 

μέσα σε παρένθεση στην Οινούσα. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς,  έχει  

μόνιμους κατοίκους; Θεωρείται οικισμός; Το Χιονοχώρι.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

 Υπάρχει  μέσα στην κατανομή σε παρένθεση. Και βλέπετε από 

κοινοτικούς πόρους εκεί  έχει  πέσει γύρω στο μισό εκατομμύριο.  200 

κάτι  χιλιάδες από Leader ,  άλλα τόσα …  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  
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 Λίγο δεν έχω καταλάβει τι  γίνεται με αυτό.  Τ ο ρωτάω καλοπροαίρετα 

γιατί  θέλω να το ξεκαθαρίσω.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

 Leader και σε ένα άλλο πρόγραμμα Ελλάδα –  Fyrom.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

 Για το Χιονοχώρι λέω. 106 αριθμός νομίζω  ότι είναι,  εάν δεν κάνω 

λάθος.  Δεν θυμάμαι ακριβώς.  Leader και Ελλάδα –Fyrom ένα 

πρόγραμμα. Γνωρίζω ότι  είναι πρόγραμμα, απλά ήθελα να ρωτήσω, 

θεωρείται οικισμός,  θεωρείται θέρετρο, τι ;  Έχει  μόνιμους κατοίκους;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

 Ένα δεύτερο ερώτημα που ήθελα να σας θέσω, διορθώστε με εάν κάνω 

λάθος,  δεν βλέπω στα νέα έργα κάποια αναφορά στο κεντρικό πάρκο. 

Την στιγμή μάλιστα που για την παρούσα δημοτική αρχή ήταν η 

σημαία της.  Ένα από τα κεντρικά έργα που είχε ως στό χο.  Διανύετε το 

πέμπτο έτος της θητείας σας,  πέρα από κάποια πεζοδρόμια που 

αναφέρονται εκεί  στον οδό Δορυλαίου δεν υπάρχει άλλη αναφορά, 

εκτός εάν υπάρχει κάποια  μελέτη και δεν φαίνεται έτσι όπως είναι 

γραμμένα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κοιτάξετε,  καταρχήν υπάρχουν 2 εκατ.  από το Πράσινο Ταμείο 

εξασφαλίστηκαν στην προηγούμενη θητεία για αποζημιώσεις,  διότι  
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υπάρχουν ακόμα ακίνητα εκεί  που πρέπει να αποζημιωθούν αλλά οι  

διαδικασίες είναι τόσο χρονοβόρες που καθυστερούν.  ΣτΕ.,  ενστάσεις 

και τα λοιπά. Ένα αυτό.   

 Κύριε Γιαννακίδη έργα στο Κεντρικό Πάρκο, το Κεντρικό Πάρκο 

δεν μπορεί να γίνει  από την ΣΑΤΑ με τα 200 χιλιάρικα που παίρνει  η 

πόλη των Σερρών, τα 300. Τα μεγάλα έργα θα γίνουν μέσω 

προγράμματος.  Θα προσπαθήσουμε να το εντάξουμε σε πρόγραμμα. 

Ήδη και το κεντρικό πάρκο και την πλατεία της πρώην Δημοτικής 

Αγοράς και το θέμα των στρατοπέδων, συνεργαζόμαστε με τον 

Σύλλογο Αρχιτεκτόνων, ετοιμάζουμε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς 

για να ξέρουμε τι  ακριβώς θέλουμε,  τι  ακριβώς θα γίνει  και μετά να  

μπορέσουμε,  όταν ανοίγουν προγράμματα να τα εντάξουμε σε 

προγράμματα.  

 Οι παρεμβάσεις που μπορούσαμε να κάνουμε μέχρι τώρα τις  

κάναμε.  Και ποιες ήταν αυτές οι  παρεμβάσεις;  Στον χώρο του πρώην 

κτηνιατρείου,  όπως γνωρίζετε,  ήταν ένας λασπότοπος και πάρκαραν 

αυτοκίνητα …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εντάξει,  εσείς .  Ωραία.  Αλίμονο. Ναι,  ο κ.  Αναστασιάδης γκρέμισε το 

κτηνιατρείο.  Μα δεν αδικούμε κανέναν κ.  Αναστασιάδη. Ο κ.  

Αναστασιάδης …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Μα δεν σας αδικώ. Εσείς γκρεμίσατε το πρώην κτηνιατρείο,  εν 

συνεχεία εκείνος ο χώρος ήταν,  παρκάρανε αυτοκίνητα, ήταν ένας 

λασπότοπος,  βγάλαμε τα αυτοκίνητα, κλείσαμε την Δορυλαίων, 

ανακαινίσαμε το Θεατράκι και προσπαθήσαμε να δώσουμε με απλές 

παρεμβάσεις και μηδαμινά έξοδα ζωή σε εκείνο τον χώρο και έχουν 

ενοποιηθεί  20 στρέμματα.  

 Αυτή την στιγμή το κεντρικό πάρκο, στην καρδιά σχεδόν της 

πόλης υπάρχουν είκοσι στρέμματα ανοικτού χώρου, τα οποία χαίρεται 

ο κόσμος.  Εκεί θα γίνει  η Πολιτεία των Ευχών πάλι και άλλες 

εκδηλώσεις γίνονται.   

 Αλλά μεγάλα έργα, μεγάλες παρεμβάσεις μόνο μέσω 

προγραμμάτων και σας είπα,  κ.  Γιαννακίδη,  αυτή την στιγμή που 

βρισκόμαστε.   

 Μικρές παρεμβάσεις όπου μπορούμε να κάνουμε μέσω της ΣΑΤΑ 

θα τις  κάνουμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να σας πω κάτι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να μην ανοίξουμε διάλογο όμως Δήμαρχε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι,  δεν πειράζει .  Κοιτάξτε ορισμένα έργα, έργα μεγάλα είναι 

διαχρονικά. Δεν γίνονται μπαμ και κάτω μέσα σε ένα,  δυο ή τρία 

χρόνια.  Κάποιος προηγούμενος έδιωξε το κτηνιατρεί ο.  Η προηγούμενη 

δημοτική αρχή με τον κ.  Αναστασιάδη.  
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Εμείς θα προσπαθήσουμε να ετοιμάσουμε μια μελέτη.  Μια επόμενη 

δημοτική αρχή, εάν δεν προλάβουμε εμείς  μπορεί να την εντάξει  σε 

πρόγραμμα. Έτσι είναι τα μεγάλα έργα. Αυτό είναι μεγάλο έργο.  Δυο 

εκατομμύρια υπάρχουν αυτή την στιγμή για αποζημιώσεις.  Δεν 

γίνονται πατώντας το κουμπί.  Εκτός εάν έχουμε χρήματα.  

 Βλέπετε εδώ η ΣΑΤΑ 2 εκατ.  έπαιρνε μόνο ο Δήμος Σερρών και 

τώρα όλος ο Δήμος,  ο μισός Νομός παίρνει  800 χιλιάδες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Μηλίδης,  ο κ.  Γάτσιος,  άλλος; Παρακαλώ. Και ο κ.  Αντώνης 

Αναστασιάδης.  Και ο κ.  Καρύδας; Ωραία.  κύριε Γάτσιο από εσάς θα 

ξεκινήσουμε.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  το τεχνικό,  έχουμε ξαναπεί,   δεν  είναι μόνο η ΣΑΤΑ.   

Βεβαίως είναι περιορισμένη και το αναγνωρίζουμε αυτό και  έτσι είναι 

και ότι  έχεις  αυτό θα διανείμεις ,   έχει  όμως  πόρους  διάφορους  ο  

κάθε Δήμος  και κάθε Δημοτική Ενότητα   που δεν  ανακατανέμονται 

σε καμία των περιπτώσεων  και μάλιστα  δεν μπαίνουν και στο Τεχνικό 

Πρόγραμμα.  Δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί .  Αυτό αποτελεί  ένα 

θέμα, έτσι και αλλιώς.  

 Επίσης εγώ ρώτησα επίτηδες  τον κύριε Δήμαρχε και τον κ.  

Αντιδήμαρχο, που ξέρει  ο κ.  Αντιδήμαρχος,   εκτός εάν πάρει στα 

δικαστήρια,   τα  800 χιλιάρικα φύγανε παιδιά,  να ξέρετε.   Δεν 

πρόκειται να τα ξανά χρησιμοποι ήσουμε εμείς .   Θα πληρωθεί ο 

εργολάβος κανονικά  για την δουλειά  του αυτοκινητοδρομίου.   

  Μακάρι να είμαι κακός μάντης αλλά έτσι θα γίνουν τα 

πράγματα.  Ήδη το ομολόγησαν εμμέσως και ο Αντιδήμαρχος  και ο 

Δήμαρχος λέει  ότι ,  εκτός εάν πάει στα δικαστήρια.   
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Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε διάλογο, κ.  Γκότση,  σας  παρακαλώ  πολύ.    Συνεχίστε κ.  

Γάτσιο.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Συνεπώς εδώ υπάρχουν χρήματα, υπάρχουν οι  διαδικασίες τις  οποίες 

θα έπρεπε να έχουμε ρυθμίσει ,  έτσι ώστε να μπορού ν κατά 

προτεραιότητα  να γίνουν μερικά εδώ και μερικές δουλειές  οι  οποίες 

έχουν πραγματικά  προτεραιότητα.  

  Βεβαίως λέει   ο  κ.  Αντιδήμαρχος ότι  τα τοπικά συμβούλια των 

τοπικών των δημοτικών κοινοτήτων  είναι αυτά που εισήχθησαν και  

αυτό με χαροποιεί  για την άλλη φορά δεν λαμβάνονται υπόψη  αυτά τα 

πράγματα.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γκότση μην διακόπτετε,  σας παρακαλώ για πολλοστή φορά. Δεν 

κάνουμε διάλογο. Επιτέλους σεβαστείτε το.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Επίσης  βλέπουμε στο Τεχνικό Πρόγραμμα  να φεύγουν  πάρα πολλά 

χρήματα σε  ενεργειακούς επιθεωρητές,   πάρα πολλά χρήματα από 

ΣΑΤΑ  για έργα που, ενδεχομένως,   ποτέ δεν θα  γίνουν.    Και πολύ 

φοβάμαι,  ξανά να μην γίνω μάντης κακών, από την ενημέρωση που έχω  

ούτε η πράσινη κοινότητα του Ελαιώνα θα γίνει .   

  Αυτή η  περιβόητη και τόσο φωναχτή  στην προεκλογική και  όχι   

μόνο διαδικασία,  λυπάμαι,  αλλά δεν την βλέπω να υλοποιείται.   
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  Συνεπώς, φαίνεται ότι   από τα λίγα χρήματα που έχουμε κ.  

Αντιδήμαρχε θα δώσουμε χρήματα για πράξεις  και δράσεις  οι  οποίες 

δεν θα φέρουν  ουσιαστικά κανένα αποτέλεσμα   σε αυτούς τους 

καιρούς τώρα που ζούμε  και πρέπει να τα αξιολογήσουμε το καλύτερο  

δυνατό τρόπο.  

  Ρωτήσω για τα 120 χιλιάρικα για τους ενεργειακούς επιθεωρητές 

αν θα τους πληρώσουμε,   απάντηση δεν πήρα.   Δεν ξέρουμε τι   

ακριβώς θα γίνει  εκεί .   

  Αυτά  είχα να πω εν ολίγοις  και βλέπουμε ότι  δεν έχει  

ουσιαστικά κατεύθυνση το πρόγραμμα.  Δηλαδή να μας πει  ο 

Αντιδήμαρχος  πού ακριβώς αποσκοπεί  με όλες αυτές τις  δράσεις;   

Ποιος είναι ο Δήμος  μας και τι  θέλουμε να  κάνουμε μέσα από τις  

δράσεις αυτές;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελειώσατε κ.  Γάτσιο;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ κ.  Γκότση. Είστε εδώ για να τα ξεμπερδέψετε εάν τα 

μπέρδεψε. Λοιπόν,   κ.  Μηλίδη έχετε τον λόγο.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  το Τεχνικό Πρόγραμμα, όπως και ο προϋπολογισμός 

ξέρετε πολύ καλά  ότι  είναι  από τα κορυφαία θέματα  κάθε χρονιάς.   

Εδώ θα  εκφράσω το παράπονο ότι  κάθε χρόνο  μας ερχόταν  το 

τεχνικό  πρόγραμμα. Φέτος ήρθε  στο e -mail,  όπως είπατε,  αλλά 

πιστεύω ότι  είναι μέγα λάθος   να περιμένετε κανείς  να εκτυπώνει 

πρωτοσέλιδες   κάθε μέρα, εάν έχει  αυτή τη δυνατότητα   για να 
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μπορεί να  μελετήσει το τεχνικό  πρόγραμμα,  όταν μιλάμε για τα 

κορυφαία  θέματα. Πιστεύω ότι  τουλάχιστον θα έπρεπε να έρθε ι  εκείνο 

το μικρό βιβλιαράκι  στους  Αρχηγούς των παρατάξεων. Τουλάχιστον.  

Και εμείς  θα το φωτοτυπούσαμε μετά.   

  Το καταγγέλλω μέσα στο δημοτικό  συμβούλιο και νομίζω ότι  

δεν πρέπει να επαναληφθεί.   Τουλάχιστον για αυτά τα κορυφαία.   

  Επί της ουσίας τώρα .  Ξέρουμε ότι  υπάρχει  οικονομική 

δυσπραγία και αναδιανομή της  φτώχειας.  Το θέμα είναι,  κ.  

Αντιδήμαρχε,   πώς την κάνεις  την αναδιανομή της φτώχειας.   Και τι  

σκοπό έχεις ,  τι  κατεύθυνση; Αυτό που δεν βλέπω στο Τεχνικό 

Πρόγραμμα  είναι σκοπός.  Έστω μία μικρή   αναπτυξιακή  πνοή. Δεν 

την βλέπω,  ούτε ίχνος.  

  Σέβομαι απόλυτα  ότι  ρωτήθηκαν οι  τοπικές κοινότητες  και 

δημοτικές  κοινότητες,   όμως σε συζήτηση  που είχα μαζί τους  

διαπίστωσα ότι  έκαναν κάποιες προτάσεις  με τη θηλιά στο λαιμό.  

Δηλαδή ότι  έχουμε τρ ία χιλιάρικα,  αυτά είναι,   πες τι  θα κάνεις .  Αυτή 

είναι η κατάσταση κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι.  Μη νομίζετε ότι  

καθίσανε και κάνανε.    Έχουν πάρα  πολλές ανάγκες,   η Δημοτική 

Ενότητα των Σερρών  αλλά  και των άλλων.  

  Είναι φτωχό και πολύ πρόχειρο.   Χω ρίς  προσανατολισμό  το 

Τεχνικό Πρόγραμμα.    Θα σας αναφέρω μόνο δύο, τρία παραδείγματα 

πολύ απλά.    

Παραδείγματος χάρη, για την αγροτική οδοποιία. . .μηδαμινό,  

όταν ξέρετε πάρα πολύ καλά  ότι  ο Δήμος μας τώρα κατά  μέγα μέρος  

είναι αγροτικός.  Και επίσης πάρα πολλοί νέοι μας στρέφονται προς τον 

πρωτογενή τομέα,  προς την αγροτιά.   
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  Όταν εμείς  δεν μπορούμε λίγο να τους βοηθήσουμε   σε αυτό  το 

απλό θέμα,  τότε για τι  πράγμα μιλάμε ,   γ ια τι  Τεχνικό Πρόγραμμα;  

 Να πω για την πόλη. Θα έχετε δει  όλοι,   γ ιατί  κυκλοφορούμε 

μέσα στην πόλη, ότι   τις  ώρες  που είναι η αγορά  ανοιχτή  υπάρχει 

κυκλοφοριακό χάος.  Δεν έχω δει  κανένα, μα κανένα, έστω μια απλή 

πρόταση για να διευκολύνουμε  την κατάσταση,  αυτό το 

κυκλοφοριακό χάος.    Έχουμε γίνει  πολύ  χειρότεροι από  τη ν Αθήνα 

και από τη Θεσσαλονίκη.  Εάν έρθει  ένας ξένος πραγματικά πρέπει να 

έχει  πυξίδα για να  βγει  και μπει  στην πόλη.  

 Λέω λοιπόν,  υπάρχουν και απλά πράγματα χωρίς πολλά λεφτά. 

Κάποιες μονοδρομήσεις,   κάποιες στροφές  που είναι προς τα αριστερά 

να γίνουν δεξιόστροφες.  Οι αριστερόστροφες στροφές  δυσκολεύουν  

πάρα πολύ την κυκλοφορία.   Απλά  πράγματα χωρίς μεγάλες δαπάνες.   

Επίσης,   όλοι λέγαμε  στο πρόγραμμα και το λέγατε κι  εσείς   και 

το λέτε εδώ και πέντε χρόνια,  διάνοιξη  κάποιων δρόμων,  όπως  π.χ.  

της Νικομήδειας.   Δεν θα πρέπει κάποτε να γίνουν αυτά, να τα 

σκεφτούμε;  Δεν το βλέπω ούτε σαν σκέψη.  

  Το μόνο που μας είπε ο Αντιδήμαρχος  και συνηγορεί  και ο κ.  

Δήμαρχος,  έχουμε 862.000.   Για έργα,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  

δεν είναι μόνο η ΣΑΤΑ.  Υπάρχουν και τα έσοδα του Δήμου  που θα  

μπορούσαν να βάλουν κάποια απολύτως αναγκαία.  Το ανέφερε και ο κ.  

Γάτσιος.  Απολύτως αναγκαία.  Και όταν λέω έσοδα του Δήμου μιλάω 

για αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου.  

Και επειδή θα με αντικρούσετε και θα πείτε ότι  μα για ποια 

περιουσία λέτε,  σας λέω λοιπόν ότι  χιλιάδες στρέμματα σύμφωνα με 

έγγραφο που έχω από το γραφείο Προσόδων, από 9.000 στρέμματα δεν 

παίρνουμε δεκάρα ή παίρνουμε ελάχιστα.   
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Πότε επιτέλους θα γίνει  αυτή η αξιοποίηση, να έχουμε κάποια 

μικρά έσοδα να κάνουμε και λίγα περισσότερα έργα; Δεν είναι μόνο  η 

ΣΑΤΑ, δείτε το πρόγραμμα. Για το ΄15 το νέο πρόγραμμα. Τα νέα 

έργα. ΣΑΤΑ, ΣΑΤΑ, ΣΑΤΑ δυο χιλιάρικα, τρία χιλιάρικα.  

Εν πάση περιπτώσει,  θα πρέπει να δώσουμε και κάποια χρήματα, 

αφού μαζέψουμε όμως πρώτα. Ξέρω ότι  υπάρχει οικονομική δυσχέρεια.  

Δεν είναι κάτι  καινούργιο αυτό.  Σε όλη την κοινωνία,  σε όλη την 

Ελλάδα υπάρχει αλλά νομίζω ότι  επιτέλους πρέπει να βάλουμε κάποιες 

προτεραιότητες,  κάποιους άξονες.   

Θεωρώ ότι  έγινε το Τεχνικό Πρόγραμμα  πάρα πολύ πρόχειρα χωρίς να 

έχει  κάποια,  μικρή έστω, αναπτυξιακή πνοή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Καρύδας.   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Ότι η σημαντικότητα  ενός Τεχνικού Προγράμματος  είναι μεγάλη και 

δεδομένη, αυτό είναι σίγουρο. Ιδίως όταν πρόκειται για έργα τα οποία 

θα κάνουν τη ζωή  όλων των δημοτών  καλύτερη.  

  Από εκεί  και πέρα, νομίζω ότι   εισηγητικά  τέθηκε το ζήτημα 

σωστά και χωρίς περιστροφές,   ότι  πρόκειται ουσιαστικά για 

διαχείριση  φτώχειας.    

Για να πάμε όμως και λίγο πιο βαθιά.   Ναι,  είναι διαχείριση 

φτώχειας,   έχε ι  κοπεί  η επιχορήγηση από  το κράτος και διάφορα 

τέτοια.  Βέβαια,   κατά το δικό μας σκεπτικό,   δεν είναι σωστό να 

πετάμε όλες τις  ευθύνες  στην οικονομική κρίση.  Γιατί;   Γιατί  άλλο το 

πλαίσιο το θεσμικό ήταν πριν κάποια χρόνια  και άλλο είμαι τώρα.  

 Τι ήθελα να πω;  Ότι έχει  μεσολαβήσει ένας νόμος,  ο οποίος 

πλέον διέπει   τη λειτουργία των  ΟΤΑ,  ο οποίος έτσι και αλλιώς  έχει  
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μέσα στην καρδιά της λειτουργίας του αυτή την περικοπή  από το 

κράτος,  πόρων με την  «προτροπή»,  εντός πολλών εισαγωγικών η 

λέξη,  να κυνηγάνε προγράμματα ή  όπως  έχει  προνοήσει ο νομοθέτης,   

μέσω ΣΔΙΤ  να κάνει  διάφορα έργα και τα λοιπά. Τα οποία ξέρουμε,  

βέβαια,  πολύ  καλά τι  είναι.   Και ποιος ωφελείται από  αυτά.   

 Από εκεί  και  πέρα,  έχω την εντύπωση ότι  δεν πρέπει να 

μένουμε  στην μεμψιμοιρία της έλλειψης χρημάτων και τα λοιπά. 

Ουσιαστικά εγώ αυτό που εκλαμβάνω από τη μελέτη του προγράμματος   

αυτού,  είναι μια φιλότιμη  προσπάθεια,  το ομολογώ, το παραδέχομαι  

αλλά ουσιαστικά πρόκειται για μπαλώματα, λίγο από εδώ και λίγο από 

εκεί  εκτός από  την πολιτική απόφαση που είπε ο κ.  Γκότσης των 

350.000  για έργο βιτρίνας.   Πεζόδρομο μέσα στην πόλη.  

Όχι,  έχω την εντύπωση ότι  η πόλη θα μπορούσε να λειτουργήσει 

και χωρίς επέκταση του συγκεκριμένου πεζοδρόμου  και θα 

μπορούσαμε αυτά τα  χρήματα,  τα  πενιχρά  συμφωνώ,  να γίνουν ένα 

έργο  ή  κάποια έργα,  τα οποία θα βοηθούν ουσιαστικά την πόλη.  

Το θέτω με αυτή την έννοια  διότι  ο κ.  Γκότσης  μίλησε για πολιτική 

απόφαση  και η κριτική μας εκεί  πέρα έγκειται,  στην  πολιτική 

απόφαση.  

  Από κει  και πέρα,  δεν θα κουράσω άλλο το ζήτημα και τα λοιπά,  

υπάρχουν πολιτικές ευθύνες συλλογικότερες  για τη λειτουργία της 

τοπικής διοίκησης,  δεν είναι το θέμα, συμφωνώ με την άποψη  που είχε 

και ο κ.  Πρόεδρος,   δεν είναι το θέμα αυτό,   όμως πρέπει να βγάλ ουμε 

ουσιαστικά συμπεράσματα  για  το πού μας οδηγούν την όλη 

λειτουργία της τοπικής  διοίκησης  και καλό θα ήταν από τη στιγμή, 

όχι  εμείς ,   εσείς   σαν παράταξη η οποία αποδέχεται   τον Καλλικράτη  
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και θέλει  να λειτουργήσει  τον Δήμο μέσα σε αυτά τα  πλαίσ ια,   να 

πάρει και τον ρίσκο των συγκεκριμένων  αποφάσεων.  

 Φαίνεται ότι  τον παίρνει .  Θα μας βρείτε απέναντι   με πολιτική 

κριτική,  βέβαια,   όχι  χτυπήματα κάτω από  τη μέση,  αλλά είναι ένα 

ζήτημα  το οποίο  θα το αναδείξουμε και το λέμε εδώ μέσα και στον 

Σερραϊκό λαό  για να  βγάλει συμπεράσματα  και να πάρει κάποιες 

αποφάσεις.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Αναστασιάδης Αντώνης.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Εγώ δεν θα πω πολλά πράγματα.  Δεν ικανοποιεί  …κύριε Γκότση εγώ 

δεν ψήφισα να γίνει  δρόμος Καραμανλή, εγώ ψήφ ισα να γίνει  ο δρόμος 

7η ς  Μεραρχίας,  διότι  αυτοί πολεμήσανε επάνω στο Κιλκίς,  επάνω 

στο…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Έλα εδώ Πρόεδρε για να εξηγήσεις στον κύριο.  Αυτοί πολεμήσανε . .Ο 

Καραμανλής τι  έκανε για την πόλη; Εγώ δεν ψήφισα, σύμφωνοι.  Δεν 

ψηφίζω Καραμανλή σε καμία περίπτωση. Καταρχάς δεν είναι ελληνικό 

όνομα, τούρκικο είναι.   Εντάξει;  Τελειώσαμε;  

 Κύριε Γκότση πιστεύω ότι  έκανες φιλότιμη προσπάθεια,  γιατί  

πιστεύω ότι   θέλεις  να αναδειχθείς  και καλά έκανες.   Όμως για τ ο  

πρόγραμμα το πολιτικό δεν συμφωνώ. Η Μεραρχία πρέπει να είναι 

ανοικτή για όλη την Σερραϊκή κοινωνία,  για όλο τον κόσμο, διότι  έτσι 

τα μαγαζιά αυτά καταστρέφονται και δίνουν τους μεγάλους 
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καπιταλιστές,  που ρημάζουν τον τόπο, αυτά τα Jumbo  και κάτι  άλλα 

περιαστικά. Η Μεραρχία πρέπει να παραμείνει  ανοικτή γιατί  η πόλη θα 

πεθάνει,  να το ξέρετε.   

 Όσο για τα άλλα ήθελα να δώσετε  πολλά λεφτά για την  

αγροτική οδοποιία,  διότι   η πόλη μας είναι κατεξοχήν αγροτική.   Αυτό 

να ξέρετε.  

Για τα άλλα θέματα…. δεν έχετε τα χρήματα, τι  να κάνετε;   Όμως για 

την Μεραρχία…  

Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και εγώ για τον χρόνο που τηρείτε.  Κύριε Γκότση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μπερδευτήκατε.   Αυτή τη στιγμή περνάμε το Τεχνικό Πρόγραμμα και 

όχι   τον στρατηγικό σχεδιασμό.  Έχει   χωριστεί  με απόφ αση, εδώ είναι 

ο γραμματέας,   πες το  κ.  γραμματέα τι  έχουμε από το υπουργείο;    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι σας παρακαλώ διάλογο.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Άρα  εδώ μιλάμε για έργα και όχι  για τον στόχο και το στρατηγικό 

σχεδιασμό.  Γι '  αυτό σας είπα ότι  έχετε μπερδευτεί .   Πάμε παρακάτω.  

 Κύριε Μηλίδη  νομίζω δεν ήσασταν εδώ σε  ένα συμβούλιο που 

είχαμε,   που μιλήσαμε για  κυκλοφοριακή μελέτη.  Δεν ήσασταν εδώ; 

Για 57 χιλιάρικα που περάσαμε για να γίνει  κυκλοφοριακή μελέτη,   δεν 

ήσασταν  εδώ;  Γιατί  το αναφέρατε;  Γιατί   το αναφέρατε;  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Γιατί  το αναφέρετε όταν περάσαμε από εδώ κυκλοφοριακή μελέτη 

57.000 ευρώ; Για να γίνει  η πεζοδρόμηση της Μεραρχίας και όλα αυτά, 

πιο μπροστά θα προηγηθεί η κυκλοφο ριακή μελέτη η οποία 

χρηματοδοτείται,  ο Δήμος δεν βάζει  καθόλου, χρηματοδοτείται και 

είναι σε εξέλιξη,  θα βγει  σύντομα   στον αέρα.  Άρα λοιπόν,  γιατί  

μιλάμε για μονοδρομήσεις και τα λοιπά;  Οι μονοδρομήσεις  θα βγουν 

μέσα από την κυκλοφοριακή μελέτη.  Τελε ία και παύλα. Το περάσαμε 

αυτό.   Εκτός εάν ερχόμαστε εδώ και.   

 Πάμε παρακάτω.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Μην χαρακτηρίζετε κ.  Γκότση. Κάνετε την εισήγησή σας και 

τελειώνετε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πολύ μην,  ας προχωρήσει στην τοποθέτησή του.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

… χαρακτηρισμοί.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ποιοι χαρακτηρισμοί;  Ποιοι  χαρακτηρισμοί;  Τον χρόνο τον τρώμε εδώ 

όταν αναμασάμε τα ίδια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ας ηρεμήσουμε.  Κύριε Γκότση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Την κυκλοφοριακή μελέτη την περάσαμε και μιλάτε για κυκλοφοριακή 

μελέτη.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Συνεχίστε την τοποθέτησή σας.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Σας απαντάω σε αυτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πάμε παρακάτω. Έργα τα οποία θα εκτελεστούν πιστώσεως του έτους 

΄15 είναι,  έχουμε τους πίνακες πίσω, 13.307.772,74.  Τόσα έργα θα 

βρίσκονται νέα συνεχιζόμενα και τα λοι πά. Με τόσα εκατομμύρια.  Από 

αυτά τα 2.859.000 δηλαδή ποσοστό 21% είναι από την ΣΑΤΑ αυτή και 

από τα προηγούμενα έτη που υπάρχουν στον πίνακα Α, Β και Γ.   

 Έσοδα Δήμων. Μιλάτε για έσοδα Δήμων. Ποια έσοδα έχει  ο 

Δήμος; Από πράξεις εφαρμογής.  Είναι 1.069.000 , 8%. 21% είναι η 

ΣΑΤΑ, 8%. Έσοδα άλλων Δήμων είναι 433.000, 3%. Και το Ε.Σ.Π.Α.,  

έργα τα οποία υπάρχουν συνεχιζόμενα ή θα γίνουν,  υπό σύμβαση είναι 

οι  βιοκλιματικές αναπλάσεις,  είναι 7.632.303,53.  Το 57%.  

 Λοιπές χρηματοδοτήσεις από κοινοτικούς πόρους είν αι 5%, 

721.000 και από εθνικούς πόρους 448.000 και τα λοιπά,  3%. Όλα αυτά 

μας κάνουν 13.000.000.  

 Άρα αυτό που λέτε ότι  μόνο την ΣΑΤΑ, ΣΑΤΑ, δεν  μόνο η 

ΣΑΤΑ. Η ΣΑΤΑ τα 13 εκατ.  είναι 2,5 εκατ.  περίπου και τα υπόλοιπα 

είναι λεφτά από προγράμματα, από Ε.Σ. Π.Α.,  από κοινοτικούς πόρους 

και τα λοιπά. Άρα λοιπόν και αυτός ο ισχυρισμός σας καταρρίπτεται.   

 Πάμε πίσω λοιπόν και λέμε,  γιατί  έχει  γίνει  μια καλή δουλίτσα, 

έχουμε εδώ ένα ραδόγραμμα που δείχνει ,  εδώ  στον οριζόντιο άξονα 

έχει  ΣΑΤΑ, ΣΑΤΑ σχολείων και τα λοιπά και Ε.Σ.Π.Α. και εδώ 
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βλέπετε ότι  η στήλη η πολύ μεγάλη που ανήκει;  Το 57%; Στο Ε.Σ.Π.Α..  

Στα έργα, στο Ε.Σ.Π.Α..  Ορίστε γιατί  λέτε άλλα πράγματα.  

Πάμε λοιπόν να δούμε και το κυκλικό διάγραμμα. Είναι μια πίτα που ο 

καθένας,   δείχνει  μάλλον τι  λεφτά  πήραμε από το καθένα. Το μεγάλο 

κομμάτι της βασιλόπιτας χωριανέ μου εδώ, της βασιλόπιτας το μεγάλο 

κομμάτι είναι από Ε.Σ.Π.Α..  Από προγράμματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ολοκλήρωσα. Από προγράμματα. Και τα υπόλοιπα οι  μπακλαβάδες 

εκεί  τα μικρούλικα είναι από ΣΑΤΑ και από. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι  

δεν είναι αυτό που λέτε.  Εγώ θέλω να λέτε ότι  ισχύει ,  όχι  δεν ισχύει .  

Ότι δεν πήρατε από πουθενά και μόνο από την ΣΑΤΑ και τα λοιπά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ κ.  Γκότση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Υπάρχουν οι  πίνακες,  υπάρχουν τα προγράμματα, δείχνουν ακριβώς…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δευτερολογία από τους προλαλήσαντες.  Ποιος θέλει  να 

δευτερολογήσει;  Ουδείς;  Ο κ.  Γάτσιος και ο κ.  Μηλίδης.  Παρακαλώ κ.  

Γάτσιο.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Επειδή δεν θέλω να αναπτύξω το θέμα περισσότερο, είναι σαφές πως 

είναι τα πράγματα, ένα πράγμα μόνο ήθελα να πω κ.  Γκότση. Ο 

στρατηγικός στόχος υλοποιείται μέσα από δράσεις.  Ο στρατηγικός 

στόχος δεν έρχεται γιατί  ορίσαμε τον στρατηγικό στόχο. Η δράση 
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λοιπόν είναι μέσα από το Τεχνικό Πρόγραμμα. Υπό αυτή την έννοια 

έχει  άμεση σύνδεση το ένα με το άλλο.  

 Και σε ότι  αφορά το άλλο με το Ε.Σ.Π.Α.,  φυσικά ποιος 

αμφισβητεί  ότι  το Ε.Σ.Π.Α. είναι το μεγάλο κομμάτι;  Εγώ μίλησα για 

τους,  προσέξτε δεν απαντήσατε ποτέ,  τρεις  ερωτήσεις έκανα. Για τους 

δημοτικούς πόρους οι  οποίοι  δεν γ υρνάνε ανταποδοτικά ποτέ.  

Υπάρχουν τέτοιοι  πόροι.  Σας έχω πει  και άλλη φορά εδώ σε αυτή την 

αίθουσα που δεν γυρνάνε ανταποδοτικά ποτέ.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην επαναλαμβανόμαστε.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ναι αλλά δεν παίρνω απαντήσεις.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Μηλίδης.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  δεν θα δευτερολογούσα αλλά αναγκάζομαι γιατί  

μάλλον ο κ.  Αντιδήμαρχος,  ο κ.  Γκότσης δεν καταλαβαίνει  τι  σημαίνει  

ίδιοι  πόροι και τέτοιο.  Για ίδιους πόρους μιλούσαμε,  μην μπερδεύετε 

το ένα με το άλλο. Το ξέραμε ότι  από τα έργα τα μεγάλα είναι α πό το 

Ε.Σ.Π.Α.,  λέτε να μην το ξέρουμε; . .  την εισήγηση των 7 εκατ.  και τα 

λοιπά; Τι φαντάζεστε δηλαδή; Μήπως νομίζετε ότι  τα διαβάζετε μόνο 

εσείς;   

 Λοιπόν,  πρέπει να ξεχωρίσετε τι  είναι ίδιοι  πόροι και τι  είναι 

Ε.Σ.Π.Α..  Εάν δεν ξέρετε να τα ξεχωρίσετε ε ίναι άλλο θέμα. Τώρα για 

τα έσοδα αυτά που λέγαμε,  που λέω εγώ ότι  ξέρετε έχουμε στρέμματα 

και τα λοιπά, σας θυμίζω, κύριε Γκότση ότι  μέχρι πέρυσι που 

καθόσασταν σε αυτό το έδρανο τα ψηφίζατε και εσείς  και λέγατε ότι  
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ναι,  πρέπει να πάρουμε από τα χωράφια,  από εκεί .  Τώρα άμα δεν σας 

αρέσει είναι άλλο πράγμα. Για να ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα.  

 Λοιπόν,  για την κυκλοφοριακή μελέτη ξέρετε πόσες μελέτες 

έγιναν από τον Παρασκευόπουλο κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι;  

Πολλές.  Επιτέλους.  Επιτέλους;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πολύ θα τοποθετηθεί ο κ.  Μηλίδης και μετά θα 

απαντήσετε.  Βεβαίως έχετε δευτερολογία.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Λοιπόν,  έγιναν πάρα πολλές φορές μελέτες.  Εάν θυμάστε μια φορά την 

Παπανδρέου να πηγαίνει  έτσι και μια αλλιώς.  Ε γώ είπα για μικρά έργα 

που θα διευκόλυναν αυτό το κυκλοφοριακό χάος που το ζούμε όλοι.  

Εδώ είναι και ο κ.  Χατζημαργαρίτης που όλη μέρα είναι στο τιμόνι και 

το βλέπει.  Δηλαδή πρέπει ένας άνθρωπος,  γίνεται αντελκυστική. Ένας 

ξένος να έρθει  δεν μπορεί να προσανατολιστεί  που θα πάει.   

 Λέω για μικρές παρεμβάσεις που δεν χρειάζονται πολλά λεφτά. 

Και επιμένω πάλι για τους ίδιους πόρους που είναι τελείως κομμάτι 

διαφορετικό από το Ε.Σ.Π.Α.  και από νέο Ε.Σ.Π.Α.,  το ΣΕΖ που το 

λέμε τώρα, βεβαίως θα είμαστε αρωγοί δ ίπλα σας,  όταν θα μπορούμε 

να πάρουμε προγράμματα, να πάρουμε προγράμματα. Βεβαίως θα 

είμαστε αρωγοί αλλά άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Επιτέλους να 

ξεχωρίζουμε κάποια πράγματα σε αυτή την αίθουσα.  

 Εγώ μιλάω να αξιοποιήσουμε και το παραμικρό είτε στρέμμα τα 

λέγεται αυτό είτε ακίνητο είτε οτιδήποτε άλλο για να δώσουμε μια 
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μικρή πνοή, μια μικρή ανάπτυξη έστω υποτυπώδη που χρειάζεται ο 

κόσμος;  

 Ευχαριστώ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ για να αποκαταστήσω την αλήθεια μια μελέτη έγινε από τον κ.  

Παρασκευόπουλο και  μια έγινε συμπληρωματική. Τον φωνάξαμε να 

συμπληρώσει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γκότση έχετε τον λόγο.  Σύντομος σας παρακαλώ για να κλείσει  

το θέμα.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ευτυχώς που υπάρχουν δυο παλαιοί  εδώ βετεράνοι της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και τα βάζουν τα πράγματα σ την σειρά.   Δεν μπορεί  να 

πετάμε ότι  έγιναν.  Πόσες μελέτες έγιναν; Μια έγινε κ.  Μηλίδη. Μια 

έγινε.  Πώς  θα γίνει  δηλαδή; Μια μελέτη έγινε και τώρα πάλι μιλάμε 

για εδώ.  

 Λοιπόν και για τους νέους απευθύνομαι,  για να γίνουν μια 

μονοδρόμηση, σήμανση και τα λοιπά, θα πρέπει να περάσει από 

κανονιστική,  να έρθει  κανονιστική απόφαση, θα πρέπει να περάσει από 

την Αποκεντρωμένη. Περιφέρεια,  δηλαδή όλα αυτά πρέπει να γίνουν 

για να γίνουν μικρο -παρεμβάσεις.  Πάμε και βάζουμε εμείς  έναν στύλο 

και λέμε ότι  είναι μονόδρομος αυτός;   

 Εδώ στον Λευκώνα μας ζήτησαν, κ.  Φωτιάδη, στο  Δημαρχείο 

γίνεται μπροστά, μας ζήτησαν ένα κυκλάκι να κάνουμε γιατί  λέει  ότι  

μπορεί να γίνουν ατυχήματα και τα λοιπά, πρέπει να γίνει  μελέτη.  

Πρέπει να γίνει  μελέτη,  κανονιστική απόφαση και τα λο ιπά. Πώς θα 

πάμε εμείς  στα κουτουρού να κάνουμε.   
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 Και επαναλαμβάνω, θα βγει  στον αέρα η μελέτη των 58.000 

χρηματοδοτούμενη όλη από το Πράσινο Ταμείο.  Τελεία και παύλα και 

εκεί  και θα συνθέσει τις  παλαιές μελέτες με την καινούργια αυτός που 

θα πάρει το έργο,  δεν ξέρω ποιος θα το πάρει.   

 Πάμε παρακάτω.  Η δημοτική αρχή βέβαια,  εγώ τώρα ήρθα στην 

δημοτική αρχή αυτή, αλλά από τα προηγούμενα αξιοποίησε νομίζω 

κατά όσο ήταν δυνατόν όλα τα αυτά τα οποία υπήρχαν στην 

δικαιοδοσία και στην περιουσία του Δήμου. Αναψ υκτήρια,  400 

στρέμματα νοικιάσανε και τα λοιπά.  

 Για περισσότερα τώρα μπορεί και ο κ.  Δήμαρχος να απαντήσει.  

Καταγράφονται όλα κύριε,  καταγράφονται.  Όλα γίνονται,  γίνεται 

σωστή δουλειά και πιστεύω ότι  του χρόνου ο κ.  Γαλάνης είναι εδώ, 

κύριε Γαλάνη μπορείτε να απαντήστε κιόλας πάνω σε αυτή την 

δουλειά.  

Εγώ νομίζω ότι  είναι ένα Τεχνικό Πρόγραμμα ρεαλιστικό και πρέπει 

να το ψηφίσετε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Δήμαρχε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δυο λόγια κύριε Πρόεδρε και κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι.  Κοιτάξτε,  

ότι  έργα γίνονται από  εδώ και πέρα πλέον,  θα γίνονται μέσω 

προγραμμάτων. Αυτή είναι η στυγνή πραγματικότητα. Χρήματα από 

την ΣΑΤΑ, όπως βλέπετε,  τα χρήματα της ΣΑΤΑ δεν επαρκούν για 

τίποτα και φοβάμαι,  αυτές τις  πληροφορίες έχω, ότι  θα τα κόψουν και 

αυτά.  όποιος Δήμος έχει  ετο ιμότητα και μπορεί και διεκδικεί  και 

εξασφαλίζει  προγράμματα, αυτός ο Δήμος θα κάνει  έργα και στην 

θητεία που πέρασε αποδείξαμε ότι  τα πήγαμε καλά. Εντάχθηκε ο 
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Δήμος σε προγράμματα ύψους 40  εκατ.  ευρώ στα 3,5 αυτά χρόνια.  

Κάποια υλοποιήθηκαν, κάποια υλοποι ούνται τώρα και κάποια θα 

υλοποιηθούν.  Με το νέο Ε.Σ.Π.Α. θα προσπαθήσουμε να ενταχθούμε 

και σε άλλα προγράμματα.  

 Άρα η δημοτική αρχή σε αυτό τον τομέα τα πήγε πάρα πολύ 

καλά. Τα χρήματα αυτά τα λιγοστά της ΣΑΤΑ προσπαθεί να τα 

κατανείμει  με τον δικαιότερο και με τον καλύτερο τρόπο.  

 Σέβομαι τις  διαφορετικές απόψεις που λένε να μην γίνει  

πεζοδρόμηση της Μεραρχίας αλλά δεν μας λένε τι  να γίνει  με τα 200 ή 

300 χιλιάρικα ευρώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εντάξει,  τι  να γίνει  όμως με τα 2 00, 300; Που να τα διαθέσουμε τα 

200, 300; Στην αγροτική οδοποιία.  Και στην αγροτική οδοποιία 

διαθέτουμε χρήματα, όπως βλέπετε,  αλλά και το δικό μας όραμα που 

ήταν γραμμένο και στο πρόγραμμά μας και δεσμευτήκαμε απέναντι  

στον Σερραϊκό λαό, θέλουμε μια πόλη  ανθρώπινη και λειτουργική, με 

πεζοδρομημένο το κέντρο της και νομίζω ότι  ένα πεζοδρομημένο 

κέντρο δεν ερημώνει την αγορά. Αντιθέτως της δίνει  ζωντάνια,  της 

δίνει  πνοή. Εδώ παρακαλάνε και άλλους δρόμους.  Μας λένε να 

πεζοδρομήσουμε και άλλους δρόμους.   

Λοιπόν,  η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου λέτε 

για 9.000 στρέμματα και τα λοιπά. Μα μην ξεχνάτε ότι  ο Δήμος 

Σερρών είχε καταγράψει,  ο πρώην Δήμος Σερρών, την ακίνητή του 

περιουσία.  Όταν έγινε ο Καλλικράτης και ήρθαν οι  πρώην Δήμοι και 

ενσωματώθηκαν στον Δήμο Σερρών, έπρεπε να καταγράψει και την 
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ακίνητη περιουσία των πρώην Δήμων. Αυτό δεν μπορούσε να γίνει  από 

την μια στιγμή στην άλλη. Τώρα ολοκληρώθηκε η διαδικασία και εμείς  

για να είμαστε έτοιμοι κατά την διάρκεια της προηγούμενης θητείας 

αναθέσαμε στο ΤΕΙ να μας κάνει  προτάσεις για την αξιοποίηση της 

ακίνητης περιουσίας του Δήμου.  

Έχουμε αυτές τις  προτάσεις,  τις  ξέρετε νομίζω και εσείς ,  ήρθα 

και εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο,  ότι  προλάβαμε,  ότι  μπορούσαμε να 

αξιοποιήσουμε στην ακίνητή μας περιουσία την αξιοποιήσαμε.  

Παραδείγματος χάρη, νοικιάσαμε τα 400 στρέμματα του κάμπου των 

Σερρών. Μην ξεχνάτε ότι  ήταν χωματερές τα διάφορα αναψυκτήρια,  το 

Τουριστικό Περίπτερο στον Άγιο Ιωάννη, εδώ στο Θεατράκι,  στην 

Κοιλάδα Αγίων Αναργύρων, όλα αυτά τα αξιοποιήσα με.  Δεν έχει  

σημασία εδώ τα χρήματα, το πόσα χρήματα έρχονται.  Ο στόχος δεν θα 

πλουτίσει  ο Δήμος από την ενοικίαση αυτών των αναψυκτηρίων, ο 

στόχος ήταν να τα αξιοποιήσουμε,  να φύγει  εκείνη η εικόνα της 

εγκατάλειψης και της χωματερής,  να δώσουμε ζωντάνια,  να 

λειτουργούν,  να δουλεύει κόσμος και να τα απολαμβάνει ο κόσμος και 

κάποια έσοδα εκεί  που είχαμε μηδέν έσοδα ήρθαν και έσοδα.  

Άρα και προς τον τομέα αυτό κάναμε μέσα σε αυτό το μικρό 

χρονικό διάστημα της προηγούμενης δημαρχιακής μας θητείας ότι  το 

καλύτερο μπορούσαμε.  

Οι δημοτικοί πόροι που δεν γυρνάνε πίσω. Λοιπόν,  όχι  μόνο 

γυρνάνε,  γυρνάνε και με το παραπάνω. Με το παραπάνω. Παίρνει  ο 

Δήμος λιγότερα χρήματα και τα προσφέρει πολλές περισσότερες 

υπηρεσίες από αυτά τα χρήματα που παίρνει .   

Και όποιος νομίζει  ότι  αδικείται,  εγώ θα το ξαναπώ, Κοινότητα 

είναι,  Οικισμός είναι,  λοιπόν,  να μην πληρώνει τίποτα στον Δήμο, 
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κανένα τέλος και να τα κρατάει η συγκεκριμένη Κοινότητα ή δεν ξέρω 

ο οικισμός και με αυτά τα χρήματα που θα έδιναν στον Δήμο και δεν 

τα δίνουν,  να μαζεύουν τα σκουπίδια,  να κόβουν το πράσινο,  να 

κλείνουν λακκούβες,  να κάνουν αγροτική οδοποιία και τα λοιπά. 

Γυρνάνε και με το παραπάνω τα χρήματα αυτά.  

Όσον αφορά τις  μελέτες τις  κυκλοφοριακές,  όπως είπε και ο 

Αντιδήμαρχος αλλά και ο κ.  Αναστασιάδης,  μια κυκλοφοριακή μελέτη 

έγινε,  εν συνεχεία μια διορθωτική και τώρα, κοιτάξτε μια 

κυκλοφοριακή μελέτη έχει  ζωή πέντε χρόνια.  Μετά από πέντε χρόνια 

αναγκαστικά πρέπει να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις,  διότι  τα πράγματα 

αλλάζουν.  Θα γίνει  τώρα μια επικαιροποίηση  για νέα κυκλοφοριακή 

μελέτη,  πήραμε 50.000, θα γίνει  ο διαγωνισμός και να δούμε τι  θα μας 

προτείνουν.  Και αυτά που θα μας προτείνουν θα προσπαθήσουμε με 

διαβούλευση με τους φορείς να τα υλοποιήσουμε.   

Αυτές τις  διευκρινήσεις ήθελα να δώσω. Τίποτα άλλο δεν  θέλω να πω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  έχει  ολοκληρωθεί το θέμα, μπαίνει  σε ψηφοφορία κ.  

Αναστασιάδη. Έχει τελειώσει η διαδικασία,  είστε ο πιο παλαιός 

δημοτικός σύμβουλος,  σας παρακαλώ σεβαστείτε τον Κανονισμό. Το 

θέμα ολοκληρώθηκε και μπαίνει  σε ψηφοφορία.  Σας παρακαλώ πολύ.  

 Ναι,  ναι,  ναι ο κ.  Γρηγοριάδης Χρήστος,  ο κ.  Δούκας,  όχι  η 

κυρία Καλώτα, όχι  ο κ.  Μηλίδης.  Δεν εγκρίνουν το Τεχνικό 

Πρόγραμμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε;  Όχι.  Ο κ.  Καρύδας όχι .  Ο κ.  Αναστασιάδης Αντώνης; Κύριε 

Γιαννακίδη; Η κυρία Γεωργούλα όχι ,  όχι ,  όχι ,  όχι  η παράταξη του κ.  

Φωτιάδη. Ναι,  ναι,  ναι  ο γραμματέας,  ναι και ο Πρόεδρος.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 725/2014)  

                                                             …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο δέκατο τρίτο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 13ο  

Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των 

έργων:  

α) Διανοίξεις -ασφαλτοστρώσεις οδών στην περιοχή Ομόνοια 

Καλύβια,  

β) Οδοστρωσία πόλης Σερρών έτους 2012,  

γ) Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις οδικών αξόνων Δήμου 

Σερρών,  

δ) Πλακοστρώσεις πέριξ του αυτοκινητοδρομίου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29 Η Σ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014  

13

9 

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν ερωτήσεις;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι.   

 

Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των 

έργων:  

α) Διανοίξεις -ασφαλτοστρώσεις οδών στην περιοχή Ομόνοια 

Καλύβια,  

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: 726/2014)  

                                                             …………………  

 

Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των 

έργων:  

β) Οδοστρωσία πόλης Σερρών έτους 2012,  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 727/2014)  

                                                             …………………  

 

Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των 

έργων:  

γ) Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις οδικών αξόνων Δήμου 

Σερρών,  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 728/2014)  

                                                             …………………  

 

Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των 

έργων:  

δ) Πλακοστρώσεις πέριξ του αυτοκινητοδρομίου Σερρών.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 729/2014)  

                                                             …………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δέκατο τέταρτο.   

 

ΘΕΜΑ 14ο  

Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων των έργων:  

α) Συντήρηση του Κοινοτικού καταστήματος Άνω Καμήλας  

(ελαιοχρωματισμός,   διαμόρφωση προαύλιου χώρου και 

πλακόστρωσή του)  

β) Συντήρηση και  ανακατασκευή  περίφραξης νεκροταφείων .Ε. 

Λευκώνα,  

γ) Ανακατασκευή δρόμων στα αγροκτήματα της .Ε. Σκουτάρεως και  

δ) Ανακατασκευή δρόμων στα αγροκτήματα της .Ε. Λευκώνα.  

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Προς τον κ.  Γκότση επειδή είμαι καινούργιος και δεν τα ξέρω αυτά, τι  

είναι ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Καλά κάνεις  που ρωτάς.  Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας σημαίνει  γίνεται 

ένα έργο και υπάρχουν τα απρόβλεπτα. Ίσως,  όταν γίνεται η 

κατασκευή έχει  γίνει  ο προϋπολογισμός,  να χρειαστεί  κάτι  

περισσότερο. Αυτό το παίρνουμε από τα απρόβλεπτα. Ή κάτι λιγότερο. 

Κάτι λιγότερο με αυτά τα λεφτά μπορεί να κάνουν το περισσότερο. 

Αυτός είναι ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας.  Ή προς τα πάνω ή προς τα 

κάτω. Σε κάθε έργο υπάρχουν τα απρόβλεπτα που βγαίνουν έξω και 

είναι γι΄ αυτή την δουλειά.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω έγινε κατανοητό.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και αυτά τα απρόβλεπτα που είναι ένα ποσό μέσα από τον 

προϋπολογισμό που βγαίνει  απέξω, είναι για να κάνουν εάν οι  

εργασίες που γίνονται είναι περισσότερες.  Εάν δεν είναι,  επιστρέφουν 

στον κωδικό πίσω. Αυτός  είναι ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για το δέκατο τέταρτο θέμα ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.  

Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων των έργων:  

α) Συντήρηση του Κοινοτικού καταστήματος Άνω Καμήλας  

(ελαιοχρωματισμός,   διαμόρφωση προαύλιου χώρου και 

πλακόστρωσή του)  

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: 730/2014)  

                                                             …………………  

Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων των έργων:  

β) Συντήρηση και  ανακατασκευή  περίφραξης νεκροταφείων .Ε. 

Λευκώνα,  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 731/2014)  

                                                             …………………  

Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων των έργων:  

γ) Ανακατασκευή δρόμων στα αγροκτήματα της .Ε. Σκουτάρεως και  

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: 732/2014)  

                                                             …………………  

Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων των έργων:  

δ) Ανακατασκευή δρόμων στα αγροκτήματα της .Ε. Λευκώνα.  
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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: 733/2014)  

                                                             …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το δέκατο πέμπτο συνάδελφοι το ψηφίσαμε.  Το δέκατο έκτο επίσης.  

Πάμε στο τελευταίο θέμα της ημερήσιας το δέκατο έβδομο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 17ο  

Αναπροσαρμογή τελών στην υπηρεσία καθαριότητας και φωτισμού.  

Εισηγητής: Ο Δημ. Σύμβουλος κ.  Χράπας Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με εισηγητή τον εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο κ.  Χράπα Παντελή. 

Παρακαλώ κ.  Χράπα έχετε τον λόγο.   

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Μήπως πρέπει να ρωτήστε πάλι εάν ψηφίζεται ομόφωνα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποιο;  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Το θέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Πριν κάνετε την εισήγηση, πριν τοποθετηθούν οι  συνάδελφοι δεν είναι 

δυνατόν.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Στα πλαίσια της σύνταξης του προϋπολογισμού του έτους ΄15 και για 

την υποβολή του ελήφθησαν στοιχεία παλαιοτέρων ετών καθώς  και 

του τρέχοντος έτους και κοστολογήθηκαν οι  παροχή υπηρεσίας 

καθαριότητας και του ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων.  

 Διαπιστώθηκε ότι  τα τρία τελευταία χρόνια η εισροή των εσόδων 

από τα ανταποδοτικά είναι ελλιπής.  Όπως γνωρίζετε και εσείς  στο 

παρελθόν πολύ συχνά οι  μελέτες,  προμήθειες αναλωσίμων, 

ανταλλακτικών, των ελαστικών, των οχημάτων γενικότερα, λιπαντικών 

και της παροχής υπηρεσίας ενώ είναι προϋπολογισμένα να μην έχουμε 

έγκριση ανάληψης δαπάνης ή διάθεση πίστωσης λόγω της μη ύπαρξης 

χρημάτων, με αποτέλεσμα οι  προμήθειες να μην πραγματοποιούνται 

όταν πρέπει και να συσσωρεύονται άλυτα προβλήματα.  

 Τα οχήματα του Δήμου που κυκλοφορούν έχουν σημαντικές 

ελλείψεις που μερικές φορές αγγίζουν τα όρια της ασφάλειας.   

 Αφού ενημερωθήκαμε από τις  μην ιαίες καταστάσεις της Δ.Ε.Η. 

για τα έσοδα και τις  δαπάνες κατανάλωσης ρεύματος ανά Κοινότητα, 

τις  επεξεργαστήκαμε σε βάθος 12μήνου και οι  διαπιστώσεις μας είναι 

οι  εξής:  από τις  24 Κοινότητές μας στις  11 δεν καλύπτεται η αξία 

κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος για τους κοινόχρηστους χώρους,  

όπως φαίνεται στον πίνακα 1 του αριθμού πρωτοκόλλου 52827 από 29 -

9-14 έγγραφο της Διεύθυνσης Καθαριότητας.  Είναι η κεντρική 

εισήγηση. Πρέπει να την έχετε μπροστά σας όλοι σας.   

 Αυτόν τον πίνακα 1 εάν τον δείτε,  εκεί  φαίνετ αι ακριβώς κάθε 

Κοινότητα τι  έσοδα έχει  και τι  δαπανεί.  Εάν θέλετε μπορώ να σας τα 
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πω και αναλυτικά ανά χωριό,  να σας αναφέρω και ποσά, εάν θεωρείτε 

ότι  είναι απαραίτητο.   

 Ενώ στις  υπόλοιπες 12 Κοινότητες καλύπτεται μεν η αξία 

κατανάλωσης ρεύματος αλλά απ ομένουν πολύ λίγα χρήματα για την 

κάλυψη της δαπάνης αποκομιδής.  Πάλι στον ίδιο πίνακα φαίνονται τα 

ποσά που υπολείπονται για την αποκομιδή για την καθαριότητα.  

 Η μοναδική Κοινότητα που εμφανίζει  σημαντικά έσοδα είναι των 

Σερρών. Με τα έσοδα αυτά καλύπτε ται η κατανάλωση ηλεκτρικού 

ρεύματος και τα υπόλοιπα στέλνονται από την Δ.Ε.Η. στον Δήμο και 

διατίθενται πρώτα για την μισθοδοσία των υπαλλήλων στην 

καθαριότητα και τους ηλεκτρολόγους,  μετά στα καύσιμα και ότι  

περισσεύει στις  υπόλοιπες ανάγκες.   

 Όμως όπως  γνωρίζετε,  όπως σας είπα και πριν δεν επαρκούν και 

όπως φαίνεται στο προσχέδιο του προϋπολογισμού που έχει  εγκριθεί  

από την Οικονομική Επιτροπή και περιλαμβάνει μόνο τις  πάγιες 

δαπάνες,  όπως μισθοδοσίες,  έχουμε για τις  μισθοδοσίες στο προσχέδιο 

που προ-εγκρίθηκε 2.262.000, έχουμε δαπάνη για τον ΦΟ.Δ.Σ.Α. και 

για τα ογκώδη 882.000, την αξία του ρεύματος 940.000, οι  εργολαβίες 

αποκομιδής 488.000 ευρώ, οι  ασφάλειες των οχημάτων, τα τέλη για 

ΚΤΕΟ, τέλη κυκλοφορίας,  απορρυπαντικά, σακούλες τα καύσιμα, τα 

λιπαντικά,  οι  λάμπες είναι 696.000 ευρώ και ο συνολικός 

προϋπολογισμός των εσόδων είναι γύρω στα  5.400.00λ χωρίς να 

προβλέψουμε αγορά οχημάτων και προμήθεια κάδων.  

 Τα πραγματικά ανταποδοτικά έσοδα είναι 4.498.431,08 ευρώ, 

ενώ προϋπολογίστηκαν πάνω από 5.300.0 00. Έτσι προκύπτει  ότι  πρέπει  

να γίνει  άμεσα και ο ισοσκελισμός των εσόδων με τα έξοδα. Καθόσον 

το έλλειμμα εφόσον δεν κλείσει  με ισοσκελισμό, τότε θα μεγαλώσει 
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και σύμφωνα με τις  οδηγίες για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 

των Δήμων οικονομικού έτους ΄15  αυτό απαγορεύεται.   

 Αυτή η απόφαση για ισοσκελισμό πρέπει να ληφθεί μέσα στον 

Οκτώβριο,  να κοινοποιηθεί  στην Δ.Ε.Η. έως 30 -11 του τρέχοντος έτους 

και να ισχύει  από 1 -1-15.   

 Προκειμένου λοιπόν να διευκολυνθείτε στην πρότασή σας προς 

το Δημοτικό Συμβούλιο ,  η Διεύθυνσή μας επεξεργάστηκε επιπλέον 

στοιχεία που έχει  στην διάθεσή της και κατέληξε ότι  το σύνολο των 

τετραγωνικών μέτρων με βάση τα οποία θεωρητικά χρεώνονται τα 

δημοτικά τέλη σε όλο τον Δήμο είναι 3.785,842 τετραγωνικά μέτρα.  

Αυτό φαίνεται στον δεύτερο πίνακα της εισήγησης όπου σας 

προανέφερα πριν της Διεύθυνσης Καθαριότητας.  Οπότε θα έπρεπε να 

εισπράττονται,  βάσει των τετραγωνικών μέτρων, 5.503.887,22 ευρώ. 

αντί  αυτού του ποσού όμως εισπράττονται 4.498.431,08 ευρώ.  

Έχουμε δηλαδή μια απώλεια εσόδων  της τάξεως του 18,27%, η 

οποία όμως απώλεια πιθανόν να οφείλεται στην διακοπή συνδέσεων 

λόγω της φορολογίας των ακινήτων που έγινε τα περασμένα έτη μέσω 

της Δ.Ε.Η.,  το λεγόμενο χαράτσι.  Κάποιοι  που είχαν ακίνητα, σπίτια 

πατρικά στα χωριά τους τα διακόψανε  τα ρεύματα και έχουμε μείωση 

εσόδων, μπορεί να οφείλεται στην καθυστέρηση εξόφλησης 

λογαριασμών. Γνωρίζετε όταν πολλοί δημότες μας κάνουν ρύθμιση 

στην Δ.Ε.Η.,  η Δ.Ε.Η. εισπράττει  πρώτα την αξία της κατανάλωσης 

του ρεύματος και μετά εισπράττει  για τρίτους για να αποδώσει ή 

μπορεί να οφείλεται στην μειωμένοι παλαιότερα τιμολόγηση για 

ορισμένη ομάδας συνδημοτών μας.  

Το γεγονός είναι πάντως ότι  εισπράττεται το 81,70%.  Αυτά είναι 

νούμερα τα οποία είναι αδιαμφισβήτητα.  
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Βάσει της Οδηγίας της κατάρτισης του προϋ πολογισμού και 

προκειμένου να εισπραχθεί το προϋπολογισθέν ποσό, λαμβάνοντας 

υπόψη την ανταποδοτικότητα της συγκεκριμένης υπηρεσίας,  θα πρέπει 

αυτό το ποσό να προσαυξηθεί κατά 18,27,  το οποίο είναι το έλλειμμά 

μας αυτή την στιγμή.  

Έχοντας υπόψη τον προϋπολογισμό ύψους 5.480.000 ευρώ που 

είναι οι  δαπάνες για φωτισμό και καθαριότητα και το παραπάνω 

σύνολο των 3.785.841 τετραγωνικών μέτρων, που είναι το σύνολο των 

τετραγωνικών μέτρων με βάση τα οποία χρεώνονται τα δημοτικά τέλη, 

καθώς και την προσαύξηση από την απώλεια των εσόδων κατά 18,27%, 

υπολογίζεται η μέση χρέωση ανά τετραγωνικό μέτρο, έτσι ώστε να 

ισοσκελιστεί  ο προϋπολογισμός εξόδων με τα έσοδα.  

 Στην προκειμένη περίπτωση η σχέση αυτή μας δίνει  ένα 

αποτέλεσμα ως μέση τιμή 1,71 ευρώ το τετραγωνικό μέτρ ο. Δηλαδή 

εάν πολλαπλασιάσουμε τα τετραγωνικά μέτρα με το 18,27 που έχουμε 

απώλεια και το διαιρέσουμε δια 3.785.841 δηλαδή τον προϋπολογισμό 

επί 18,27 που εισπράττουμε για τα τετραγωνικά μέτρα, μας βγάζει  

αυτόν τον συντελεστή, το 1,71 που σας ανέφερα πριν.   

 Στην συνέχεια θα πρέπει αυτή η τιμή να διαφοροποιηθεί  ανά 

τετραγωνικό μέτρο στα καταστήματα που αφορούν 602.324 

τετραγωνικά μέτρα και στις  κατοικίες που είναι 3.193.517 τετραγωνικά 

μέτρα.  

 Αφού διαχωρίσουμε,  να βάλουμε δηλαδή διαφορετική τιμή στις  

κατοικίες και τα καταστήματα, μετά από τα παραπάνω προτάθηκε από 

την υπηρεσία Καθαριότητας ο μέσος συντελεστής των καταστημάτων 

να διαμορφωθεί στο 3,10 από 3,01 και των κατοικιών στο 1,45 από το 

1,40.   
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 Αυτή είναι μια πρόταση της Διεύθυνσης Καθαριότητας όπως τ ην 

έχετε όλοι την αλληλογραφία που έχετε πάρει το Τμήμα Συλλογικών 

Οργάνων. Δηλαδή προτάθηκε από την Υπηρεσία Καθαριότητας μια 

αναπροσαρμογή περίπου της τάξεως του 3,5% και αφορά μόνο την 

πόλη των Σερρών αυτές οι  τιμές που σας λέω.  

 Οι τιμές αυτές ορίστηκαν τελευταία φορά το 2009 και ήταν 

αυξημένες κατά 2%. Προφανές είναι ότι  το ποσοστό προσαύξησης 

διαφοροποιείται στους οικισμούς όπου ισχύει  από παλαιά μια 

διαφορετική τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο χρέωσης.   

 Αναλυτικά θα σας αναφέρω ότι  στην πρώην κοινότητα Ο ρεινής 

κοστίζει  0,70 το τ.μ.  στις  κατοικίες και 0,90 το τ.μ.  στα καταστήματα. 

Στην πρώην κοινότητα Βροντούς κοστίζει  2 ευρώ το τ.μ.  σε όλους και 

σε καταστήματα και σε κατοικίες.  Στον πρώην Δήμο Λευκώνα η τιμή 

είναι 0,77 στις  κατοικίες,  1,17 στα καταστήματα . Εκεί,  εάν θυμάμαι 

καλά, από τις  παλαιές αποφάσεις του Λευκώνα έγινε το 2005 η 

τελευταία αύξηση και αυτή ήταν 3% περίπου.  

 Στον πρώην Δήμο Σκουτάρεως 0,73 οι  κατοικίες,  1,03 τα 

καταστήματα. Από το ΄99 η αύξηση είχε γίνει  τελευταία φορά. Εκτός 

της Βαμβακούσας που πληρώνει περισσότερο από τα υπόλοιπα χωριά 

του Λευκώνα, 1,10 οι  οικίες και 1,30 τα καταστήματα.  

 Στον πρώην Δήμο Καπετάν Μητρούση, 1,03 είναι το τ.μ.  στις  

οικίες,  1,17 στα καταστήματα. Από 10 -12-2001 είναι η προσαρμογή η 

τελευταία.   

 Ενδεικτικές τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο που έχουν άλλοι Δήμοι.   

 Δήμος Γρεβενών 1,60.  Αθηναίων 1,62.  Δήμος Σύρου 1,40.  

Κατερίνης 1,40.  Κασσάνδρας 2 ευρώ. Μαρόνια Κομοτηνής 1,80,  
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Μενεμένη 1,65.  Στην Τούζλα για τρεις  μήνες μου είπαν ότι  πληρώνουν 

1,42.  Ηράκλεια 1,25,  Εμμ. Παππά 1,50 και η Αμφίπολη 1,00.  

 Αυτή είναι η εισήγηση της υπηρεσίας όπως κατατέθηκε και όπως 

την έχετε όλοι σας.   

 Μετά όμως από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων σε επίπεδο 

πολιτικό πλέον,  η παραπάνω πρόταση διαμορφώθηκε και εισηγήθηκε 

στην Οικονομική Επιτροπή και ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία όπως έχει  

εισαχθεί και όπως έχει  δοθεί  σε σας.   

 Λήφθηκαν υπόψη κάποια στοιχεία και γίνανε αλλαγές με 

αποτέλεσμα να βελτιωθεί χωρίς να αλλάξει το όλο τελικό ποσό του 

προϋπολογισμού. Είναι τα νούμερα που σας προανέφερα.  

Προτείνεται στην πόλη των Σερρών, στην δημοτική κοινότητα 

Σερρών  

Α) Τα γραφεία που έχουν ελάχιστα απορρίμματα και αυτά είναι 

σχεδόν όλα ανακυκλώσιμα να ενταχθούν στην τιμή ανά τετραγωνικό 

μέτρο μαζί με τις  κατοικίες,  μαζί  με τις  εγκαταστάσεις φιλανθρωπικ ών 

ιδρυμάτων, τα γηροκομεία,  τις  παιδικές κατασκηνώσεις,  τους χώρους 

στάθμευσης,  τα νοσηλευτικά ιδρύματα δημοσίου δικαίου.  Αντί  των 

καταστημάτων που ήταν μέχρι σήμερα, τα γραφεία δηλαδή αντί  των 

καταστημάτων με μείωση πάνω από 50% και προτείνεται στο 1.45 από 

1,40 που υπήρχε.  Δηλαδή μια αναπροσαρμογή 5 λεπτών το 

τετραγωνικό μέτρο.  

Β) Οι μεγάλες εκθέσεις,  τα ξενοδοχεία,  οι  κινηματογράφοι,  οι  

βιομηχανίες,  οι  εμπορικές αποθήκες,  τα εργοστάσια,  τα ιατρικά 

κέντρα, τα ιδιωτικά ιατρεία,  τα καφενεία και γενικότερα  όλοι οι  

επαγγελματικοί χώροι που δεν συμπεριλαμβάνονται στην επόμενη 
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κατηγορία,  προτείνεται αναπροσαρμογή το δημοτικό τέλος 3,43 ευρώ 

το τετραγωνικό μέτρο από 3,01 που ισχύει  μέχρι σήμερα.  

Σε αυτή την κατηγορία που είναι τα σούπερ μάρκετ,  τα 

κρεοπωλεία,  τα οπωροπωλεία,  τα ιχθυοπωλεία,  τα καταστήματα 

υγειονομικού ενδιαφέροντος έως 1.000 τετραγωνικά μέτρα, 

προσθέσαμε τα πολυκαταστήματα και τα εμπορικά κέντρα και 

προτεινόμενη τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο είναι 3,91 ευρώ από 3,01 

που ίσχυε μέχρι σήμερα.  

Τα εν λόγω καταστήματα όμως, να λάβετε υπόψη σας,  έχουν και 

μεγαλύτερο όγκο απορριμμάτων και γι΄ αυτά τα πολυκαταστήματα και 

μεγάλα γενικότερα υγειονομικού ενδιαφέροντος γίνεται ειδική 

αποκομιδή από την υπηρεσία μας το Σαββατοκύριακο.  

Συμπληρώσαμε μια τέταρτη κατηγορία της αγροτοκτηνοτροφικές 

εγκαταστάσεις έως 6.000 τετραγωνικά μέτρα και προτείνετε μισό ευρώ 

το τετραγωνικό μέτρο.  

Πέμπτη κατηγορία.  Αποθήκες,  υπόγεια,  κλιμακοστάσια η 

τιμολόγησή τους να ακολουθεί την χρήση του κυρίου κτίσματος,  εάν 

είναι κατοικία ή κατάστημα και για εργοταξιακή παροχή προτείνετε το 

50% της χρήσης του κυρίου κτίσματος.   

Έκτη κατηγορία.  Για στεγασμένους χώρους από 1001 

τετραγωνικά μέτρα μέχρι 6.000 τετραγωνικά μέτρα η επιφάνειά τους 

να μειώνεται κατά 25% και να χρεώνεται ανάλογα σε π οια κατηγορία 

ανήκει.  Εάν είναι υγειονομικού ενδιαφέροντος ή όχι .   

Έβδομη κατηγορία.  Για στεγασμένους χώρους από 6.001 

τετραγωνικά μέτρα και άνω να οριστεί  στο 60% του τέλους της 

κατηγορίας που ανήκει βάσει νόμου και για τους μη στεγασμένους 

χώρους γήπεδα,  πάρκα, πισίνες,  χώρους ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων 
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από 1 έως 6.000 τετραγωνικά μέτρα προτείνεται και εδώ μισό ευρώ το 

τετραγωνικό μέτρο. Και άνω 6.000 τετραγωνικών μέτρων προτείνεται 

0,15 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.  

Τώρα αυτά που σας είπα μέχρι σήμερα είν αι πρόταση για την 

πόλη των Σερρών. Από εδώ και μετά η επόμενη πρότασή μας,  επειδή 

θα την χωρίσουμε την τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στην πόλη των 

Σερρών και σε όλες τις  Κοινότητες θα σας πω αυτά που προτείνονται 

για τις  λοιπές Κοινότητες.   

Στις Δημοτικές κα ι Τοπικές Κοινότητες εκτός των Σερρών που 

έχουν,  όπως σας προανέφερα, διαφορετικές χρεώσεις,  προτείνεται να 

ισοσκελιστούν,  όπως είναι και δίκαιο βέβαια,  στο  1,03 το 

τετραγωνικό μέτρο, όπως είναι τώρα στον πρώην Δήμο Καπετάν 

Μητρούση, προσαυξημένο κατά 4 λεπτά.  

Δηλαδή στην πρώτη κατηγορία που αφορά τις  κατοικίες,  τα 

γραφεία και όλα τα άλλα που σας προανέφερα, η τιμή να διαμορφωθεί 

στο 1,07 λεπτά το τετραγωνικό μέτρο. Αυτή η αναπροσαρμογή, όπως 

καταλαβαίνετε,  είναι διαφορετική ποσοστιαία από πρώην Δήμους σε  

πρώην Δήμους,  γιατί  όλοι είχαν διαφορετική υπολόγιση, αλλά από τον 

πρώην Δήμο Καπετάν Μητρούση είναι περίπου στο 3% αύξηση και 

βέβαια,  όπως γνωρίζετε και εσείς ,  μειώνουμε της Βροντούς που ήταν 2 

ευρώ και το ισοσκελίζουμε στο 1,07 που παίρνουμε σαν μέτρο τ ον 

πρώην Δήμο Καπετάν Μητρούση.  

Στην δεύτερη κατηγορία προτείνεται 2,40 ευρώ το τετραγωνικό 

μέτρο για τα καταστήματα γενικότερα, τα εμπορικά.  

Στην τρίτη κατηγορία,  όπως προαναφέρθηκε,  για την πόλη των 

Σερρών που είναι του υγειονομικού ενδιαφέροντος και τ α 

πολυκαταστήματα, στο 2,74 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.  
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Στην τέταρτη κατηγορία,  όπως στις  Σέρρες στο μισό ευρώ ανά 

τετραγωνικό μέτρο και στις  λοιπές κατηγορίες ακριβώς προτείνεται ότι  

και για την πόλη των Σερρών. Στο 50% για τους εργοταξιακούς 

χώρους,  στο  25% μέχρι 6.000 τετραγωνικά μέτρα και στο 60% πάνω 

από 6.000 τετραγωνικά μέτρα  

Στους μη στεγασμένους χώρους έως 6.000 τετραγωνικά μέτρα και 

εδώ μισό ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, πάνω των 6.000 τετραγωνικών 

μέτρων στο 0,15 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.  

Αυτές οι  τιμές που σας προανέφερα είναι το 70% των τιμών της 

πόλης των Σερρών. Και μας έχουν εξασφαλίσει  έσοδα όπως αναφέρεται 

στον πίνακα της εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο από 24 -10-14,  

όπως έχετε την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών. Χωρίς αριθμό 

πρωτοκόλλου με ΔΥ είναι,  24 -10 ο πίνακας μας αναφέρει ακριβώς τα 

ποσά που θα μας εξασφαλίσει  αυτός ο ισοσκελισμός.   

Παράλληλα όμως προσανατολιζόμαστε στο να διαπιστωθούν και 

να καταγραφούν τα πραγματικά τετραγωνικό μέτρο των ακινήτων που 

βάσει αυτών γίνεται  η χρέωση μέσω της Δ.Ε.Η..   

Με αίτημά μας με αριθμό πρωτοκόλλου 47530 από 3 -9-14 προς 

την Γενική Γραμματεία των Πληροφοριακών Συστημάτων του 

Υπουργείου Οικονομικών ζητούμε να μας χορηγηθούν τα στοιχεία των 

ακινήτων μέσω του Ε9.  

Μας απάντησαν με το υπ΄ αριθμόν πρωτοκόλλου έγγραφό τους 

από τον προηγούμενο μήνα, από 24 Οκτωβρίου ότι  υπάρχει  φορολογικό  

απόρρητο και δεν δίνονται στοιχεία.  Όμως περιμένουν εγκύκλιο που θα 

ρυθμίζει  το φορολογικό απόρρητο και όλες τις  φορολογικές 

διαδικασίες,  όπως προβλέφθηκαν από τον Ν4174/13 και θα 
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καθορίζεται εκεί  η διαδικασία από την νέα εγκύκλιο που θα δίνονται 

αυτά τα στοιχεία.   

Γι΄ αυτό το θέμα όμως έχουν δείξει  ενδιαφέρον και άλλοι Δήμοι 

και περιμένουμε τώρα αυτή την στιγμή εμείς  να διευθετηθεί αυτό το 

θέμα.  

Τελειώνοντας θέλω να πω ότι  η Διεύθυνση Καθαριότητας έκανε 

μεγάλες μειώσεις στις  δαπάνες της τα προηγούμενα έτη.  Μείωσε το 

έλλειμμα 56% που ήταν το 2011 στο 3% περίπου που είναι σήμερα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Το ΄11 που αναλάβαμε εμείς .  Από το τέλος του ΄10.  Εμείς κάναμε όλες 

τις  απαιτούμενες ενέργειες να αποφύγουμε την αναπροσαρμογή των 

τελών. Αυτό όμως που σας προτείνουμε σήμερα είναι το πιο ήπιο 

σενάριο.  Μην ξεχνάτε ότι  το ΄09 προτάθηκε αύξηση 58,9%.  

 Για όλους αυτούς τους λόγους που σας προα νέφερα προτείνω να 

ψηφιστεί  το θέμα όπως εισηγείται.   

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύκλος ερωτήσεων. Κυρία Ιλανίδου, ο κ.  Χρυσανθίδης,  εάν δεν 

καλυφθεί ο κ.  Γάτσιος,  ο κ.  Γιαννακίδης.  Άλλος ερώτηση; Παρακαλώ 

κυρία Ιλανίδου.   

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Να ξεκινήσω με ερώτηση από τον κ.  Γαλάνη. Κύριε Γαλάνη ελέγχετε 

τα πρακτικά της Οικονομικής Επιτροπής; Εγώ δεν τα ελέγχω ποτέ γιατί  

έχω πλήρη εμπιστοσύνη.  Σας έχω πει  στην Οικονομική Επιτροπή να 

βάλετε κασετόφωνο και το αρνηθήκατε και όπως βλέπω πάλι εδώ στην 
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απόφαση αυτή να λέτε ότι  είναι παρών η κυρία Καλώτα, είναι ακόμα ο 

κ.  Μεγαλομύστακας,  δεν αναφέρετε τον κ.  Χράπα. Εδώ πίσω στην 

Οικονομική Επιτροπή στις  αυξήσεις δεν υπάρχει αριθμός απόφασης 

της Οικονομικής Επιτροπής …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Είδατε ένα προσχέδιο της απόφασης.  Η απόφαση είναι παρακάτω…  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Το κατάλαβα. Το έχω συζητήσει με την γραμματέα, εστάλη ένα 

προσχέδιο απόφασης.   Η απόφαση είναι λίγο παρακάτω…  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Υπάρχει μέσα στο email  που σας εστάλη η απόφαση 574/14,  η οποία 

λέει  ότι   η κυρία Καλώτα ήταν απούσα, εσείς  ήσασταν παρούσα, ποια 

είναι η άποψη  του κυρίου Χρυσανθίδη,  η δική σας  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Όχι εδώ άλλο λέω.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν κατάλαβα τώρα, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εσείς είστε συνήγορος 

της κυρίας συναδέλφου; Είστε στην Οικονομική Επιτροπή;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πολύ …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Θα ήθελα να προσέχετε πως συμπεριφέρεστε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πάρα πολύ κ.  Γάτσιο,  κύριε Γάτσ ιο ηρεμήστε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Συνήγορο η κυρία συνάδελφος δεν χρειάζεται.  Είμαστε μαζί και 

συνεργαζόμαστε πάρα πολύ καλά στην Οικονομική Επιτροπή. Δεν 

χρειάζεται βοήθεια από εσένα.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Λίγο να πούμε,  στα email  ήρθαν…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Κυρία συνάδελφε  η 574/14 υπάρχει στο email  σας.  Αυτή που 

αναφέρεστε είναι ένα προσχέδιο απόφασης.  Δεν είναι …  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Γάτσιο μην κάνετε τον έξυπνο τώρα. Η κυρία Ιλανίδου είναι 

αρκετά ικανή για να υπερασπιστεί  αυτό που θέλε ι  να πει .   Δεν 

χρειάζεται βοήθεια από εσάς.   

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Στη απόφαση που λέτε ότι  είναι προσχέδιο δεν υπάρχει …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Μα σας εξηγώ, δεν είναι η απόφαση.  Η απόφαση κυρία Ιλανίδου είναι 

η 574/14.  Υπάρχει στο email  σας.  Εγώ σήμερα το μεσημέρι που 

εκτύπωσα όλα …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει και ΑΔΑ επάνω.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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 Και ΑΔΑ και κανονικά.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Γιατί  αυτό είναι άκυρο και μας το στείλατε για να μπερδευτούμε.  Τι 

μας τα στέλνετε τότε;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Ωραία,  να ρωτήσω άλλο. Εντάξει .  Προχωράμε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Την έχετε την απόφαση;  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Ναι την έχω αλλά ήρθαν δυο. Δυο αποφάσεις και …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Μια είναι η απόφαση.  Η άλλη ήταν ένα προσχέδιο.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Δεν γράψατε ότι  είναι προσχέδιο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Ωραία.  Θέλω να ρωτήσω εάν θα ακολουθήσουν και άλλες αυξήσεις ή 

με αυτήν τελειώνουμε;  

 Επίσης,  θέλω να ρωτήσω, τι  κάνατε με τα τετραγωνικά; Είπατε 

προηγουμένως ότι  είναι απόρρητο και δεν μπορούμε αυτό και το 

είχαμε συζητήσει στην Οικονομική Επιτροπή. Εγώ όμως θέλω  να πω 

για τις  δημόσιες υπηρεσίες τις  μεγάλες που ξέρουμε ότι  δεν πληρώνουν 

καθόλου τέλη καθαριότητας ή πληρώνουν απειροελάχιστο του ποσού 

που πρέπει να πληρώσουν, η Πολεοδομία έχει  εκδώσει τις  άδειες.  Θα 
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πάμε στην Πολεοδομία και θα βρούμε τα τετραγωνικά. Νομίζω είναι 

δικαιολογίες να λέμε για Ε9.  

Ξέρουμε που έχουν χιλιάδες τετραγωνικά δημόσιες υπηρεσίες και 

δεν πληρώνουν ούτε μια δραχμή και οι  υπόλοιποι δημότες των Σερρών 

και λέτε ότι  τα καλύπτουμε όλα. Γιατί  να μην γίν ουν μειώσεις;  Στα 

χρόνια που ζούμε μας έχουν κόψει τις  δυο συντάξεις  που παίρναμε και 

έγινε μια.  Μας έχουν κόψουν τα πάντα, ο ΕΝΦΙΑ από εδώ, φόρο από 

εκεί ,  χαράτσια από εκεί  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η ερώτησή σας είναι;   

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Η ερώτησή μου είναι ,τι  κάνατε με τ ην Πολεοδομία για να βρείτε πόσα 

τετραγωνικά έχουν αυτές οι  μεγάλες κυρίως δημόσιες υπηρεσίες,  οι  

οποίες κάνουν τίποτα, δεν πληρώνουν,  μηδέν;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε συνεννοήθηκα και με τον κ.  Αντιδήμαρχο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν έχετε και άλλη ερώτηση;  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Ναι,  έχω και άλλο. Έχω και άλλη ερώτηση.  

 Ως προς τον ηλεκτροφωτισμό, όταν έγινε επάνω . .Ακρόπολη, 

όπως θέλετε πείτε το,  Ακρόπολη, όταν δόθηκε και έγινε το τουριστικό 

περίπτερο έγινε μια ηλεκτροδότηση όλου του λόφου με προβολείς και 

έγινε ένα πάρα πολύ ωραίο πράγμα. . .  Η Ακρόπολη των Σερρών και να 

είναι έτσι φωτισμένη. Δεν ξέρω τώρα σε αυτή την κρίση που περνάμε 

εάν μπορούμε να καλύπτουμε τόσους μεγάλους προβολείς.   
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 Ρώτησα, είχα ρωτήσει τότε εάν έγινε έργο ηλεκτροφωτισμού από 

τον Δήμο. Μου είχαν πει  όχι.  Δεν ξέρω ποιος ηλεκτροφώτισε όλο τον . .  

και από πού πληρώνεται αυτός ο ηλεκτροφωτισμός ο οποίος είναι 

τεράστιος.  Οι προβολείς καίνε συνέχεια.  Γιορτή καθημερινή.  Όλο τον 

χρόνο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση κάνουμε κυρία Ιλανίδου, όχι  τοποθέτηση. Την ερώτησή σας .   

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Από ποιον έγινε αυτός ο ηλεκτροφωτισμός; Αυτό το έργο 

ηλεκτροφωτισμού και από ποιον πληρώνεται;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Για τον ηλεκτροφωτισμό, κύριε Πρόεδρε υπεύθυνο είναι το Τμήμα 

Ηλεκτρολογικών Εφαρμογών του Δήμου Σερρών, Τεχνικής Διεύθυνσης.  

Για τον ηλεκτροφωτισμό.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Δεν έχουμε αρμόδιο Αντιδήμαρχο;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Για τον ηλεκτροφωτισμό, επαναλαμβάνω, θα απαντήσουμε,  εάν 

τελείωσαν οι  ερωτήσεις μπορούμε να απαντήσουμε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.  Απαντήστε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Για τον ηλεκτροφωτισμό είναι υπεύθυνο το Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού 

της Τεχνικής Διεύθυνσης.  Η πρώτη απάντηση είναι αυτή.   

 Η δεύτερη. Το τέλος αυτό,  γιατί  εδώ τα κάνουμε αχταρμά όλα, 

από ότι  φαίνεται,  γιατί  έχουμε αυτή την διάθεση, είναι το μόνο 

ανταποδοτικό.  Είναι το τέλος καθαριότητ ας και ηλεκτροφωτισμού 
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ανταποδοτικό,  το προβλέπει ο νόμος,  παίρνουν απόφαση τα Δημοτικά 

Συμβούλια,  όχι  τώρα, από απαρχής Δήμων. Είναι ανταποδοτικό τέλος,  

τα χρήματα που παίρνουμε από τους πολίτες υποχρεωτικά μέχρι 

τελευταίου ευρώ τα επιστρέφουμε στους πολί τες.  Δεν μπορούν να πάνε 

πουθενά αλλού. Αυτή είναι η βάση της συζήτησης,  κύριε Πρόεδρε,  

σήμερα το βράδυ.  

 Αυτό που αναφέρει η συνάδελφος,  η οποία διοίκησε αυτόν τον 

Δήμο, θα έπρεπε να το κάνει  αυτό το ερώτημα στον εαυτό της τόσα 

χρόνια που διοικούσε τον Δήμο εάν έκανε αυτές τις  ενέργειες.  Ο μόνος 

νόμιμος τρόπος,  κύριοι  συνάδελφοι,  για να μην απεραντολογούμε για 

να διαπιστώσει κανείς  τα τετραγωνικά μέτρα συσχετιζόμενα με τον 

λογαριασμό της Δ.Ε.Η.,  είναι κύριε Πρόεδρε το Ε9. Οι δηλώσεις 

γίνονται από τους ιδιοκτήτες και δεν μπορείς να τις  αμφισβητήσεις 

παρά μόνο εάν διατρέξεις  και δεν τα λέω εγώ αυτά, τα λέει  ο 

Συνήγορος του Πολίτη,  εδώ τα έχω, είναι η δική του έκθεση που έκανε 

φέτος το καλοκαίρι του ΄14.  

Ο μόνος τρόπος για να μπορέσει νομίμως, γιατί  αλλιώς μπ αίνει  

σε μια διελκυστίνδα με δικαστικές διαμάχες και έχει  δικαστικές 

αποφάσεις που δήθεν οι  Δήμοι προσπάθησαν να διαπιστώσουν από τις  

οικοδομικές άδειες ποια είναι τα τετραγωνικά και δικαιώθηκαν οι  

πολίτες στα δικαστήρια.  Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.  

Λέει ο Συνήγορος του Πολίτη και νομίζω πρέπει να το 

ακολουθούμε γιατί  έχει  πολύ έγκαιρες απόψεις,  ότι  το Ε9 από την 

Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων είναι ο μόνος τρόπος 

για να βγάλεις άκρη.  

  Εμείς  με  το που ξεκίνησε η θητεία αυτή  3 Σεπτεμβρί ου,   τρεις  

μέρες  με το που γίναμε δημοτική αρχή  υποβάλαμε ερώτημα  στο 
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Υπουργείο Οικονομικών  μέσα από το τμήμα Προσόδων, το ανέφερε ο 

συνάδελφος,   3/9/14   και πήραμε μια απάντηση ότι   με τον καινούργιο  

κώδικα φορολογικής διαδικασίας,   συγκεκριμένα στο  άρθρο 17,   ο 

4174/13,   κύριε Πρόεδρε,   υπάρχει   το θέμα και του φορολογικού 

απορρήτου, μάλιστα στην τελευταία του διάταξη  στο 5,   άρθρο 17,   

παράγραφος 25  λέει  ότι   με απόφαση του Γενικού Γραμματέα  

ρυθμίζονται όλα τα θέματα  που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του 

παρόντος άρθρου.  

  Αυτή η απόφαση δεν  έχει  δοθεί  ακόμη.  Επομένως, το Ε9,  το 

οποίο,  κύριε Πρόεδρε,   για  πρώτη φορά  πέρυσι  το Σεπτέμβριο με 

παρατάσεις που έφτασαν μέχρι και φέτος προέβλεπε ότι  οι  

φορολογούμενοι πρέπει να  αναφέρουν μέσα  και άλλα στοιχεία που 

δεν αναφέρονταν ποτέ,  το Ε9  γινόταν πάντα  χειρόγραφα,  τώρα 

ηλεκτρονικά  πλέον  πρέπει να αναφέρεις μέσα και το ρολόι σου και,  

εάν τυχόν  έχεις  κάποιο  αυθαίρετο κτίσμα  και όλα τυχόν θέματα  που 

πρέπει να αναφέρεις.  

  Αυτό για πρώτη φορά  απαρχής κράτους,  του ελληνικού κράτους 

εφαρμόζεται.  Ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του ΄13  με πολλές στρεβλώσεις 

και προβλήματα.  Μίλησα σήμερα με έναν έγκριτο  λογιστή της πόλης 

μας  και μου είπε ότι  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αυτή είναι η ουσία,  κύριε Πρόεδρε.  Δεν πλατειάζω. Άμα δεν πούμε 

αυτά θα αρχίσει  να λέει  ο καθένας  προτάσεις  που είναι ανέφικτες.        



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29 Η Σ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014  

16

2 

  Και μέχρι φέτος ακόμα έχει   προβλήματα αυτό το ζήτημα. Και 

όπως σας είπα το Υπουργείο Οικονομικών  έβαλε αυτό το θέμα,  

υπάρχει  η απόφαση του Γενικού Γραμματέα  το άρθρο 17 του 4174/13.  

  Όμως, επειδή όλες τις  προτάσεις  τις  ακούμε των συναδέλφων 

και στην Οικονομική Επιτροπή και είδατε ότι  είμαστε  επισπεύδοντες,   

ξεκινήσαμε αυτή  τη διαδικασία  σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο 

και υποβάλαμε τα  ερωτήματα αυτά στο υπουργείο,    ήδη 

προετοιμαζόμαστε να στείλουμε,   έστω και εάν υπάρχει,  αυτή η 

εκκρεμούσα υπουργική απόφαση,  πλήθος στοιχείων στο υπουργείο  

για  να μας απαντήσει εάν μπορεί  να γίνει  διασταύρωση από το Ε9.  

  Εμείς δηλαδή ήδη, κύριε Πρόεδρε,   από τον Σεπτέμβριο,    

χαιρόμαστε που συμφωνεί η αντιπολίτευση  μαζί μας,  ήδη από τον 

Σεπτέμβριο την ξεκινήσαμε αυτή την πρωτοβουλία,   την πήραμε αυτή 

την πρωτοβουλία.   Πιο πριν δεν γινόταν,   για να απαντήσω, δεν 

γινόταν.   Εάν  δεν έχεις  το Ε9, εδώ υπάρχουν και αποφάσεις 

Δημοτικών Συμβουλίων  που δήθεν σύστηναν  επιτροπές   μια να 

ελέγξουν  τις  υπεύθυνες δηλώσεις των πολιτών.  Δεν θέλω να πιστεύω 

ότι  θα βρω  κάποια υπεύθυνη δήλωση  που δεν ήταν  εντάξει .   Γιατί  

είμαι σίγουρος ότι  θα βρούμε από το Ε9 πάντα, έτσι;   Δεν θεωρώ ότι  

είμαι  ικανότερος  από  κάποιον άλλον συνάδελφο  να μπορέσω από  

μόνος μου να διασταυρώσω κάτι τέτοιο.   

  Άρα σας λέω, κύριε Πρόεδρε,    έτσι έχει   ολοκληρωμένο το 

θέμα. Με πολύ ειλικρίνεια και πολύ . .σωστή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο επόμενος ερωτών;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για ποια ερώτηση; Συγνώμη, συγνώμη, μην μιλάτε όλοι μαζί .   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Έχετε μεγάλο δίκιο όταν λέτε όταν κάνουμε ερώτηση, να κάνουμε 

ερώτηση. Πρέπει να επιβάλετε και όταν λέμε απάντηση, να  κάνουμε 

απάντηση. Μην κάνουμε ολόκληρη εισήγηση δέκα λεπτά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το επισήμανα κύριε Γάτσιο.     

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Είναι ερώτηση και απαντάμε με απάντηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το επισήμανα στον κ.  Γαλάνη να είναι πιο σύντομος.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Είναι δύσκολα θέματα αυτά, δεν απαντιούνται με μια φράση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε και εσείς  δίκαιο,  κύριε Γαλάνη. Όσο μπορούμε όμως πιο 

συνοπτικά τις  απαντήσεις μας.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Απάντησα ευκρινέστατα. Σας είπα ότι  είναι θέμα…  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Μα απάντησα σας λέω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η απάντηση ήταν σαφέστατη.  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε οι  απαντήσεις είναι ευθύνη του απαντών. Δεν 

καθορίζονται…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πάρα πολύ δεν θέλω να κάνετε κανένας παρεμ βάσεις.  

Μα κανένας δεν χρειάζεται συνήγορο εδώ μέσα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε επί της διαδικασίας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και σας παρακαλώ πολύ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  επί  της διαδικασίας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί της διαδικασίας δεν χρειάζεται να παρεμβαίνετε και να κάνετ ε 

τους συνηγόρους.  Δεν χρειάζεται σε σας να απαντήσει.  Σας παρακαλώ 

πολύ για τελευταία φορά. Ο επόμενος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν θα κάνετε σύντομα νέες αυξήσεις.  Απαντήστε και σε αυτό 

μονολεκτικά πλέον.   

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Όπως σας εξήγησα και πριν στην πολιτική εισήγηση,  η πρόθεσή μας 

δεν είναι  να κάνουμε αυξήσεις.  Ποιος μπορεί να δεσμευτεί  όμως πάνω 

σε αυτό; Υπάρχει κανείς  που μπορεί να δεσμευτεί;  Είναι υπηρεσίες 

ανταποδοτικού χαρακτήρα. Δεν μπορεί να είναι διαφορετικά από τα 

ανταποδοτικά αυτά τα τέλη. Εάν είναι περισσότερα πρέπει να…  
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Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Χωρίς διάλογο κυρία Ιλανίδου παρακαλώ. Χωρίς διάλογο. Παίρνετε 

απάντηση αυτή την στιγμή και δεν την παρακολουθείτε.  Δεν την 

παρακολουθείτε,  μιλάτε.   

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απάντησε και σε αυτό το ερώτημα ο κ.  Χράπας.  Είναι απάντηση, 

βεβαίως.  Σαφέστατη. Ο επόμενος ερωτών.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Κύριε Πρόεδρε με συγχωρείτε,  για μισό λεπτό ακόμη. Ήθελα να πω 

στην κυρία Ιλανίδου πριν,  που πρότε ινε να γίνει  μείωση των 

δημοτικών τελών, σίγουρα …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν κάνουμε προτάσεις και δεν κάνουμε τοποθετήσεις.  Σας παρακαλώ 

πάρα πολύ θέλω να συντονιστούμε όλοι μαζί  εδώ πέρα για το καλύτερο 

όλων μας.   

 Ο κ. Χρυσανθίδης.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Βλέποντας την μελέτη που μας έχετε δώσει εδώ για την 

αναπροσαρμογή των τελών στην σελίδα 17,  στην προ τελευταία στήλη 

μιλάει για το αντίτιμο του ηλεκτρικού ρεύματος οδών και πλατειών και 

κοινόχρηστων χώρων και βλέπουμε ότι  έχετε προϋπολογίσει ,  το ποσό 

το έχετε διπλασιάσει,  για ποιο λόγο; Ήταν 480 το ΄14 και πάτε στα 

940, γιατί  τόσο μεγάλη αύξηση;  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ο κ. Διευθυντής είναι εδώ; Ο κ.  Δασκαλόπουλος είναι εδώ; Κύριε 

Παζάρσκι;  Για ελάτε λίγο κ.  Δασκαλόπουλε,  απαντήστε λιγάκι σε αυτή 

την ερώτηση που έκανε ο κ.  Χρυσανθίδ ης.   

Κος ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ:  

Γεια σας και πάλι.  Γι΄ αυτό το θέμα για μένα στον προϋπολογισμό του 

΄14 καλώς μπήκε αυτό το ποσό. έπρεπε να μπει ευθύς εξ αρχής γύρω 

στα 900 χιλιάρικα. Ήδη για πρώτο εννιάμηνο έχουμε καλύψει γύρω 

στα 470 χιλιάρικα και 490 έχει  ο προ ϋπολογισμός.  Για το ΄14 πάντα. 

Ήδη δηλαδή κάναμε στο ένα εξάμηνο σχεδόν γέμισε ο κωδικός και 

αυτό πρέπει  να μας φτάσει για όλη την χρονιά,  γι΄ αυτό βάλαμε το 

διπλάσιο.  Κανονικά ήταν γύρω στο 950, είπαμε πιο συντηρητικά να το 

δούμε,  το βάλαμε 900 χιλιάρικα . Δεν έγινε δηλαδή κάποιο λάθος.  Το 

είδαμε.   

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επόμενος; Ο κ.  Γιαννακίδης.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Δυο ερωτήσεις θα ήθελα να θέσω. Κύριε Χράπα θα ήθελα την 

προσωπική σας εκτίμηση, γιατί  έχουμε μια αύξηση των εξόδων στον 

προϋπολογισμό του ΄15  και άρα προκύπτει  ότι  πρέπει να κάνουμε 

αναπροσαρμογή των τελών από την στιγμή που το ΄13,  εάν δεν κάνω 

λάθος,  υπάρχει  πλεόνασμα; Δηλαδή τα έσοδα είναι περισσότερα από τα 

έξοδα. Δυο χρόνια μετά τι  είναι αυτό που έχει  αλλάξει;   

Θέλω την προσωπική σας άποψη, την προσωπική σας εκτίμηση. Γιατί  

εγώ προσωπικά έχω διαμορφώσει την δική μου άποψη.  
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Ένα δεύτερο ερώτημα, μέσα στα έξοδα για τον προϋπολογισμό του ΄15  

αναφέρεται μια εισφορά πάρα πολύ μεγάλη στον ΦΟ.Δ.Σ.Α. 880.002. 

Ήθελα να ρωτήσω, αυτή η εισφορά τι  εξυπ ηρετεί;  Δηλαδή ο Δήμος τι  

κερδίζει  από αυτή την εισφορά η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη;  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Βάσει της οδηγίας σύνταξης του προϋπολογισμού, όλες οι  παλαιές 

οφειλές δεν μπορούν να μπουν σε άλλο κωδικό παρά μόνο να 

προϋπολογιστούν στα ανταποδοτικά. Γ ι΄ αυτό τον λόγο μπαίνει  η 

οφειλή του ΄14 που είναι 340.000 περίπου στον Φορέα Διαχείρισης 

Στερεών Αποβλήτων για το έτος ΄14 και τα καινούργια 480 που 

αφορούν το έτος ΄15.  Γι΄ αυτό τον λόγο είναι αυξημένα τα έξοδα στον 

φορέα.  

 Δεύτερον.  Σε παλαιότερα έτη εκτιμώ ότι  έγιναν κάποια λάθη 

όσον αφορά την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος.  Γι΄ αυτό φαίνεται 

αυξημένη κατανάλωση, η οποία είναι η πραγματική τιμή αυτή που 

παρουσιάζεται σήμερα.  

 Νομίζω ότι  πρέπει να σας έχω καλύψει.  Έχετε κάτι  άλλο να μου 

πείτε;   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Η ερώτησή μου για τον ΦΟ.Δ.Σ.Α ήταν άλλη. Η εισφορά αυτή τι  

καλύπτει;  Τι κερδίζει  ο Δήμος δηλαδή; Γιατί  είναι αυτά τα χρήματα; 

Απλά.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Γιατί  δίνουμε τα χρήματα αυτά;  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Ναι,  γιατί  τα δίνουμε;  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  
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Για την διαχείριση απορριμμάτων.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Δεν καταλαβαίνω.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Για την διαχείριση των απορριμμάτων μέσα στο Χ.Υ.Τ.Α. Νομού 

Σερρών, ο οποίος Χ.Υ.Τ.Α. υπάγεται στον ΦΟ.Δ.Σ.Α Κεντρικής 

Μακεδονίας.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Δεν κάνω διάλογο ούτε θέλω να καθυστερήσ ω απλά ο Χ.Υ.Τ.Υ. δεν 

λειτουργεί  ακόμα. Δηλαδή το δικαίωμα να εναποθέτει  εκεί…  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Κατάλαβα τι  θέλετε να πείτε.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Να εναποθέτουμε εκεί  τα απορρίμματα μας; Γιατί  για την συγκομιδή..  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Αυτή την στιγμή, άσε την αποκομιδή επειδ ή η αποκομιδή και η 

μεταφορά είναι απέξω.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Τι πληρώνουμε; Δεν καταλαβαίνω.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Αυτή την στιγμή πληρώνουμε 20 ευρώ, κοστίζει  ο Χ.Υ.Τ.Α. σε όλους 

τους Δήμους 20 ευρώ ο τόνος.  Η διαχείριση των απορριμμάτων ο 

τόνος.  Συν τα λειτουργικά  τους έξοδα, τα οποία δεν μας έχουν πει  

ακόμα πόσα θα είναι,  θα μας πουν,  φαντάζομαι,  πολύ σύντομα. Και 

μετά το ΄16,  όταν θα ολοκληρωθούν τα εργοστάσια επεξεργασίας θα 

μας κοστίσει  κοντά στα 70 ευρώ ανά τόνο.  Αυτά πληρώνουμε σήμερα, 

τα 20 ευρώ ανά τόνο στην διαχείριση των απορριμμάτων.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε σε τοποθετήσεις.  Παρακαλώ.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Πρώτο ερώτημα που ήθελα να κάνω είναι να μου εξηγήσετε με 

ευκρίνεια για να καταλάβω τι  σημαίνει  αγροτο -κτηνοτροφικά και μη 

στεγασμένοι χώροι.  Εκεί που πάει σήμερα 50 τι  ήταν πριν;   

 Το δεύτερο ερώτημα είναι,  εάν στον πίνακα που μας δώσατε,  

επειδή μιλάμε για ανταποδοτικούς φόρους,  κύριε Αντιδήμαρχε,  

ανταποδοτικά τέλη, όπως είπατε,  ανταποδοτικότητα εδώ στον πίνακα 

κάπου είναι μείον και κάπου είναι συν.  Την έχετε λάβει υπόψ η;  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ναι,  θα σας το πω. Υπάρχει ένας πίνακας που κάθε Τοπικό Διαμέρισμα 

ή Κοινότητα, να το πω έτσι,  άλλη είναι μείον και άλλη είναι συν.  Εδώ 

μιλάμε για ανταποδοτικότητα. Για το ρεύμα λέω πάντοτε.  Λήφθηκε 

υπόψη. Καταλάβατε; Λήφθηκε υπόψη αυτός ο πίνακας για να βάλουμε;  

 Το πρώτο σας είπα αγροτο -κτηνοτροφικά τι  σημαίνει  …  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Η πολιτική μας απόφαση…  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ένα λεπτό,  δεν τελείωσα. Και το τρίτο είναι,  από την ανακύκλωση 

γιατί  δεν προβλέπεται ούτε ένα ευρώ μέσα στην,  δεν παίρνουμε από 

την ανακύκλωση χρήματα; Ένα τέταρτο είναι …  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  
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Τι να κάνουμε,  κύριε Αντιδήμαρχε,  έχουμε ερωτήματα. Και ένα 

τέταρτο είναι,  δεν ξέρατε ότι  πρέπει να γίνει  αναπροσαρμογή πριν τις  

εκλογές;   

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Η πρότασή σας δηλαδή πριν τις  εκλογές θα ήταν να κάνουμε αύξηση 

δημοτικών τελών ή ισοσκελισμό; Η δική σας πρόταση αυτή θα ήταν; 

Γιατί  δεν την φέρατε πριν τις  εκλογές στο Δημοτικό Συμβούλιο;  

 Τέλος πάντων, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας,  

θα σας απαντήσω ένα –ένα σε αυτά όλα που με ρωτήσατε.   

 Είπατε για αγροτο -κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.  Μέχρι σήμερα 

σε κάποιους οικισμούς δεν πλήρωναν καθόλου χρήματα και σε 

κάποιους άλλους είχαν ενταχθεί  στο τιμολόγιο των κατοι κιών. Εμείς 

τους ξεχωρίζουμε αυτή την στιγμή και βάζουμε μισό ευρώ το 

τετραγωνικό μέτρο.  

 Οι μη στεγασμένοι χώροι ποιοι  είναι.  Ένα κατάστημα 

υγειονομικού ενδιαφέροντος που είναι 30 τετραγωνικά μέτρα νοικιάζει  

έναν εξωτερικό χώρο από τον Δήμο, βάζει  τραπεζ οκαθίσματα και 

αυτός ο χώρος είναι 100 τετραγωνικά μέτρα. Για αυτά τα εκατό 

τετραγωνικά μέτρα παράγει απορρίμματα, δημιουργεί  στον Δήμο μια 

κίνηση η οποία δεν χρεώνεται μέχρι σήμερα. Γι΄ αυτό βάζουμε και 

αυτή την κατηγορία.  Για τους μη στεγασμένους και για  τους 

στεγασμένους και για τους ιδιόκτητους.  Υπάρχουν και καταστήματα 

που έχουν ιδιόκτητους μη στεγασμένους χώρους και κοινόχρηστους,  

όπως είναι τα κεντρικά ουζερί και κάποιες άλλες καφετέριες των 

πεζοδρόμων που είναι κοινόχρηστοι χώροι.   

 Ανακύκλωση. Μέχρι το 2010, θα το πω άλλη μια φορά,  το έχω 

πει  πολλές φορές,  μέχρι το ΄10 υπήρχε ένα αντίτιμο το οποίο δινόταν 
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με έναν συντελεστή στους Δήμους.  Από το ΄11 και μετά που 

αναλάβαμε εμείς  με απόφαση του Εθνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης 

σε συνεργασία με την Κ.Ε.Δ .Ε. και την Ελληνική Εταιρεία 

Αξιοποίησης Ανακυκλώσιμων και τα λοιπά, πήραμε μια  απόφαση αυτό 

το αντίτιμο να μην δίνεται σε χρήμα πλέον,  να μειωθεί και να δίνεται 

σε είδος και από τότε μας δίνουν περίπου γύρω στους 80 κάδους 

ανακύκλωσης ετησίως.   

 Πριν τις  εκλογές να γίνουν τι ;  Να γίνει  ο ισοσκελισμός; Δεν 

φέρατε εσείς  να το προτείνετε.  Εμείς δεν το φέραμε,  δεν το φέρατε 

όμως ούτε εσείς  να γίνει .  Δεν πρέπει να γίνει  ο ισοσκελισμός,  να 

υπάρχει μια δίκαιη αντιμετώπιση όλων των χωριών; Γιατί  να πληρώνει 

δηλαδή ο κάτοικος του Προβατά 1,03 και ο κάτοικος του Σκουτάρεως 

0,70; Είναι λογικό και σωστό; Δεν κρινόμαστε όλοι μας;  Δεν πρέπει να 

τα ισοσκελίσουμε να τα φέρουμε όλα στα ίδια;  Ή του Ελαιώνα 0,65 

που είναι το φθηνότερο τέλος;  Γιατί  της Βροντούς να πληρώνουν 2  

ευρώ το τετραγωνικό μέτρο;  

 Η πολιτική μας απόφαση ήταν να μην …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήσατε στις  ερωτήσεις του κ.  Γάτσιου;  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Στην τελευταία ερώτηση απαντώ. Γιατί  ποιο λόγο δεν λάβαμε υπόψη 

τα στοιχεία της Δ.Ε.Η..  Σε αυτό θα απαντήσω τώρα. Η πολιτική  μας 

απόφαση ήταν να μην κάνουμε διαφορετική τιμολόγηση ανά 

Κοινότητα. Εάν πέφταμε σε αυτή την περίπτωση να ακολουθήσουμε,  

δηλαδή αυτό,  να κάνουμε διαφορετική τιμολόγηση ανά Κοινότητα, 

τότε θα είχαν πολλές Κοινότητες πολύ σημαντικό πρόβλημα όσον 
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αφορά τον ισοσκελισμό. Δεν θα ήταν ισοσκελισμός,  θα ήταν πια πολύ 

τεράστια αύξηση.  

 Πρώτη φορά έγινε τέτοια δουλειά,  έγινε μια οικονομική μελέτη,  

δεν έγινε οικονομοτεχνική, όπως ζήτησε ο κ.  Χρυσανθίδης στην 

Οικονομική Επιτροπή. Πρώτη φορά έγινε αυτό και σας παρουσι άσαμε 

πραγματικά στοιχεία για να βγάλατε τα συμπεράσματά σας μόνοι σας.   

 Εάν προτείνετε εσείς  σήμερα να πάμε χρέωση ανά Κοινότητα, 

ανά βάρος,  ανά κιλό τι  παράγει ο καθένας οικισμός,  χιλιομετρικές 

αποστάσεις,  κατανάλωση καυσίμων, προτείνετέ το εδώ και θέστ ε το 

για ψήφιση.  

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πριν περάσουμε συνάδελφοι στον κύκλο τοποθετήσεων ή ώρα είναι 

24:15΄ ακριβώς τέσσερις ώρες από την ώρα που ξεκινήσαμε,  ζητώ από 

το σώμα μια ώρα παράταση για να συνεχίσουμε.   

 Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  κύκλος τοποθετήσεων. Ονόματα. Ο κ.  Χρυσανθίδης,  Γάτσιος,  

ο κ.  Γιαννακίδης,  ο κ.  Καρύδας,  ο κ.  Αναστασιάδης Ηλίας,  ο κ.  

Μηλίδης,  ο κ.  Αντώνης  Αναστασιάδης,  ο κ.  Γαλάνης,  ο κ.  Γκότσης.  

Σημείωσε τα ονόματα μην σου ξεφύγει  κανένα. Και ο κ.  Ραμπό τας εάν 

δεν καλυφθεί.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29 Η Σ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014  

17

3 

Βεβαίως,  βεβαίως,  αυστηρότατα. Και όποιος δεν προλαβαίνει  στην 

πρωτολογία του στην δευτερολογία του τα συμπληρώνει.  Και θα κόβω 

τις  επαναλήψεις.  Η επαναληψιμότητα θα τηρηθεί και αυτή με 

αυστηρότητα. Από όλους.  Συμπολίτευση και αντιπολίτευση.  

 Ξεκινάμε από τον κ.  Χρυσανθίδη ως αγορητής της παράταξής 

του.  Παρακαλώ κ.  Χρυσανθίδη.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  το θέμα για μας ήρθε και σε συζήτηση στην 

Οικονομική Επιτροπή και τοποθετηθήκαμ ε για το συγκεκριμένο θέμα.  

 Φέρνετε ένα θέμα για ψήφιση στην οποία όλοι οι  συμπολίτες μας 

ζουν μια περίοδο πολύ δύσκολη και βάλλονται από παντού και θέλετε 

με την εισήγηση του Αντιδημάρχου να ψηφίσουμε το θέμα αυτό χωρίς 

να υπάρχει το αυτονόητο.  Το είπε βεβαίως στο τέλος της εισήγησής 

του.  Δηλαδή τι  να υπάρχει;  Μια οικονομική μελέτη.  Ναι,  το θέλουμε 

αυτό εμείς .  Μια οικονομική μελέτη η οποία να συμπεριλαμβάνει τα 

πάντα, γιατί  όπως ξέρετε ναι μεν θέλετε να αυξομειώσετε όλες τις  

Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες αλλά οι  παροχές υπηρεσίας δεν 

είναι σε όλες το ίδιο.   

 Άρα λοιπόν,  δόξα τον Θεό έχουμε καλούς οικονομολόγους στον 

Δήμο οι  οποίοι  μπορούν να συντάξουν την μελέτη αυτή και θα μας 

είναι ανέξοδη για ένα τόσο σημαντικό θέμα, διότι  σε άλλες των 

περιπτώσεων με πολύ μεγάλη ευκολία αναθέτουμε σε κάποιους άλλους 

συμβούλους να μας δίνουν συμβουλές.   

 Άρα λοιπόν,  έπρεπε πρώτα να γίνει  αυτό,  να ληφθούν όλα τα 

στοιχεία,  αυτά δηλαδή που αφορούν την κάθε Τοπική και Δημοτική 

Ενότητα. Τι απορριμματοφόρα έχουν,  τι  προσωπι κό απασχολεί,  τι  
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καύσιμα υπάρχου, πόσα χιλιόμετρα είναι και τα λοιπά. Τα γνωστά. 

Τότε θα βγάζαμε ένα κόστος τι  ακριβώς συμβαίνει  στο κομμάτι αυτό.   

 Λέτε ότι  είναι οι  αυξήσεις αυτές ανταποδοτικές,  μπήκε στον 

προϋπολογισμό το 1 εκατ.  και πρέπει να καλυφθεί το 1 εκατ.  αυτό.   

 Ναι,  είναι ανταποδοτικές όμως για να φτάσουμε στο σημείο αυτό 

να βγάλουμε την αύξηση των τελών,  την οποία δεν λέγατε  ποτέ μέχρι 

σήμερα ότι  θα κάνετε,   απεναντίας λέγατε ότι  δεν θα κάνετε  καμία 

αύξηση . .του δημάρχου,  έπρεπε να κάνετε κάποιες άλλες ενέργειες 

πάρα πολύ απλές.    

  Και αυτές οι  παρατηρήσεις έγιναν και στην Οικονομική Επιτροπή  

και από το μέλος τη παράταξης στον κ.  Τερζή,  ο οποίος το εντόπισε  

και πρέπει να το πούμε,   σχετικά με την κατανάλωση του ηλεκτρικού 

ρεύματος που υπάρχουν σε Δημοτικές και Τοπικές  Κοινότητες  τον 

φωτισμό οδών και πλατειών,  οι  οποίες είναι  υπερβολικά αυξημένες.  

Ελέγχονται αυτές;  Δεν το ξέρουμε.   

Επίσης σας είπε η κυρία Ιλανίδου  και στο  οποίο βέβαια 

συμφωνήσετε και εσείς  ότι   έχετε κάνει  τις  ενέργ ειες αυτές σχετικά με 

τα τετραγωνικά μέτρα τα οποία κάποια νομικά  πρόσωπα ή κάποιες 

επιχειρήσεις  δεν  πληρώνουν.    

Εμείς πιστεύουμε ότι  δεν είναι μόνο  ο τρόπος αυτός  τον οποίο 

μας είπε ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ότι  απευθυνθήκατε 

και δεν αμφισβητούμε ότι  απευθυνθήκατε στο  υπουργείο οικονομικών  

για να πάρετε τα στοιχεία.  Το επισήμανε και στην ερώτησή της η κυρία  

Ιλανίδου, υπάρχει και η Πολεοδομία,  είναι η υπηρεσία του Δήμου η 

οποία είναι καταγεγραμμένα τι  τετραγωνικά έχει  κάθε επιχείρηση ή 

κάθε νομικό πρόσωπο και είναι πολύ εύκολο να τα εντοπίσουμε και να 

τους βάλουμε να πληρώσουν.  
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Δεν το λέμε αυτό ότι  ξέρετε το κάνουμε τώρα να μας πείτε το 

κάνετε για λαϊκισμό. Σε καμία των περιπτώσεων. Ότι θέλουμε να 

λαϊκίσουμε ούτε θέλουμε να κάνουμε αντιπο λίτευση για την 

αντιπολίτευση. Αλλά πραγματικά είναι μια δύσκολη περίοδος για όλη 

την Ελλάδα και συγκεκριμένα για τους συνδημότες μας.   

Μιλάτε για αυξήσεις πέντε λεπτών και 3% αυξήσεις γενικά και το  

εστιάζετε μόνο στην πόλη των Σερρών. Δηλαδή το 1,40,  1,45 .  Οι 

αυξήσεις είναι πολύ μεγάλες.  Είναι και 100% οι αυξήσεις.  Και 200%. 

Το 1,40 είναι μόνο για τις  κατοικίες.  Στα καταστήματα είναι 42 λεπτά, 

92 λεπτά, στους πρώην, που είπατε και σήμερα γιατί  στην Οικονομική 

Επιτροπή δεν είχε διευκρινιστεί ,  στις  πρώην Δημ οτικές Ενότητες και 

Κοινότητες,  στα καταστήματα από 1,07,  2,40,  από 0,90,  2,74.  

Αγροτοκτηνοτροφικά και μη στεγασμένους χώρους από μηδέν σε 

πενήντα λεπτά. Οι αυξήσεις είναι τρομερές.   

Δεν επικαλούμαστε μόνο την Βροντού, η οποία πραγματικά έχει  

ένα μεγάλο κοστολόγιο αλλά υπήρχε και μια ιδιαιτερότητα στην 

Βροντού, υπάρχουν όμως και άλλες Τοπικές Κοινότητες στις  οποίες η 

αύξηση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Όπως είπα ότι  ο Ελαιώνας έχει  0,65 

και θα πάει στο 1,07.  

Όλα πιστεύω ότι  τα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και είστε μια 

δημοτική αρχή που διοικεί  τον Δήμο επί τέσσερα χρόνια.  Άντε εμείς  

κάνουμε αντιπολίτευση και τα επισημάναμε και λέτε ότι  δεν πάει να 

είναι αυτοί;  Ναι όμως, υπάρχουν και έγγραφα των Σωματείων των 

Εργαζομένων τα οποία σας τα επισημάνανε και σας τα λέγανε αυτά τα 

πράγματα.  

Άρα τα γνωρίζατε ότι  έπρεπε να είστε έτοιμοι να μας φέρετε 

αυτό που σας είπαμε και στην Οικονομική Επιτροπή, μια μελέτη και να 
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δούμε η μελέτη τι  λέει;  Πραγματικά χρειάζεται να κάνουμε την αύξηση 

αυτή; Έχουν γίνει  όλες οι  ενέργειες;  Και τ ότε ναι,  να προχωρήσουμε 

και εμείς  μαζί  σας να πάμε,  εάν χρειαστεί ,  στην αύξηση αυτή. Όχι 

όμως έτσι.  Μόνο με οικονομικά στοιχεία,  θέλουμε 1.100.000, έκανα 

μια μελέτη η Διεύθυνση Οικονομικών, μια εισήγηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κλείστε.  Στην δευτερολογία τα υπόλοιπα.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Και μια εισήγηση η υπηρεσία Καθαριότητας και θα συνεχίσω στην 

δευτερολογία μου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ. Ο κ.  Μηλίδης έχει  τον λόγο.  Πεντάλεπτο και εσείς .   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε μόλις είδα το θέμα «Αναπροσαρμογή τελών στην 

υπηρεσία καθαριότητας και φωτισμού», λέω ότι  επιτέλους αντιλήφθηκε 

η δημοτική αρχή ότι  πρέπει να κάνει  κάτι  και να ενστερνιστεί  την 

πρόταση που είχαμε κάνει  πέρυσι για μείωση των δημοτικών τελών. 

Και ω του θαύματος βλέπω αυξήσεις μεγάλες.  Τι γίνεται;  Δεν 

κατάλαβα καλά το θέμα; Το ξανά διαβάζω, μάλλον έτσι είναι.   

 Θα περίμενα λοιπόν μια σημαντική μείωση και όχι  αύξηση. 

Γελάτε,  κύριε Πρόεδρε,  αλλά έτσι είναι.   

 Λέει μέσα, αυτό δεν θα ήθελα να ακούγεται σε αυτή την αίθουσα 

στην εισήγηση ότι  από το 2009 έχει  να κάνει  αναπρ οσαρμογή. Μα 

τώρα αυτό είναι επιχείρημα που λέτε;   

 Θα κάνω ένα ρητορικό ερώτημα στον κ.  Χράπα που είναι και ο 

εισηγητής…Κύριε Χράπα πόσα αύξηση πήρατε από το 2009 και 

εντεύθεν σαν υπάλληλος; Δεν θέλω απάντηση, η μείωση είναι 
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δραματική. Η απάντηση είναι δραματική. Δραματική μείωση. Ρητορικό 

ήταν το ερώτημα. Για όλους ισχύει  αυτό βέβαια.   

 Άρα λοιπόν θα έπρεπε όλα αυτά να ληφθούν πάρα πολύ σοβαρά 

υπόψη. Ξέρετε τα εισοδήματα έχουν συρρικνωθεί τόσο πολύ, για να 

μην επαναλαμβάνω τα ίδια,  που έχουν οι  δημότες,  ο  κόσμος αδυνατεί  

και το ελάχιστο.  Και το ελάχιστο.  Δεν μπορεί να πληρώσει αυτά που 

ήδη υπάρχουν.   

 Εμείς τώρα ζητάμε αύξηση και μάλιστα η αύξηση είναι 

σημαντική.  Δεν ξέρω, άκουσα από κάποια πτέρυγα από εδώ, από τον κ.  

Γάτσιο ότι  φτάνει  και 200%. Σε κάποιου ς υπολογισμούς που έκανε εγώ 

είδα ότι  σε πολλές περιπτώσεις είναι στο 40,  στο 50%. Είναι πάρα 

πολύ μεγάλη η αύξηση. Μην το βλέπετε,  αρχίζουμε πάλι τον χρόνο 

είναι τόσο, 3 και 4,  δείτε το σαν επί τοις  εκατό αύξηση.  

 Τότε,  λοιπόν,  εμείς  είχαμε κάνει  το ΄13 μια συγκεκριμένη 

πρόταση για μείωση των δημοτικών τελών. Η πρόταση δεν ήταν έτσι 

να λαϊκίσουμε στον αέρα, ήταν συγκεκριμένη και λέγαμε και πώς θα 

βρούμε αυτά τα χρήματα, από ποιες περιπτώσεις.   

 Είπαμε λοιπόν ότι  τα υπερκαταστήματα και δεν μιλάω για τα 

μικρά μαγαζιά,  τα υπερκαταστήματα, βασιζόμενοι πάντοτε,  η πρότασή 

μας βασιζόταν στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».  Εάν δούμε λοιπόν 

τα υπερκαταστήματα, κύριε Πρόεδρε,  είναι,  ρυπαίνουν τόσο πολύ που 

θα μπορούσε να επιβληθεί διπλασιασμός.  Και δεν μιλάω είπα,  για τα 

μικρομεσαία.  Για τα πολύ μεγάλα. Όπως και κάποια νομικά πρόσωπα, 

όπως είχαμε μιλήσει και για ΟΤΕ που χρησιμοποιεί  κοινόχρηστους 

χώρους και τα λοιπά. Αλλά κάποια μπορούσαν να γίνουν άμεσα.  

 Ο σκοπός λοιπόν τότε της πρότασης της δικής μας για την 

μείωση των τελών ήταν η στήριξη στην πράξη αυτών που έχουν ανάγκη 
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και η προσέλκυση νέων επαγγελματικών. Γιατί  . .  λέγαμε για τα πρώτα 

τρία χρόνια να μην πληρώνουν πολύ και τα λοιπά. Να γίνει  δηλαδή ο 

Δήμος μας ελκυστικός.  Αλλά ταυτόχρονα  η επιβολή τελών σε μεγάλε ς 

επιχειρήσεις και οργανισμούς που μπορούν να πληρώσουν. Ήταν 

ρεαλιστική και υλοποιήσιμη.  

 Εδώ, κύριε Πρόεδρε και κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  έχω πάρα 

πολλούς,  όσους μπόρεσα να φέρω Δήμους που από πέρυσι έχουν 

μειώσει τα δημοτικά τέλη. Δήμος Συκιών, Νεά πολης Συκιών. Δήμος 

Θέρμης,  Δήμος Θάσου πρωτοπόρος.  Δήμος Ναυπλιωτών, Δήμο 

Ναυπάκτου, Δήμος Ύδρας.  Πώς αυτοί τα μειώνουν έστω και λίγο; 

Δήμο Αμαρουσίου.  Μέσα στην Αθήνα που έχει  και πολλά σκουπίδια,  

έχουν και μεγάλη αγορά και τα λοιπά; Πώς αυτοί κατάφεραν να τα 

μειώσουν; Από πού τα βρίσκουν;  

 Εμείς πιστεύουμε ότι  ο στόχος κάθε δημαρχικής αρχής και 

μάλιστα της δημοτικής αρχής των Σερρών, όπου ζουν πολίτες με 

χαμηλό εισόδημα, ξέρετε ότι  ο Νομός θεωρείται ότι  είναι από τα 

χαμηλότερα εισοδήματα στην επικράτεια ,  πρέπει λοιπόν ο στόχος να 

είναι η μείωση στα απολύτως απαραίτητα των λειτουργικών εξόδων 

στις  κρίσιμες υπηρεσίες,  όπως είναι αυτή της Καθαριότητας.   

 Πώς μπορεί να γίνει  αυτό; Με αναδιοργάνωση του συστήματος 

αποκομιδής των απορριμμάτων και της ενίσχυσης των προγραμμάτων 

ανακύκλωσης.  Αυτός είναι …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε σε μισό λεπτό.  Αυτό έγινε εν μέρει  αλλά 

όχι  στον βαθμό που μπορούσατε να το κάνετε και έπρεπε να το κάνετε.  
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Έτσι θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν πόροι,  ώστε να προβούμε στην 

μείωση των δημοτικών τελών.  

Σε αυτή την συγκυρία είναι αδιανόητο και πραγματικά ειλικρινά σας 

μεταφέρω την αγανάκτηση όλων των πολιτών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γιαννακίδη.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Κοιτάξτε δεν θα αναφερθώ στο αυτονόη το το οποίο ήδη θίχθηκε,  ότι  οι  

εποχές είναι δύσκολες και δεν υπάρχει περιθώριο για αυξήσεις.  Θα 

ξεκινήσω με ένα στοιχείο της όλης μελέτης που μου κάνει  εντύπωση 

που κανένας δεν το σχολίασε.  Αναφέρεται ότι  γύρω στο 18,70 κάτι  δεν 

εισπράττεται.  Δηλαδή το 20% ουσιαστικά αποτελεί  αυτή την στιγμή 

μαύρη τρύπα. Και μέσα υπάρχει η πιθανολόγηση ότι  μπορεί να είναι 

αυτό,  μπορεί να είναι εκείνο,  μπορεί να είναι το άλλο. Δεν θα έπρεπε 

να φροντίστε να κάνετε κάποια μελέτη,  κάποια έρευνα να ξέρετε τα 

πραγματικά στοιχεία  που οφείλεται αυτή η μαύρη τρύπα; Που 

οφείλεται το γεγονός ότι  το 20% δεν εισπράττεται;   

Δηλαδή την επόμενη χρονιά μπορείτε να έρθετε να μας πείτε ότι  δεν 

εισπράττετε το 30%.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Όχι,  δεν είναι λογική κατά την γνώμη μου. Σας παρακαλώ, δεν σας 

διέκοψα. Κατά την γνώμη μου δεν είναι καθόλου λογική αυτή. Δείχνει  

προχειρότητα κατά την άποψή μου.  

 Δεύτερον.  «Ο  ρυπαίνων πληρώνει» προφανώς δεν ξέρετε το 

νόημα και την σημασία αυτής της έκφρασης.   Παγκοσμίως «ο ρυ παίνων  
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πληρώνει» σημαίνει  ότι  δεν πληρώνουν σύμφωνα με τα τετραγωνικά 

μέρα, πληρώνουμε σύμφωνα με τα απορρίμματα που παράγουμε.  Τα 

κιλά.  Πράγματα που ισχύουν σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου αλλά 

όταν τα λέμε εμείς  μας κατηγορείτε για γραφικότητα, εκτός 

πραγματικότητας.   

 Για παράδειγμα στην Αυστρία από το ΄45 οι  άνθρωποι το 

εφαρμόζουν.  Άρα εάν θέλουμε αντικειμενικά κριτήρια στην 

κοστολόγηση έτσι πρέπει να το δούμε.   

 «Ο ρυπαίνων πληρώνει» σημαίνει  ότι   χρεώνω τον πολίτη 

ανάλογα με τα απορρίμματα που παράγει .   

 Τρίτον.   Παραδεχθείτε το,  το εκατομμύριο που σας  λείπει  είναι 

αυτό  το χρέος απέναντι   στον ΦΟ.Δ.Σ.Α 882.000.  Τα  έσοδα από το 

2014 είναι 4.498.000. εάν προσθέσουμε και τις  800.000 φτάνουμε στα 

έξοδα στον προϋπολογισμό που έχετε υπολογίσει  για το ΄15  στα έξοδα. 

Αυτό είναι κύριοι  το εκατομμύριο που σας λείπει ,  αυτό που θα 

πληρώσουμε στον ΦΟ.Δ.Σ.Α και είμαστε ακόμα στην αρχή. ακόμα δεν 

έχει  αρχίσει  να λειτουργεί  ο Χ.Υ.Τ.Υ. και να πληρώνουμε στον 

μεγαλοεργολάβο που θα αναλάβει το έργο αυξημένα κόστη, αυξ ημένα 

τέλη.   

 Πρέπει να παραδεχθείτε ότι  έχετε υιοθετήσει μια αδιέξοδη 

πολιτική,  μια πολιτική η οποία συνεχώς με μαθηματική ακρίβεια θα 

διογκώνει,  θα αυξάνει τα τέλη των πολιτών αντί  να δίνετε κίνητρα για 

μείωση απορριμμάτων με όλα τα γνωστά, ανακύκλωση, διαλογή στην 

πηγή, επιλέγετε την εύκολη λύση να αυξάνουμε τα τέλη, να αυξάνουμε 

το κόστος της διαχείρισης και ουσιαστικά δεν βλέπω κάποια διέξοδο 

μελλοντικά στο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων.  

 Ευχαριστώ πολύ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Καρύδας.   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Μάλλον δεν θα τον ξοδέψω όλο τον χρόνο. Εάν κάτσει κάποιος 

καλοπροαίρετος και σκεφτεί  τον τίτλο του θέματος «Αναπροσαρμογή 

τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού», σκεφτεί  το 20άρικο δεν 

ανέβηκε,  τα πετρέλαια για να πάνε τα απορρίμματα εκεί  πέρα δεν 

ανέβηκαν, τα εργατικά των εργατών που πληρώνουμε δεν ανέβηκαν, το 

ρεύμα που πληρώνουμε,  που μας χρεώνει η Δ.Ε.Η. δεν ανέβηκε,  τότε 

πώς πέσαμε 1 εκατ.  έξω;  

 Εισηγητικά, βέβαια,  απαντήθηκε ότι  έγιναν κάποιες διακοπές και 

διάφορα τέτοια τα οποία κατά την προσωπ ική μου άποψη δεν 

συνηγορούν στο να έχουμε 1 εκατ.  και κάτι  έλλειμμα. Προσωπική μου 

γνώμη, δεκτό και θεμιτό.   

 Από εκεί  και πέρα, δεν μπορούμε για μια προϋπολογιστική 

αστοχία να καλούμε τον λαό να πληρώσει τα σπασμένα μας.  Έστω και 

εάν εμείς ,  κατά το δικό σας σκεπτικό,  δεν φταίτε και φταίνε οι  

εξωγενείς  παράγοντες τους οποίους πρέπει να τους κουβεντιάσουμε.  

Να μην ξανά αναφερθώ και εγώ πάλι στην κατάσταση την δύσκολη, 

την ξέρουμε πως είναι.   

 Από εκεί  και πέρα, υπάρχει μέσα στην συγκεκριμένη εισήγηση 

ένα τσούρμο αδικίες.   Καφενεία μαζί με ξενοδοχεία ίδια κατηγορία.  

Ψαράδικα  με σουπερμάρκετ.  Στις  μεγάλες επιφάνειες αντί  να έχουμε  

αυξήσεις,  έχουμε μειώσεις.   Που εμείς  θα είμαστε μαζί σας  άμα  

αυξήσετε τα τέλη σε αυτούς που έχουν τα λεφτά και να εφαρμόσετε 

μόνο το «ο ρυπαίνων πληρώνει» αλλά και ο πλουτίζων να πληρώνει 

κάποια στιγμή.  
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 Δηλαδή υπάρχουν αυξήσεις τεράστιες 35,  40,  για τέτοια λέμε 

τώρα. Από 0,78 θα πάνε στο 1,07.  Αυτό δεν είναι αύξηση πέντε 

λεπτών, είναι αύξηση 40%. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία,  

τουλάχιστον,  με μελέτη που προσπάθησα εγώ να τα βάλω κάτω, δεν 

βγαίνουν.  Και όσες δικαιολογίες θεμιτές και λογικές από την δική σας 

πλευρά παράλληλα και από την δική μας πλευρά και εάν τεθούν για το 

μεγάλο έλλειμμα, δεν δικαιολογούν αυτή την επιβολή φόρων σε αυτή 

την περίοδο με αυτά τα εισοδήματα.   

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γάτσιος δυο λεπτά.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ούτε δυο λεπτά θα πάρω, κύριε Πρόεδρε,  γιατί  με κάλυψε ο εισηγητής 

της παράταξής μας απόλυτα. Μόνο ένα θέμα εγώ θα διευκρινίσω. Μόνο  

ένα θέμα και θα το θέσω υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου και της 

απόφασης που θα πάρουμε.   

 Μπαίνει  ένα καινούργιο τέλος στα ποιμνιοστάσια.  Τα 

ποιμνιοστάσια,  όπως ξέρετε,  είναι πολύ μεγάλες επιφάνειες.  Είναι 

1.000 μέτρα, 2.000 μέτρα, 700 μέτρα, τα οποία ποιμνιοστάσια μέχρι 

σήμερα και ποτέ ο Δήμος δεν παρέχει  καμία υπηρεσία.  Ούτε τα 

σκουπίδια πάει να μαζεύει  από ποιμνιοστάσια ούτε φωτισμό έχουν τα 

ποιμνιοστάσια για να πάει η λάμπα εκεί  να φέγγει .  Πώς θα βάλουμε 

500 και 1.000 ευρώ τον χρόνο σε έναν κτηνοτρόφο σήμερα που 

πλήττεται και από όλα τα άλλα που γνωρίζετε πολύ καλά με τα 

βοσκοτόπια και όλα αυτά;  

 Είναι πολύ σοβαρό το θέμα αυτό,  μην το παρακάμπτετε.  Δεν 

ξέρω, κύριε Δήμαρχε,  είπατε ότι  υπήρχε τέτοιο τέλος,  δεν ξέρω εάν 
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υπήρχε πουθενά αλλά για ποιο λόγο τα ποιμνιοστάσια να έχ ουν αυτό 

το τέλος;  Για ποιο λόγο; Τι κάνουμε,  μαζεύουμε σκουπίδια ή έχουμε 

φωτισμό γύρω από τα μαντριά;  

 Και να είμαστε βέβαιοι  ότι  θα έρθουν,  αυτό που ρώτησε η κυρία 

Ιλανίδου και άλλα τέλη όταν θα αρχίσει  να λειτουργεί  ο Χ.Υ.Τ.Α. και 

πολύ μεγαλύτερα.  Και σε ότι  αφορά τα καταστήματα, κ.  Αντιδήμαρχε,  

180% έχει  στα χωριά τα καταστήματα. Από 90 σε 240 πόσο τοις  εκατό 

είναι η αύξηση; Συγνώμη από 0,90 στα 2,40.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία Ιλανίδου δυο λεπτά.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Από  1,40 στο 1,45 είναι 3,57%.  

Θυμούνται εδώ οι παλαιοί  δημοτικοί σύμβουλοι την μάχη που 

έδωσε ο κ.  Αγγελίδης όταν είπε ο κ.  Βλάχος να ανεβάσει 2%, τι  μάχη 

έδωσε για 2% στα καλά τα χρόνια που το 2009 ήταν διαφορετικοί οι  

μισθοί,  τι  μάχη έδωσε με 3% όταν ο κ.  Μωυσιάδης το πήγε στο 3% 

αύξηση και τώρα χαιρόμαστε την αύξηση την ελάχιστη για τις  Σέρρες 

το 3,57.   

Το 2% στα καλά τα χρόνια ήταν εξωφρενικό.  Τώρα αυτό είναι 

ελάχιστο.   

Να πω για τα καταστήματα που δεν κάνουν σεφτέ και δεν θα 

μπορούν σε λίγο να πληρώσουν το ρεύμα τους;  Ανοίγουν οι  άνθρωποι 

τα μαγαζιά και τα φυλάγουν.  13,95% η αύξηση στα καταστήματα σε 

αυτή την εποχή που άλλος μπορεί να μην πουλήσει ούτε ένα 

πουκάμισο, παράδειγμα ένα τέτοιο μαγαζί.  Και τα άλλα τα έχετε με 

9,90 του υγειονομικού ενδιαφέροντος.   
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Εάν πάμε για τα χωριά εκεί  γίνεται το μ εγάλο κλάμα. Νομίζω 

είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει  και πολύ θα χαρώ τα κανάλια να 

πάρουν τις  κασέτες,  να πάρετε τα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου 

τι  λέγατε για 2% αύξηση και τι  λέτε τώρα για . .  αύξηση ή για το 

ελάχιστο το 3,57 που το καμαρώνετε και  το λέτε συνέχεια.   

Ένα δεύτερο. Πιστεύω ότι  είναι αρχή νέων αυξήσεων, ότι  δεν 

ξέρω ποιος θα πάρει το Χ.Υ.Τ.Υ. και τι  θα γίνει  εκεί  μέσα, για να 

φτάσουμε να δίνουμε αυτά τα ανταποδοτικά και τι  θα είναι,  αλίμονό 

μας τι  θα έχουμε να πληρώσουμε.   

Ένα τρίτο.  Πιστεύω ότι  πρέπει να δώσετε έμφαση στην 

ανακύκλωση. Κάνετε διαφήμιση, βγείτε στα κανάλια,  πείτε τι  πρέπει 

να κάνουν οι  κάτοικοι,  ο κόσμος να μάθει να κάνει  σωστή 

ανακύκλωση. Αυτό το πράγμα πρέπει οπωσδήποτε να το τονίσετε ώστε 

να μπορέσουμε να γλιτώσουμε όσο το δυνατόν πιο πολύ τα σκουπίδια.   

Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Ραμπότας.   

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Δυο λόγια σε ότι  αφορά το κεντρικό σκεπτικό.  Ήθελα να πω ότι  έχει  

την αίσθηση η αντιπολίτευση ότι  εμείς  είμαστε τόσο ανάλγητοι και 

τόσο σκληροί και μας ευχαριστεί  να κάνουμε αυξήσεις;  Εδώ είναι 

συγκεκριμένα τα θέματα εάν θέλουμε να έχουμε στοιχειώδη παροχή 

υπηρεσιών, ώστε να έχουμε έναν ευπρεπή Δήμο σε όλη την επικράτειά 

του.   

Δεν είμαι τόσο βιτσιόζος,  να το πω έτσι,  ότι  σήμερα μας ήρθε 

ξαφνικά  η ιδέα,  βάζουμε αυξήσει ς και να ταλαιπωρήσουμε τον κόσμο. 

Είναι ισοσκελισμένα και πολύ προσεγμένα. Υπάρχει και ανθρώπινη 
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πλευρά εάν θέλουμε να διατηρήσουμε ένα επίπεδο καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισμού σε αυτό τον Δήμο.  

Σε αυτά τα επίπεδα με βάση τα στοιχεία και με την οργάνωση 

που υπάρχει από τις  υπηρεσίες καταλήξαμε σε ένα ανθρώπινο,  εάν 

θέλετε,  τιμολόγιο.  Πολύ απλό. Όχι ότι  μας κατέβηκε και μπαίνουν 

αυξήσεις και αρχίζουμε τις  μεγάλες κορώνες.  Κάποτε,  θέλω να πω, ότι  

ασχολούνταν εδώ πάρα . .με αρκετά θέματα μέσα στον Δήμο, στα ο ποία 

δίνονται ιδιαίτερη, εάν θέλετε,  ένταση και δημοσιότητα δίχως να 

αξίζει  ο κόπος και ταλαιπωρηθήκαμε πάρα πολύ ως πολίτες τότε.   

Λοιπόν,  σήμερα είμαστε πολύ πιο πολύ προσγειωμένοι σε αυτή 

εδώ την κατάσταση. Το δίλημμα είναι πολύ απλό. Στοιχειώδη παροχή 

ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας.  Αυτά περίπου είναι τα 

κοστολόγια,  με αυτά πρέπει να πάμε.  Εάν νομίζουν ότι  κάποιοι  

μπορούν να κάνουν μειώσεις και να βρωμάει η πόλη και να μην 

υπάρχει ηλεκτροφωτισμός,  να το δούμε το ζήτημα τότε.  Θα γυρίσουμε 

πίσω ή θα διατηρήσουμε αυτό το επίπεδο; Τουλάχιστον αυτό.  Γιατί  

πολλές κορώνες γίνονται και λαϊκισμοί δεν περνάνε.  Καθαρές 

κουβέντες.  

Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο επόμενος σας παρακαλώ. Ο κ.  Τερζής Βασίλης.   

Κος ΤΕΡΖΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καλυφθήκατε.  Άλλος ; Μισό λεπτάκι.  Όλοι είστε γραμμένοι στην λίστα 

του γραμματέα. Θα μιλήσετε όλοι.  Ο κ.  Τσαλίκογλου.  

Κος ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  
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Καλησπέρα. Τυγχάνει να είμαι στην Οικονομική Επιτροπή και είμαι 

από αυτούς που ήμουν υπέρ του θέματος.  Κυρία Ιλανίδου, εάν θυμάστε 

σε συζήτηση, όχι  επίσημη πρόταση, ήμουν ο μόνος που έλεγα ότι  ας 

είναι και μεγαλύτερες οι  αυξήσεις.  Το επικοινωνείτε κάπως 

διαφορετικά.  Λέτε 100%, 200%.  

Επειδή εγώ είμαι πρακτικός και το κάνω σε πράξη, ενδεικτικά σε 

ένα σπίτι  80 τετραγωνικών παράδειγμα εδώ μέσα σ την πόλη θα 

πληρώσει 33 λεπτά τον μήνα. 66 λεπτά στο δίμηνο και για τα χωριά η 

μεγαλύτερη αύξηση κατά μέσο όρο είναι 2,6 ευρώ.  

Κύριε Γάτσιο για τα ποιμνιοστάσια που λέγατε,  υπήρχε πριν και 

θα βγουν ωφελημένοι.  Όποιος είχε ρεύμα ήταν κανονικά μέσα στα 

τιμολόγια των χωριών. Και για τις  αποθήκες με τα αγροτικά προϊόντα.  

Μην το βλέπουμε,  δηλαδή, σαν 100% γιατί  ακούγεται πολύ.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε διάλογο σας παρακαλώ. Μην διακόπτετε κυρία Ιλανίδου.  

Κος ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι  σαν πολίτης θα ήθελα να πληρώσω γιατί  

ξέρω ότι  είναι ανταποδοτικά, υπάρχει ανταπόδοση. Είπατε όλοι,  όλες 

οι  παρατάξεις  αναφερθήκατε στην οικονομική κρίση. Είπατε για 

συρρίκνωση εισοδημάτων, είπατε για ΕΝΦΙΑ, χαράτσια και τα λοιπά. 

Δεν  νομίζω ότι  πληρώνοντας όλα αυτά θα με πειράξουν τα 20 λεπτά 

τον μήνα να έχω καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών.  

 Αυτά είχα να πω. Και κύριε Γιαννακίδη για το 18% που 

αναφέρατε,  λογικά είναι αυτοί που λόγω οικονομικής κρίσης έχουν 

διακόψει το ρεύμα. Αυτό πιστεύω .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο επόμενος ο κ.  Γαλάνης.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

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

ως πολύ εδώ είμαστε παλαιοί  οι  περισσότεροι.  Δεν είμαστε 

καινούργιοι .  Όλοι λίγο ως πολύ ψηφίζατε αυξήσεις,  αναπροσαρμογές,  

πείτε το όπως θέλετε στο παρελθόν και η κυρία Ιλανίδου που σήμερα 

είναι στην αντιπολίτευση και τα λέει  αλλιώς ψήφισε όταν ήταν 

συμπολίτευση αυξήσεις και άλλοι συνάδελφοι στα Δημοτικά 

Συμβούλια που ήταν στους προηγούμενους Δήμους Λευκωνα, εκτός 

από της Σκουτάρεως που από το ΄99 είχε να πάρει απόφαση 

αναπροσαρμογής,  λίγο ως πολύ όλοι τις  ψηφίσατε και εάν έπρεπε να 

τις  ψηφίσετε τις  αναπροσαρμογές καλά τις  κάνατε,  αλλά να μην 

φτάσουμε στο σημείο να οδηγούμαστε σε αυτή την στρέβλωση, γιατί  

για παράδειγμα υπάρχει Δήμος που έχει  να πάρει απόφαση 

αναπροσαρμογής από το ΄99,  όταν ήμασταν ακόμα στις  δραχμές.   

 Εάν θέλετε να κάνετε τέτοιου είδους αντιπολίτευση αυτό είναι 

δικαίωμά σας αλλά ελάτε να δείτε τις  αποφάσεις,  γιατί  αυτά που λέτε 

θα σας εκθέσουν.  Δεν μπορεί ο Δήμος Εμμ. Παππά και ο Δήμος Νέας 

Ζίγδης να έχει  τέλη πιο μεγάλα από την πόλη των Σερρών.  

 Δηλαδή οι  κάτοικοι του Δήμου Νέας Ζίγδης που πληρώνουν πάνω 

από 1,50 ή οι  κάτοικοι στον Δήμο Εμμ. Παππά που πληρώνουν και 

αυτοί 1,50 είναι πλουσιότεροι από τους κατοίκους στο Δήμο Σ ερρών; 

Στην Δημοτική Κοινότητα και συγκεκριμένα στην πόλη των Σερρών;  

 Η πόλη των Σερρών πληρώνει εδώ και κάποια χρόνια 1,40.  Οι 

κατοικίες και τα γραφεία θα έχουν αυτή την αναπροσαρμογή των 5 

λεπτών. Νομίζω είναι πάρα πολύ λογική και το μεγαλύτερο …  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Τα γραφεία έχουν μείωση, καλά λέει  ο συνάδελφος  και μάλιστα εάν 

δει  κανείς  τα ποσά που έρχονται από αυτά τα χρήματα, είναι και τα 

περισσότερα. Οι κατοικίες και τα γραφεία της πόλης των Σερρών, την 

Δημοτικής Κοινότητας είναι συνάδελφοι 3.700.000 ευρώ. Τα υπόλοιπα 

ποσά είναι πολύ μικρότερα μπροστά σε αυτό.   

 Ο μεγάλος όγκος των χρημάτων έρχεται από τις  κατοικίες και τα 

γραφεία,  κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Αναστασιάδης Αντώνης.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Και πρέπει,  κύριε Πρόεδρε,  να είμαστε ειλικρινείς  μεταξύ μας.  Και 

πώς να το πω, να μην κοιτάμε μόνο να κάνουμε πολιτική.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ηλίας Αναστασιάδης.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Αυτό το οποίο σήμερα συμβαίνει  θα θεωρούσα και θεωρώ ότι  είναι 

μια νομοτελειακή εξέλιξη.  Η αύξηση τελ ών και γιατί  νομοτελειακά θα 

φτάναμε εδώ; Απλό παράδειγμα, το οποίο θα μπορούσε ο κόσμος να το 

εκλάβει και ως συγκριτικό μέγεθος.   

 Στον Δήμο Σκουτάρεως  η αποκομιδή των σκουπιδιών  είναι 

30.000 συν τα πετρέλαια.   Τον χρόνο. Τώρα είναι 146.000.   Ερώτημα 

απλό, πώς φτάσαμε σε αυτό το ποσό; Πέρυσι ήταν 127,  αύξηση 

περίπου 20.000,  πώς φτάσαμε  σε αυτό το ποσό  των 146.000 από 
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40.000 που ήταν τότε;  Αυξήθηκαν οι  μισθοί;  Όχι.  Τι άλλο; Μειώθηκαν  

οι  μισθοί.   Τι  συμβαίνει  σε τελική  ανάλυση;  

  Απλούστατα χρησιμοποιούσαμε δικό μας τότε μηχάνημα  και 

ήμασταν στη διαδικασία της εργολαβίας.    Με αυτή τη διαδικασία έχω 

την πεποίθηση ότι   κερδίσαμε.    

Συμβαίνει   όμως και το άλλο,  το  οποίο νομίζω  ότι  οι  πάντες 

γνωρίζουν.   Να πάρω για τον  ίδιο Δήμο για τον οποίο μίλη σα.  

Μηνιαίο κόστος για  τον Δήμο, συγκριτικά μιλάω και δεν θα μείνω επί 

τοις  εκατό αυξήσεις,   συγκριτικά,  μηνιαίο κόστος  είναι 12.000.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Ηλία Αναστασιάδη στην δευτερολογία σας.  Κύριε Αντώνη 

Αναστασιάδη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ, κύριε Πρόεδρε,  κύριοι  σύμβουλοι . .  σας έχω καταθέσει ολόκληρη 

μελέτη.  Σας έχω μιλήσει για διαλογή στην πηγή αλλά και. . .διότι  τα 

σκουπίδια είναι εμπόρευμα, είναι εμπόρευμα . .  με κέρδος.   

  Για να καταλάβουμε,  αγαπητοί σύμβουλοι,  τι  συμβαίνει  εδώ, 

σήμερα, κύριε Πρόεδρε   έχουμε συντελεστή 1,70 . .   Δηλαδή ένα σπίτι ,  

γ ια να γίνω κατανοητός,   100 τετραγωνικών μέτρων θα πληρώσει 170  

ευρώ. Όταν θα γίνει  το εργοστάσιο κύριοι  θα πληρώσετε 1.400 ευρώ 

τον χρόνο. Και που θα βρουν φτωχοί άνθρωποι 1.500 ευρώ, . .  μόνο για 

τα σκουπίδια.   

 Έτσι δεν είναι,  κύριε Πρόεδρε; Πού θα βρει  ο κόσμος τα λεφτά; 

Τρεις μισθούς θα πληρώνουν  από σύνταξη οι  άνθρωποι.    

  Επαναλαμβάνω πάλι  είναι κακός ο δρόμος που διαλέξατε  και 

αντί  να έχουμε κέρδη από τα σκουπίδια,  γιατί  στα άλλα κράτη έχουν 

κέρδη  οι  Δήμοι από τα σκουπίδια,   από τα απορρίμματα,  εμείς  τα 
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έχουμε ζημία και θα το δεις  πάρα πολύ καλά, πολύ γρήγορα ότι  ο 

συντελεστής θα  πηγαίνει  πλέον από  το 1,70 στο 14,  που σημαίνει   

1.400 € το χρόνο  θα πληρώνουν οι  άνθρωποι.   Που  θα τα βρουν τα 

λεφτά;  Κατάλαβες;  

  Προσέξατε το καλά αυτό το πράγμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γκότση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Σύντομος θα είμαι.  Λοιπόν,  κύριε Ιλανίδου εδώ λιγάκι.  Εδώ, εδώ.  

2000 Δήμαρχος ο κ.  Μητλιάγκας,  κάνει  αύξηση 5%. Ο κ.  Νυκτοπάτης 

λέει  ότι  εμείς  το ΄99,  Βλάχος Δήμα ρχος,  κάναμε 15%. Μας βάζετε 

μόλις αναλάβετε άλλα 5%; Πάμε παρακάτω. 2004, Δήμαρχος ο κ.  

Μωυσιάδης.  Κάνει αύξηση 6%. Ο Αντώνης Αναστασιάδης λέει  2%. 

Μηλιδης Θεόδωρος,  Βλάχος Ηλίας και τα λοιπά λένε 4% και εμείς  

Γκότσης Ηλίας και Αγγελίδης Πέτρος λέμε όσο τ ο ύψος του 

πληθωρισμού. Δεν ήμασταν αρνητικοί δηλαδή όπως είσαστε εσείς ,  όχι ,  

όχι ,  όχι .   

Πάμε παρακάτω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην τον διακόπτετε σας παρακαλώ.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πάμε παρακάτω γιατί  μίλησε η κυρία Ιλανίδου για το 1%. Θα  

φτάσουμε και εκεί .  Πάμε λοιπόν ξανά στο 2008, Δήμαρχος Γιάννης 

Βλάχος.  Ξανά κάνει  6%. Και ξανά το 2009 έρχεται πάλι ο κ.  Βλάχος 

και κάνει  2% και λέει  ο κ.  Αγγελίδης 1%. Εσείς που επικεντρωθήκατε; 
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Στην τελευταία αύξηση, ενώ έχουν γίνει  πιο μπροστά τον προη γούμενο 

και τον προηγούμενο και τον προηγούμενο.  

 Άρα λοιπόν,  γιατί  επικεντρωθήκατε τα κανάλια να πάρουν; Ναι,  

τα κανάλια να πάρουν.  Να δούμε που είναι η αλήθεια;  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Ιλανίδου πόσες παρατηρήσεις θέλετε ν α σας κάνω; Πόσες;  Πείτε 

μου πόσες;   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όλες οι  αυξήσεις που έγιναν από όλες τις  δημοτικές αρχές και μάλιστα 

ορισμένες δημοτικές αρχές κάνανε δυο και τρεις  φορές την 

τετραετία…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ κ.  Γκότση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και όμως εμείς  δεν ήμασταν αρνητικοί.  Απλά λέγαμε στο ύψος του 

πληθωρισμού. Αυτά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τρία λεπτά κύριε Αντιδήμαρχε με το ζόρι σας δίνω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σας άκουσα όλους με μεγάλη προσοχή. Λαϊκισμούς στο αποκορύφωμά 

τους.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν θα διακόπτετε κανέναν.   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όλοι κάνατε προτάσεις και οι  προτάσεις σας αφορούν την ασφάλειά 

σας.  Να μην κατηγορηθείτε.  Όχι στον ισοσκελισμό, όχι  στην 

αναπροσαρμογή. Αυτή είναι πάνω –κάτω η πρόταση των περισσοτέρων 

σας.  Η ασφάλειά σας να μην κατηγορηθείτ ε ότι  λέτε ναι σε κάτι ,  ναι  

σε παρακάτω άλλο και κατηγορηθείτε από κάποια ομάδα. Από κάποια 

κατηγορία ακινήτων ιδιοκτητών.  

  Τώρα εσάς ποια είναι η πρότασή σας; Ποια είναι η πρότασή σας 

με στοιχεία;  Να μας πείτε ότι  μην κάνετε αυτό και προτείνουμε εμείς  

να κάνετε αυτό που είναι καλύτερο. Να το ακολουθήσουμε και εμείς .  

Και εμείς  θα το ακολουθήσουμε κ.  Γιαννακίδη που μας λέτε ότι  αυτό 

το ποσό που μας λείπει  είναι,  τι  είπατε ότι  είναι;  Για το ΦΟ.Δ.Σ.Α..   

 Μας σας εξηγούμε ότι  έχουμε μείωση των εσόδων 18%, έγι νε μια 

σημαντικότατη δουλειά από υπηρεσίες,  την οποία δουλειά 

προσπαθούμε να την τελειώσουμε εδώ και δυο χρόνια,  να βγάλουμε 

άκρη ποια είναι ρεύματα κτιρίων, ποια είναι ανταποδοτικά, ποια δεν 

είναι.  Φτάσαμε σε ένα σημείο να έχουμε μια καθαρή εικόνα να σας την 

παρουσιάσουμε εδώ και να μας λέτε εσείς  ότι  έχουμε αστοχίες;   

 Η αναπροσαρμογή γίνεται στα υγειονομικού ενδιαφέροντος με 

μεγαλύτερα ποσά. Φυσικά. Τα ίδια απορρίμματα έχουν τα 

υγειονομικού ενδιαφέροντος από ένα σπίτι ,  από μια κατοικία; Μα είναι 

δυνατόν;  Φυσικά και βάζουμε περισσότερα τέλη σε αυτούς που έχουν 

υγειονομικού ενδιαφέροντος.  Φυσικά και έχουν περισσότερα τέλη τα 

πολυκαταστήματα και τα εμπορικά κέντρα. Πόσες φορές θα το πούμε; 

Και μόνο οι  ηλεκτροδοτούμενες εγκαταστάσεις οι  κτηνοτροφικές.  Όχι 

αυτές που δεν έχουν ρεύμα. Μόνο αυτές που έχουν ρεύμα.  
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 Μείωση δημοτικών τελών ήθελε ο κ.  Μηλίδης.  Να είμαστε λίγο 

πραγματικοί.  Θέλετε να λειτουργήσει η υπηρεσία ή να την 

κλειδώσουμε αύριο; Σας εξηγώ ποια είναι η οικονομική κατάσταση 

επακριβώς.  Αντί  να σκύψετε στο πρόβλημα και να πείτε ότι  ναι,  

χρειάζεται κάτι  να κάνουμε,  ναι μεν αλλά, να πείτε την άποψή σας σαν 

αντιπολίτευση, αλλά να είστε τόσο ακραίος;  Μείωση δημοτικών τελών; 

Εδώ σας εξηγώ ποια είναι η πραγματικότητα στην οικονομία;  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όταν είναι η σειρά σας κ.  Μηλίδη. Όταν είναι η σειρά σας.   

 Η πρότασή σας μηδέν.  Από την ασφάλεια του καθίσματός σας να 

μην θίξετε κανέναν.  Να μην γίνει  τίποτα,  να μείνει  όπως έχει .  Και να 

κάνουμε μειώσεις.  Μια χαρά. Είστε αρεστό ς.   

 Να μειώσουμε τα λειτουργικά έξοδα. Τον προϋπολογισμό το 

είδατε το προσχέδιο;  Το διαβάσατε; Είναι ακριβώς τα απαραίτητα; 

Είναι τα άκρως απαραίτητα για να λειτουργήσει η υπηρεσία 

Καθαριότητας.  Αυτός είναι ο προϋπολογισμός.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντιδήμαρχε σας παρακαλώ πολύ. Δευτερολογία.  Ποιος θα 

δευτερολογήσει;  Ο κ.  Χρυσανθίδης.  Η κυρία Ιλανίδου. Ο κ.  Γάτσιος.  

Άλλος; Άλλος ποιος θα δευτερολογήσει;  Ο κ.  Αναστασιάδης.  Ο κ.  

Καρύδας.  Ο κ.  Αναστασιάδης Αντώνης και Ηλίας.  Ο κ.  Μηλίδης.   Ο κ,  

Γαλάνης και ο κ.  Γκότσης.  Και κλείνουμε.  

 Παρακαλώ τον κ.  Χρυσανθίδη.  Τρίλεπτη η τοποθέτησή σας στην 

δευτερολογία.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε,  άκουσα και τον Αντιδήμαρχο να λέει  για την πρόταση, 

να κάνουμε μια πρόταση. Και βεβαίως.  Ή τον άλλο Αντιδήμαρχο ότι  

δεν ψηφίζουμε.  Σε καμία των περιπτώσεων εμείς  δεν είπαμε ότι  δεν 

ψηφίζουμε εάν δεν γίνουν κάποιες ενέργειες και συγκεκριμένη 

πρόταση καταθέσαμε.  Εάν δεν θέλετε να την ακούσετε,  αυτό είναι 

άλλο θέμα. Δεν θέλουμε ούτε να λαϊκίσουμε και δεν λέμε ότι  εμείς  

είμαστε οι  καλοί  και θέλουμε το καλό των συμπολιτών μας και εσείς  

θέλετε το κακό σε καμία των περιπτώσεων. Και εσείς  το καλό των 

συμπολιτών θέλετε,  αλλά  ο καθένας από την πλευρά του προσεγγίζει  

ένα θέμα με τον δικό του τρόπο.  

 Άρα λοιπόν,  εμείς  εδώ ως αντιπολίτευση λέμε  ότι ναι κύριοι ,  

κάνετε αυτή την οικονομοτεχνική μελέτη,  διότι  εδώ ανέφερε κάποια 

νούμερα ο κ.  Αναστασιάδης και είναι έτσι ακριβώς.  Να δούμε τι  μας 

στοιχίζει  και εάν πραγματικά μας στοιχίζει  το κάτι  παραπάνω και 

βεβαίως είμαστε και εμείς  θετικοί σε κάποια αύξηση.  

 Αλλά πρώτα να ωριμάσουμε το θέμα, να εξαντλήσουμε όλα τα 

περιθώρια,  να κάνετε και αυτό που είπατε και εσείς  δηλαδή κύριε 

Γαλάνη με το Ε9, το ερώτημα που κάνατε,  ότι  θα σας απαντήσουν 

μέσα στο έτος.  Δεν ξέρω πότε.  Και να έρθει  το θέμα επόμενη χρον ιά 

με όλα τα στοιχεία και να δούμε πραγματικά μπορούμε να βοηθήσουμε 

τους συμπολίτες μας; Εσείς σαν δημοτική αρχή και εμείς  σαν 

αντιπολίτευση.  

 Σε καμία των περιπτώσεων δεν θέλουμε εμείς  να δημιουργήσουμε 

θέμα αλλά να έρθει  ένα θέμα ώριμο, να εξαντλήσουμε  όλες τις  λύσεις 

που υπάρχουν και να αποφύγουμε,  όσο το δυνατόν μπορούμε 

περισσότερο . .  γ ια τους συμπολίτες μας.  Ούτε λαϊκισμό θέλουμε να 

κάνουμε ούτε να είμαστε αρεστοί.  Ωφέλιμοι θέλουμε να είμαστε,  κύριε 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29 Η Σ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014  

19

5 

Πρόεδρε,  στους συμπολίτες μας,  όχι  αρεστοί.  Αλλά θ έμα το οποίο 

εσείς  προεκλογικά . . ,  όλα τα προηγούμενα χρόνια αναφερόσασταν ότι  

σε καμία περίπτωση δεν θα κάνουμε αυξήσεις των τελών, το φέρατε 

τώρα και μέσα σε προθεσμίες,  επειδή λήγει  η προθεσμία σε δυο μέρες,  

πρέπει να το περάσουμε και να το ψηφίσουμε.   

 Άρα λοιπόν,  η πρότασή μας είναι συγκεκριμένη. Να εξαντληθούν 

όλα τα περιθώρια αυτά τα οποία αναφέραμε και εμείς  και εσείς  και να 

έρθει  το θέμα ολοκληρωμένο και εάν χρειαστεί  να ψηφίσουμε αύξηση, 

ναι να ψηφίσουμε για να έχουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής κα ι εμείς  

και οι  πολίτες μας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Μηλίδης.  Τρία λεπτά.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ναι,  ναι.  Κύριε Πρόεδρε κανείς  δεν θέλει  ούτε να φανεί αρεστός ούτε 

να λαϊκίσει .  Μακριά από εμάς αυτό.  Άλλοι λαϊκίζουν.  Υπάρχει ένα 

κενό,  μια τρύπα. Θέλετε να ισοσκελιστεί .  Εξαρ τάται από ποια οπτική 

γωνία το  βλέπει  ο καθένας.  Έχετε αναρωτηθεί αυτή υπάρχει αυτή η 

μεγάλη τρύπα και πρέπει να ισοσκελιστεί;  Γιατί  δεν έγινε σωστή 

διαχείριση.  

 Πολλές φορές τα προηγούμενα χρόνια σας επισημαίναμε και με 

νούμερα ότι  έχει  αυξηθεί το κόστο ς κατά πολύ. Με τα 

απορριμματοφόρα που δεν κινούνταν,  με τα ενοίκια που δίναμε,  τα 

πάρα πολύ μεγάλα ενοίκια για την αποκομιδή των απορριμμάτων και 

όλα αυτά. Αυτά είχαμε επισημάνει σε όλη την προηγούμενη θητεία.   

 Τώρα νομίζω ότι  πολύ άστοχα μιλάμε για αυξή σεις του 2000, του 

2002 και του 2006, πολύ άστοχα. Ξέρετε γιατί;  Ίδιο ήταν το 

οικονομικό μέγεθος του κάθε πολίτη; Ήταν ίδιο;  Είχε καμία σχέση; 
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Αναρωτήθηκε κανείς  πόσο έπαιρνε,  πόσο παίρνει ,  πως τα βγάζει  πέρα; 

Μα τι  συζητάμε τώρα;  

 Όταν λοιπόν αυτό δεν είναι μόνο δική μου παρέμβαση και 

εισήγηση, κ.  Χράπα, σας μεταφέρω αγανάκτηση πολιτών και από την 

περιφέρεια και από την πόλη. Ξέρετε τι  μου είπαν; Έτσι επί  λέξη.  

Είσαστε τρελοί;  Πάτε να αυξήσετε τα τέλη; Και εν πάση περιπτώσει,  

σας έφερα και από το ΄13 όσους πρόλαβα να βγάλω από τον 

υπολογιστή,  Δήμους πάρα πολλούς που μειώσανε 10%, 15% τα 

δημοτικά τέλη. Αυτοί πώς τα καταφέρνουν δηλαδή;  

 Άρα πιστεύω ότι  κάνουν καλύτερη διαχείριση ή μειώνουν στο 

δυνατό μεγαλύτερο μέγεθος το κόστος.  Εκεί πιστεύω ότι  είναι το 

πρόβλημα. Άρα λοιπόν μην λέμε μόνο πώς θα γίνει  αυτό,  πείτε μας 

τρόπους.  Σας είπαμε και τρόπους.  Εάν δεν τους ακούσατε είναι άλλο 

θέμα κ.  Χράπα. Σας είπαμε.  Και τρόπους εξεύρεσης των πόρων.  

 Άρα λοιπόν με κάποιο τρόπο και αυτοί οι  Δήμοι βρήκαν για να 

ισοσκελίσουν.  Δεν φταίμε εμείς  γι΄ αυτό,  εσείς  είχατε την διαχείριση.  

 Αυτά θέλω να πω μόνο για να μην παίρνω χρόνο. Άρα λοιπόν 

κάποια στιγμή πρέπει να κοιτάζουμε στο καθρέπτη και να λέμε ότι  

γιατί  έγινε αυτό; Για ποιο λόγο; Και να ψάξουμε να βρούμε άλλους 

τρόπους.  Τις προτάσεις τις  έχω καταθέσει και γραπτώς και πέρυσι και 

τις  είπα και τώρα, εάν δεν τις  ακούτε δεν μπορώ να μιλάω σε ώτα μη 

ακουόντων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Καρύδα.  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Δεν θα πω κάτι διαφορετικό.  Νομίζω η τοποθέτησή μου ήταν καθαρή, 

απλά θα ήθελα λίγο από τον κ.  Χράπα αυτή η γενικότητα προσωπικά 
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με έθιξε.  Ούτε είχα κάνει  ούτε λαϊκισμό ούτε το ένα ούτε το άλλο, με 

προσοχή λίγο αυτά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία Ιλανίδου.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Εδώ, εδώ, εδώ, ούτε απευθύνθηκα προσωπικά σε κανέναν και σε 

παρακαλώ κύριε Πρόεδρε,  άλλη φορά να με καλύπτεις .  Σε παρακαλώ 

πάρα πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καλύπτω τους πάντες και παρεμβαίνω πάρα πολύ δυναμικά . .  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν σας είπε τίποτα που να σας έθιξε κυρία Ιλανίδου.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Με έθιξε  πάρα πολύ και το ύφος του και ο τρόπος του και εδώ, εδώ, 

εδώ.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το εδώ, εδώ…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ κύριε Γκότση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μισό λεπτό,  επί  προσωπικού. Εδώ, εδώ σημαίνει .  Εγώ στις  κάμερες 

λέω εδώ, εδώ. Το εδώ, εδώ σημαίνει  ότι  σε θίγουμε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν πρόσβαλε κανέναν και νομίζω ότι  αυτός…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Είπα καμία κουβέντα άσχημη;  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Το ύφος και όλα.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το ύφος μου είναι αυτό,  εάν σας αρέσει καλώς. Εάν δεν σας αρέσει 

πάλι καλώς.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ κύριε Γκότση φτάνει ,  ως εδώ. Ο κ.  Γάτσιος.  Έχετε δυο 

λεπτά κ.  Γάτσιο.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Εντελώς τηλεγραφικά σε χρόνια ευημερίας το 2% κάποιοι  το έκαναν 1.  

Το 180% σε ορισμένες των περιπτώσεων τώρα λαϊκίζουμε εμείς  που 

λέμε ότι  είναι μεγάλη αύξηση, για να έχουμε και κάποια συ γκριτικά 

στοιχεία.  Το 2,  το 8,  το 9 και το 6,  όλα ήταν μια χαρά, τότε λέγαμε 1 

να γίνει .   

 Δεύτερον.  Πρότασή μας είναι αυτή που ήταν και η δική σας πριν 

από πέντε μήνες.  Δεν κάνουμε αυξήσεις εκτός από αυτή που είπε και ο 

συνάδελφος.  Έτσι σαν λογοπαίγνιο το  λέω δηλαδή. Εσείς το λέγατε.  

Δεν το λέγαμε εμείς .  Δεν ξέρατε;  Δεν ξέρατε;  Δεν νομίζω. Κάτι άλλο 

κάνατε.  

 Και ξανά λέω για τα ποιμνιοστάσια,  επειδή κ.  Αντιδήμαρχε 

είπατε ότι  πληρώνουν και ο Δημήτρης.  Δεν πληρώνουν τα 

ποιμνιοστάσια,  έχουν μηδενικά τετραγωνι κά. Είναι μακριά από τον 

οικισμό, δεν έχουν τετραγωνικά μέτρα. Δεν έχουν φωτισμό. Φυσικά 

μόνοι τους κάνανε οι  άνθρωποι τον φωτισμό. Δεν τους τον πήγε 

κανένας ούτε ο Δήμος,  ούτε η Κοινότητα. Αυτοί πλήρωσαν. Οι 

καθένας 10,  20,  30.000 αναλόγως με την απόσταση . Τι θα τους 
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παρέχουμε ξανά επαναλαμβάνω; Θα τους μαζεύουμε τα σκουπίδια ή 

λάμπα θα καίει  έξω από το μαντρί;  Για ποιο λόγο να πληρώσουν;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Αναστασιάδης Αντώνης.  Δυο λεπτά.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Εγώ, κύριε Πρόεδρε,  σας έχω δώσει ολόκληρη μελέ τη και 

επαναλαμβάνω πάλι ότι  ο δρόμος που ακολουθείτε δεν είναι ο σωστός.  

Είπαμε …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν το κατάλαβε,  όχι .  Θα με αφήσεις να μιλήσω σε παρακαλώ. Εδώ 

δεν με άφησες επάνω στην Ακρόπολη που είναι χώρος,  όχ ι  

τουριστικός,  αλλά είναι αρχαιολογικός χώρος βγήκατε και τον 

γεμίσατε με τσιμέντα και δεν ντρέπεστε και μιλάτε ακόμη; Πήγατε 

επάνω να δείτε τι  έχει  κάνει  αυτός ο άνθρωπος; Το έχει  γεμίσει  

τσιμέντα.  Ένα χώρο αρχαιολογικό που απαγορεύεται ούτε  …Δεν τα 

βλέπετε όμως αυτά. Εγώ δεν μιλάω αλλά μην με ερεθίζετε κιόλας.  Να 

πάτε να δείτε στην Ακρόπολη τι  έγινε.  Τσιμέντα έριξε ο άθλιος.  Ξέρετε  

τι  θα πει  τσιμέντα επάνω σε έναν αρχαιολογικό χώρο; Αυτόν έχουμε 

εμείς  κύριε,  δεν έχουμε κανέναν άλλο χώρο. Τέλος πάντων.  

 Κύριε Πρόεδρε στο επαναλαμβάνω, θα είναι πολύ πικρό το 

ποτήρι που θα πιουν οι  Σερραίοι  όταν θα γίνει  το εργοστάσιο.  Θα 

πληρώνουν περίπου 1.400 ευρώ τον χρόνο από 170 που πληρώνουν 

σήμερα. Εγώ δεν κατηγορώ τον κ.  Χράπα, ο κ.  Χράπας κάνει  την 

δουλειά του άνθρωπος,  ότι  μπορεί κάνει .  Άλλο λέω. Αυτό που 

ακολουθείτε εσείς  και πάτε να κάνετε εγγυημένη ποσότητα 45.000 
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τόνοι ξέρεις  τι  θα πει;  Δεν θα έχει  ο κόσμος εδώ να φάει ψωμί.  Που θα 

βρεθούν αυτοί οι  τόνοι να πληρώνονται από τους Σερραίους;   

 Εγώ εκεί  είναι η δική μου ένσταση, κύριε Πρόεδρε,  ότι  λάθος 

δρόμος ακολουθήσατε και θα είναι μοιραίο για τους Σερραίους.  Αυτό 

και τίποτα άλλο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Ηλίας Αναστασιάδης.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Είπα πως νομοτελειακά θα φτάναμε εδώ και το τονίζω, γιατί  είναι θέμα  

πολιτικής επιλογής σε τελική ανάλυση, κύριε Χράπα με βάση τα 

στοιχεία τα οποία πριν από λίγο ανέφερα. Βέβαια,  προτάσεις υπάρχουν 

και εάν θέλετε να αναφερθώ και στους νόμους και στα διαγράμματα 

για να βγούμε από το αδιέξοδο ναι,  δεν έχω καμία διάθεση να το 

αρνηθώ, όμως μια βασική προϋπόθεση χρειάζεται.  Ποια είναι αυτή η 

βασική προϋπόθεση; Ο στόλος των φορτηγών θα πρέπει να είναι 

στόλος του Δήμου. Εάν δεν είναι στόλος του Δήμου τότε θα φτάσουμε 

σε αυτή την οικτρά κατάσταση να πληρώνουμε μίσθωση χρήσης 

αυτοκινήτου 8.000 τον μήνα και αλλού πληρώναμε 9,5 και τα ξέρετε 

πολύ καλά. Που θα μπορούσαμε με άνεση σε πολύ λίγο χρονικό 

διάστημα να φτάσουμε στο σημείο να είμαστε ανεξάρτητοι όσον αφορά 

την χρήση των μηχανημάτων.  

 Επαναλαμβάνω και πάλι,  πρόταση υπάρχει,  επαναπροσ διορίστε 

την στάση σας σε ότι  έχει  σχέση με τα σκουπίδια και αναφέρομαι 

συγκεκριμένα εδώ, αναφέρομαι συγκεκριμένα ανεξάρτητα εάν γίνομαι 

κουραστικός.  Αναφέρομαι στον Ν4071/12,  αναφέρομαι στον Ν3986/11,  

αναφέρομαι στον Ν3389/05 και αναφέρομαι στον Ν2527/97 του 

άρθρου 6.  Μελετήστε αυτά, καιρός είναι πλέον και αλλάξτε την 
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σύμβαση της ανακύκλωσης.  Είναι ντροπή. Ο νόμος προβλέπει δυο 

τρόπους ανακύκλωσης.  Εσείς διαλέξατε τον τριτοκοσμικό τρόπο. 

Αυτός ο οποίος φέρνει  μηδέν έσοδα στον Δήμο, 1 εκατ.  έξοδα τον 

χρόνο.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κύριε Αντιδήμαρχε έχετε τρία λεπτά στην διάθεσή σας.  

Δευτερολογήστε κ.  Γαλάνη. Δευτερολογήστε σας παρακαλώ πολύ. 

Συγνώμη που σας.  Εάν καλυφθήκατε να μην σας δώσω τον λόγο.   

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Κάποιοι τόσα χρόνια εδώ μέσα νομίζουν ότι  βρίσκονται κάπου αλλού. 

Δεν παρακολουθούν; Δεν είναι εδώ; Υποθέτουν ότι  κάτι  συμβαίνει  

πίσω από την πλάτη τους κακό και τους κοροϊδεύουν κάποιοι  άλλοι;  

Ανακύκλωση με έσοδα. Σας εξηγώ εδώ και χρόνια ποια είναι η 

κατάσταση. Εσείς το βιολί σας.  Εκεί να έχ ουμε έσοδα, να έχουμε 

έσοδα. Πώς θα έχουμε έσοδα όταν το κράτος το ίδιο που ψηφίζουμε 

όλοι μας βγάζει  τέτοιους νόμους,  πώς θα έχουμε έσοδα;  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Σας παραπέμπω στον Δήμο Λάρισας και Κιλελέρ …  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Όπως είπατε πριν …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε.  Προκαλείτε κάθε φορά, προκαλείτε.   

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Εκτός εάν προτείνετε να πάρουμε δάνειο με αυτά που είπατε,  εάν 

κατάλαβα καλά για να έχουμε καλά οχήματα. Ίσως,  δεν ξέρω, να 

εννοείτε αυτό.   
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Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Ιλανίδου δεν μπορώ να σας κάνω καλά σήμερα, σηκώνω  ψηλά 

τα χέρια.   

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Καλά το είπε ο κ.  Γιαννακίδης,  «ο ρυπαίνων πληρώνει».  Η πρότασή 

σας είναι να πάμε ανά Κοινότητα Κοστολόγιο;  Φέρτε την εδώ. Θα έχει  

φοβερό ενδιαφέρον το αποτέλεσμα εάν κάνετε τέτοια πρόταση κ.  

Γιαννακίδη.  Και εσείς  εκ του ασφαλούς.  Αλλά αύριο,  μεθαύριο η 

παράταξή σας θα κυβερνήσει.  Έτσι θα κυβερνήσει;  Με αυτές τις  

προϋποθέσεις;  Εάν είναι δυνατόν.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε.  Σας παρακαλώ πολύ κ.  Χράπ α αφήστε τις  παρατάξεις .   

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Είναι πολιτική απάντηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οι κομματικές παρατάξεις  είναι εκτός Δημοτικού Συμβουλίου.   

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Και στοχευμένη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πολύ.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Εκτός τον κ.  Καρύδα που οι  απόψεις της παράταξής το υ είναι στάνταρ 

πάγιες και ίδιες εδώ και πολλά χρόνια.  Με συγχωρείτε …  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29 Η Σ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014  

20

3 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Ο διάλογος δεν γίνεται έτσι και η δημοκρατία . . .Εγώ σας άκουσα 

όλους με μεγάλη προσοχή κ.  Γιαννακίδη.  Η πραγματικότητα σας είπα 

στην εισήγησή μου ξεκινώντας είναι ότι  επειδή έχουμε μείωση των 

εσόδων γι΄ αυτό τον λόγο,   βλέποντας και τον προϋπολογισμό του ΄15 

φτάνουμε στο σημείο αυτό να ψάχνουμε να βρούμε έσοδα και 

αναγκαζόμαστε να κάνουμε τον ισοσκελισμό, ο οποίος είναι και 

δίκαιος για όλες τις  Κοινότητές μας και πέντε λεπτά το τετραγωνικό 

μέτρο στις  Σέρρες που αντιστοιχεί ,  όπως σας είπα 4 ευρώ τον χρόνο σε 

ένα σπίτι  80 μέτρα. Μην λέτε άλλα νούμερα και παραποιείτε και 

παραπληροφορείτε τον κόσμο.  

Τριάντα χιλιάδες στο Σκούταρι.  Ούτε το ρεύμα  πληρώνει ο 

πρώην Δήμος σας.  Ούτε την αξία κατανάλωσης ρεύματος.  Δεν σας 

ενδιαφέρει εσάς η δικαιοσύνη; Να είναι δίκαιο σε όλους; Εκτός εάν 

προτείνετε στον πρώην Δήμο σας να πληρώνετε λιγότερα από τους 

άλλους.  Πείτε το και αυτό να το ακούσει ο κόσμος τι  προ τείνετε,  όχι  

μονάχα όχι  σε όλα. Έτσι δεν είναι;   

 Οικονομοτεχνική μελέτη.  Βεβαίως.  Την έχετε όλοι μπροστά σας 

την μελέτη.  Είναι όλα τα στοιχεία στην διάθεσή σας.  Τι παραπάνω 

θέλετε;  Να πούμε πόσο κοστίζει  το πετρέλαιο για την Ορεινή και πόσο 

για το Σκούταρι;  Δηλαδή ο νοών, νοείτω. Σε γενικές γραμμές η 

αποκομιδή κοστίζει  το ίδιο σε όλα τα χωριά.  Και η κατανάλωση 

ρεύματος τα στοιχεία σας τα δώσαμε,  τι  άλλα στοιχεία θέλετε επιπλέον 

κ.  Χρυσανθίδη;  
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 Δεν έγινε σωστή διαχείριση που λέει  ο κ.  Μηλίδης.  Πώς δεν έγιν ε 

σωστή διαχείριση; Μειώσαμε όλες τις  δαπάνες.  Τον προϋπολογισμό 

τον έχετε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ πάρα πολύ, έκλεισε το θέμα. Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι 

μπαίνει  σε ψηφοφορία το θέμα. Παρακαλώ. Ναι,  όπως εισηγήθηκε  η 

Οικονομική Επιτροπή. Ναι,  ναι,  ο κ.  Δο ύκας ναι,  ο κ.  Μοσχολιός,  όχι ,  

η κυρία Καλώτα όχι ,  ο κ.  Μηλίδης,  όχι ,  ο κ.  Καρύδας,  όχι .  Ο κ.  

Αντώνης Αναστασιάδης την δική σας πρόταση. Ο κ.  Ηλίας 

Αναστασιάδης,  όχι .  Όχι ο κ.  Γιαννακίδης,  όχι  η κυρία Γεωργούλα, όχι  

ο κ.  Χρυσανθίδης,  η κυρία Ιλανίδου, ο κ.  Καλαϊτζίδης,  η κυρία 

Δρίγκα, όχι  η παράταξη του κ.  Φωτιάδη. Ναι,  ναι,  ναι  και ο Πρόεδρος.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 736/2014)  

                                                             …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λήξη της συνεδρίασης.   

 

ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

………………………… 

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

συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε. 

 

 

707-2014: Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την επιτροπή επεξεργασίας και  

 εισηγήσεων προτάσεων προς το Δ.Σ., για την απονομή τιμητικών διακρίσεων. 

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

708-2014: Ορισμός εκπροσώπου  (τακτικού και αναπληρωματικού) του Δημοτικού   

  Συμβουλίου για τη Γενική Συνέλευση (τακτική και έκτακτη) της Α.Ε.  

  ¨Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ. Α.Ε.. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

709-2014: Ορισμός Δημ. Συμβούλου για τον έλεγχο της απόδοσης τελών διαμονής  

  παρεπιδημούντων και επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκεδάσεως, 

  εστιατορίων κλπ. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

710-2014: Σύσταση επιτροπών για την προσωρινή και οριστική παραλαβή των έργων: 

  Επέκταση δικτύου ύδρευσης Χριστός, 

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. κ. Ραμπότας Ε. 

 

711-2014: Ομοίως του έργου: Αντικατάσταση-επέκταση αγωγών δικτύου ύδρευσης. Δ.Δ.  

  Χριστός (β' φάση) 

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. κ. Ραμπότας Ε. 

 

712-2014: Ομοίως του έργου:  Οδοποιία Τ.Δ. Χριστός  

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. κ. Ραμπότας Ε. 

 

713-2014: Ομοίως  του έργου Συντήρηση ενδοδημοτικής οδοποιίας Δήμου. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

714-2014: Έγκριση της υπ' αριθμ. 127/2014 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. με θέμα: 

  ¨Αναμόρφωση προϋπολογισμού χρήσης 2014¨. 

  Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. κ. Ραμπότας Ε. 
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715-2014: Έγκριση διοικητικής αποβολής του κ. Τσανάκα Αθανασίου από αυθαίρετα 

  κατεχόμενη δημοτική έκταση, στον οικισμό Νέα Ελβετία στη θέση Ραχωβίτσα 

  Μαρμαρά της κοινότητας Ελαιώνα. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

716-2014: Κατάργηση θέσεως περιπτέρου χωρίς ορισμό νέας. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

717-2014: Καθορισμός ενιαίου συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

718-2014: Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση ισογείου καταστήματος (Νο 27) του  

  Δημαρχείου Σερρών στον Σύνδεσμο Εφέδρων Αξιωματικών Σερρών.  

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

719-2014: Έγκριση διενέργειας προμήθειας λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού για 

  τις Δ.Ε. Λευκώνα, Μητρουσίου, Σκουτάρεως και Τ.Κ. Βροντούς και Ορεινής. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

720-2014: Έγκριση διενέργειας προμήθειας λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού για 

τη Δ.Σ. Λευκώνα έτους 2014 

 

721-2014: Ομοίως για την Δ.Ε. Μητρούση έτους 2014 

 

722-2014: Ομοίως για την Δ.Ε. Σκουτάρεως έτους 2014 

 

723-2014: Ομοίως για την Τ.Κ. Βροντούς έτους 2014 

 

724-2014: Ομοίως για την Τ.Κ. Ορεινής  έτους 2014 

 

724-2014:   Έγκριση διενέργειας συντήρησης οπτικοακουστικού εξοπλισμού αίθουσας 

  Δημοτικού Συμβουλίου.  21763   20-11-14 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

725-2014: Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29 Η Σ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014  

20

7 

726-2014: Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων: 

  α) Διανοίξεις-ασφαλτοστρώσεις οδών στην περιοχή Ομόνοια Καλύβια 

 

727-2014: Ομοίως του έργου: Οδοστρωσία πόλης Σερρών έτους 2012 

 

728-2014: Ομοίως του έργου:  Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις οδικών αξόνων  

  Δήμου Σερρών 

 

729-2014: Ομοίως του έργου:  Πλακοστρώσεις πέριξ του αυτοκινητοδρομίου Σερρών. 

 

730-2014:   Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων των έργων: 

  α) Συντήρηση του Κοινοτικού καταστήματος Άνω Καμήλας   

  (ελαιοχρωματισμός, διαμόρφωση προαύλιου χώρου και πλακόστρωσή του)  

 

731-2014:   Ομοίως του έργου:  Συντήρηση και  ανακατασκευή  περίφραξης νεκροταφείων  

  Δ.Ε. Λευκώνα 

 

732-2014:   Ομοίως του έργου:  Ανακατασκευή δρόμων στα αγροκτήματα της Δ.Ε.  

  Σκουτάρεως  

 

733-2014:   Ομοίως του έργου: Ανακατασκευή δρόμων στα αγροκτήματα της Δ.Ε.  

  Λευκώνα. 

 

734-2014:   Διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο που αφορά τέλος διέλευσης για τον 

ΟΤΕ  

 

734Α-2014:   Ομοίως των κ. Μπατάμογλου  

 

735-2014:   Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου κατά το μήνα Οκτώβριο 

  2014. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

736-2014:   Αναπροσαρμογή τελών στην υπηρεσία καθαριότητας και φωτισμού. 

  Εισηγητής: Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Χράπας Π. 

 

737-2014:   Έγκριση έκθεσης εσόδων –εξόδων Γ΄ τριμήνου (εννιαμήνου) 2014 για τον 

έλεγχο υλοποίησης .. του προϋπολογισμού έτους 2014. 

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοίκησης κ. Γαλάνης  
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……………………….. 

………………. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  

 

 

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

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ   ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

 

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

 

Αγιαννίδου -Αρβανίτη Σταυρούλα     ……………  

 

Αναστασιάδης Αντώνιος       ……………  

 

Αναστασιάδης Ηλίας        ……………  

 

Αραµπατζής Θεόδωρος       ……………  
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Γαλάνης Στέργιος        ……………  

 

Γάτσιος Αθανάσιος        ……………  

 

Γάτσιος Ιωάννης        ……………  

 

Γεωργούλα Σουλτάνα       ……………  

 

Γιαννακίδης ∆ηµήτριος       ……………  

 

Γκότσης Ηλίας         ……………  

 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης       ……………  

 

Γρηγοριάδης Χρήστος       ……………  

 

∆ούκας Γεώργιος        ……………  

 

∆ρίγκα Χρυσούλα        ……………  

 

Ηλιοπούλου Σταλακτή       ……………  

 

Καδής Γεώργιος        ……………  

 

Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος       ……………  
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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        ……………  

 

Τερζής Βασίλειος        ……………  

 

Τσαλίκογλου ∆ηµήτριος       ……………  
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Φωτιάδης Στέφανος        ……………  

 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος       ……………  

 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος       ……………  

 

Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης      ……………  

 

Χράπας Παντελής        ……………  

 

Χρυσανθίδης Βασίλειος       ……………  


