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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 26/2012  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ  

 

Στις Σέρρες και στο ∆ιοικητήριο,  σήµερα την 3 η  του μηνός  

Δεκεμβρίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 

19:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Σερρών, ύστερα από την 

αριθµ. 26/27 -11-2014 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 32,  δηλαδή:  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος ∆.Σ.)  

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

Θεοχάρης Μιχαήλ (Γραµµατέας ∆.Σ.)   

Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα  

Αναστασιάδης Αντώνιος  

Αναστασιάδης Ηλίας  

Αραµπατζής Θεόδωρος  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 3 Η Σ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014  

4 

Γαλάνης Στέργιος  

Γάτσιος Αθανάσιος  

Γάτσιος Ιωάννης  

Γεωργούλα Σουλτάνα  

Γιαννακίδης ∆ηµήτριος  

Γρηγοριάδης Παναγιώτης  

Γρηγοριάδης Χρήστος  

Καρπουχτσής Κωνσταντίνος  

Καρύδας Νικόλαος  

Μερετούδης ∆ηµήτριος  

Μηλίδης Θεόδωρος  

Μπιτζίδου –  Σαρακενίδου Σοφία  

Μυστακίδης Παύλος  

Ραµπότας Ευθύµιος  

Στεργίου Νικόλαος  

Τερζής Βασίλειος  

Τσαλίκογλου ∆ηµήτριος  

Φωτιάδης Στέφανος  

∆ούκας Γεώργιος  

∆ρίγκα Χρυσούλα  

Χαρίτος Χρήστος  

Χασαπίδης Κωνσταντίνος  

Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης  

Χράπας Παντελής  

Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  
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1) Γκότσης Ηλίας  

2) Ηλιοπούλου Σταλακτή  

3) Καδής Γεώργιος  

4)Καλώτα Παναγιώτα  

5) Μεγαλοµύστακας Αναστάσιος  

6) Μοσχολιός Ζωγράφος  

7) Σούζας Ζαχαρίας  

8) Χρυσανθίδης Βασίλειος.  

 

  Οι Πρόεδροι των Συµβουλίων των Τοπικών και ∆ηµοτικών 

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

άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρών ήταν ο κ.  Τούτκας Ιωάννης.  

 

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

έναρξη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,  στην οποία ήταν παρών ο 

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

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

 

-  Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. :  

• Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης,  αποχώρησε κατά την διάρκεια της 

συζήτησης του 6 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.  

• Αναστασιάδης Αντώνιος,  αποχώρησε µετά την ολοκλήρωση του 17ου 

θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.  

• Ιλανίδου-Βίλλιου ∆έσποινα,  αποχώρησε κατά την διάρκεια της 

συζήτησης του 19 ο υ  θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.  

• Χράπας Παντελής,  αποχώρησε λίγο πριν την ολοκλήρωση του 26ου 

θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.  
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• Μηλίδης Θεόδωρος,  αποχώρησε κατά την διάρκεια της συζήτησης 

του 19ου θέµατος και προσήλθε µετά την ολοκλήρωση του 28ου 

θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.   

 

 

 

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

 

 

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

 

 

………………….. 

……….. 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης για την απόδοση τιμής στην  

  αρχαιολόγο προϊσταμένη της ΚΗ' Εφορίας Προϊστορικών και Κλασσικών  

  Αρχαιοτήτων κ. Αικατερίνη Περιστέρη. 

  Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος 

 

ΘΕΜΑ  2ο: Συγκρότηση επιτροπής φιλικού διακανονισμού. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 3ο: Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: ¨Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. 

  Σκουτάρεως¨. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση παραχώρησης του χώρου του Κεντρικού Πάρκου για την   

  πραγματοποίηση των Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων του Δήμου (Πολιτεία 

  των Ευχών). 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 
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ΘΕΜΑ  5ο: Έγκριση των υπ' αριθμ. 196/2014 και 197/2014 αποφάσεων του Δ.Σ. του  

  Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. 

  Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ. Χατζημαργαρίτης Μ.. 

 

 ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση της υπ' αριθμ. 180/2014 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. με θέμα 

  ¨Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2014¨. 

  Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ κ. Ραμπότας Ε. 

 

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στην Διεθνή Έκθεση GREEK  

  TOURISM EXPO 2014. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

ΘΕΜΑ  8ο: Έγκριση υποβολής πρότασης: 

  α) με τίτλο ¨Πρόγραμμα στέγασης και επανένταξης αστέγων στο Δήμο  

  Σερρών¨ στο πλαίσιο του προγράμματος ¨Στέγαση και επανένταξη¨ του  

  Υπουργείου Εργασίας και 

  β) στο ΕΠΠΕΡΑΑ / Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής  

  Αλλαγής στο πλαίσιο της έναρξης υλοποίησης των Επιχειρησιακών  

  Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

  Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Καρπουχτσής Κ. 

 

ΘΕΜΑ 9ο: Λήψη απόφασης για την καταστροφή ή εκποίηση άχρηστων υλικών του  

  Δήμου. 

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

 

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση δαπάνης για τη διαμόρφωση του χώρου που θα στεγαστεί η  

  Κοινωνική Κουζίνα του Δήμου. 

  Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κ. Αγιαννίδου Στ. 

 

ΘΕΜΑ 11ο:  Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σερρών και 

  της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης για υπηρεσίες βιβλιοθήκης. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 12ο:  Έγκριση χρονικής παράτασης των: 

  α) υπ' αριθμ. 4097/24-1-2014 σύμβασης για την προμήθεια 46.600 lt φρέσκου 

  γάλακτος (πλήρες) για επιπλέον τρεις (3) μήνες, 

  β) υπ' αριθμ. 75195/19-11-2013 και 75424/20-11-2013 συμβάσεων για την 

  προμήθεια τόνερ-μελανιών έτους 2013, για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών, 
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  για επιπλέον τρεις (3) μήνες και 

  γ) υπ' αριθμ. 38028/7-7-2014 σύμβασης για την προμήθεια υγρών καυσίμων 

  για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών, για επιπλέον δύο (2) μήνες. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 13ο:  Έγκριση ανάθεσης για μέρος της προμήθειας πληροφοριακής σήμανσης  

  ελεγχόμενης στάθμευσης και εξοπλισμού διαχείρισης συστήματος park and 

  ride. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση απ' ευθείας ανάθεσης για μέρος της παροχής υπηρεσιών συντήρηση 

  και επισκευή των μεταφορικών μέσων του Δήμου Σερρών για το έτος 2014. 

  Εισηγητές: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. & ο εντεταλμένος Δημ. 

Σύμβουλος  Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 15ο:  Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών 

  παντοπωλείου για τις ανάγκες του ΟΠΑΚΠΑ και της ΚΕΔΗΣ και προμήθεια 

  γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Σερρών έτους 2015. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 16ο:  Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

  2014 από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.  

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 17ο:  Καθορισμός χώρου και ημερομηνίας για τη διεξαγωγή συνεδρίασης για τον 

  απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους 2013.  

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 18ο:  Έγκριση διενέργειας προμήθειας αλατιού για τις ανάγκες αποχιονισμού  

  οδικών δικτύων του Δήμου έτους 2015. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 19ο:   Καθορισμός αποζημίωσης χρήσης δημοτικών κτημάτων: 

  α) αγροκτήματος Κωνσταντινάτου για τις καλλιεργητικές περιόδους 2013- 

  2014, 2014-2015, 2015-2016 και 2016-2017 και 

  β) αγροκτήματος Λευκώνα, Χριστός και Πεπονιάς για τις καλλιεργητικές  

  περιόδους 2013-2014 και 2014-2015. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 
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ΘΕΜΑ 20ο:  Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας τμήματος του υπ' αριθμ. 90  

  αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Κρίνου. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 21ο:  Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας σχολικών αγρών:  

  α) στην Τ.Κ. Πεπονιάς, β) στην Τ.Κ. Προβατά, γ) στην Τ.Κ. Χριστός και δ) 

  στην Τ.Κ. Βαμβακιάς. 

  Εισηγητές: Ο Αντιδήμαρχος. κ. Γαλάνης Στ. και ο εντεταλμένος Δημ.  

  Σύμβουλος κ. Μερετούδης. 

 

ΘΕΜΑ 22ο:  Έγκριση έναρξης διαδικασίας κατάρτισης Επιχειρησιακού Προγράμματος  

  Δήμου  Σερρών δημοτικής περιόδου 2014-2019 και έγκριση παροχής  

  υπηρεσιών υποστήριξης σε εξειδικευμένα θέματα στο πλαίσιο κατάρτισής του. 

  Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Καρπουχτσής Κ. 

 

ΘΕΜΑ 23ο:  Έγκριση διετούς σχεδίου διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας  

  κληροδοτήματος Αποστολίδη ετών 2014-2015. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

 ΘΕΜΑ 24ο:  Καταβολή αποζημίωσης ιδιοκτησιών λόγω ρυμοτομίας στο Ο.Π. 192-193  

  βάσει πράξης τακτοποίησης, προσκύρωσης και αναλογισμού. 

   Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 25ο:  Ψήφιση πίστωσης και έκδοση σχετικών ενταλμάτων για τους σχολικούς  

  αγρούς. 

  Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Μερετούδης . 

 

ΘΕΜΑ 26ο:  Έγκριση διοικητικής αποβολής από αυθαίρετα κατεχόμενη δημοτική έκταση 

  που αποτελεί τμήμα του 2δ αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Αγ. Ιωάννη  

  (Πάρκο Κεραιών του Δήμου Σερρών). 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 27ο:  Έγκριση πρώτης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου:  

  ¨Ολοκλήρωση πάρκου .Κ. Σκουτάρεως¨. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 
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ΘΕΜΑ 28ο:  Έγκριση Προϋπολογιστικού Πίνακα του έργου: ¨Κατασκευή αντλιοστασίου 

  άρδευσης στην Τ.Κ. Σκουτάρεως¨. 

  Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 29ο:  Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου: ¨Φωτισμός δημοτικής οδού προς 

  την Ακρόπολη Σερρών¨. 

  Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 30ο:   Έγκριση πρωτοκόλλου: 

  α) προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ¨Αποκατάσταση πηγών 

  Μπατανίων Μοραμόρ στο Τ.Δ. Λευκώνα και αντικατάσταση εξωτερικού  

  αγωγού ύδρευσης (μεταφοράς) από τις πηγές ως το βόρειο τμήμα του Τ.Δ. 

  Λευκώνα¨ και 

  β) οριστικής παραλαβής του έργου: ¨Διαμόρφωση πλατείας και πεζόδρομου 

  οδού Καβάφη¨. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 31ο:  Έγκριση μελέτης για παραλαβή φυτών από το Δασικό Φυτώριο Σερρών. 

  Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Δούκας Γ. 

 

ΘΕΜΑ 32ο:  Έγκριση επιστροφής ποσών που αντιστοιχούν στην αποκατάσταση τομής  

  οδοστρώματος. 

  Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 33ο:   Έγκριση διαγραφής ποσών από χρηματικούς καταλόγους. 

  Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 34ο:   Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας: 

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

  β) του εντεταλμένου Δημ. Συμβούλου κ. Καρπουχτσή Κων/νου κατά το μήνα 

  Νοέμβριο 2014. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

 ΘΕΜΑ  35ο:  Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας: 

  α) του κ. Δημάρχου κατά τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο 2014 και 

  β) του αντιδημάρχου κ. Γρηγοριάδη Παναγιώτη κατά τους μήνες Οκτώβριο 

  και Νοέμβριο 2014. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 
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ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης σε πρώην δημοτικές υπαλλήλους λόγω  

  συνταξιοδότησης. 

  Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ  37ο:  Έγκριση έκδοσης άδειας λειτουργίας υπηρεσιών διαδικτύου στον κ.  

  Απιδόπουλο Ηλία του Θεοδώρου, στην Τ.Κ. Αναγέννησης. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 

ΘΕΜΑ 1Ο : Αποδοχή χρηματοδότησης για «Δράσεις σχετικές με την Ευρωπαϊκή 

Εβδομάδα Κινητικότητας» από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου 

Ταμείου «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015 ΑΠ2 Αναβάθμιση Αστικών 

Υποδομών και έγκριση προϋπολογισμού Πίνακα Εργασιών.  

Εισηγητής: κ. Καρπουχτσής Κωνσταντίνος.  

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

 

……………………… 

…………….. 

 

 

26Η     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  καλησπέρα σας.  Θα ξεκινήσουμε με ένα ψήφισμα 

από τον Σύλλογο Τεύτλο -παραγωγών και Τεύτλο -εξαγωγέων.  

 

ΨΗΦΙΣΜΑ  
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Προς τον κ.  Δήμαρχο.  

 Με  την παρούσα επιστολή μας  θέλουμε να ζητήσουμε  την 

έμπρακτη βοήθειας στα σοβαρά  προβλήματα που αντιμετωπίζουμε,   

γ ιατί  τα προβλήματά μας  ως κάτοικοι και δημότες της περιοχής αυτής  

ε ίναι και δικά σας προβλήματα.  

 Στο επίκεντρο της δημοσιότητας  βρίσκεται  για ακόμη μια φορά  η 

ελληνική  βιομηχανία ζάχαρης  αλλά και η  τεύλτο -καλλιέργεια  λόγω 

των πολλών προβλημάτων που έχουν ανακύψει μετά το κλείσιμο του 

εργοστασίου στο  Νομό Σερρών.  

Με  την παρούσα θα θέλαμε να σας  ενημερώσουμ ε  σχετικά με τα 

προβλήματα που αναμέναμε,   βέβαια,  ότι  θα προκύψουν μετά το 

κλείσιμο του εργοστασίου,  αλλά τώρα  καλούμαστε να τα 

αντιμετωπίσουμε.  

 Καταρχήν πρέπει  να σας αναφέρουμε  την αδυναμία της εταιρίας 

να μεταφέρει  έγκαιρα  τα  τεύτλα  στο μοναδικό  εργοστάσιο  στο  Πλατί ,   

με  αποτέλεσμα να  καθυστερεί  και η παραλαβή  του προϊόντος από τους 

αρμόδιους.     

Προκαλείται επίσης πολύ μεγάλη ζημιά στους παραγωγούς  

εξαιτίας του ότι  δεν μπορούν να εξάγουν  το προϊόν  από την υγρασία  

του εδάφους λόγω των τελευταίων βροχοπτώσεων.  Αυτό έχει  ως 

συνέπεια  να μειώνεται πολύ ο σακχαρικός τ ίτλος  και κατ '  επέκταση  το 

εισόδημα των αγροτών.     

 Ειδικότερα από τη στιγμή που ξεκίνησε η τεύτλο -εξαγωγή  σε όλες 

τ ις  περιοχές της χώρας  τα  πράγματα έχουν δυσκολέψει αρκε τά.   Ενώ 

πέρυσι στο εργοστάσιο  των Σερρών παραδίδαμε 5.000  τόνους την 

ημέρα, φέτος μας έχουν βάλει   όριο  από το εργοστάσιο στο Πλατύ να 
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παραδώσουμε μόνο  3.000 τόνους  μέσα σε μία εβδομάδα.  Την 

εβδομάδα δηλαδή.  

 Επίσης ,  ενώ  οι  σακχαρικοί τ ίτλοι  ξεκ ίνησαν στα 15,   τώρα 

έχουν κατέβει  στα 13 με 13,5 και θα συνεχίσουν να πέφτουν με την 

επιδείνωση του καιρού που μοιραία θα έχουμε από εδώ και στο εξής.   

Μειωμένος σακχαρικός τ ίτλος  συνεπάγεται μειωμένο εισόδημα,  αφού  

ο παραγωγός    με  τα σημερινά  δεδομ ένα χάνει  ως και πάνω  από 10 € 

τον τόνο.   

  Φυσικά εάν το εργοστάσιο των Σερρών  βρισκόταν σε λειτουργία,   

δεν θα είχαμε  τόσα προβλήματα.    

Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι ότι  το σύστημα  παραλαβής και 

επεξεργασίας σακχαρότευτλων  έχει   φρακάρει μετά το κλε ίσιμο των δύο 

εργοστασίων  στις  Σέρρες και στην Ορεστιάδα. Και  ενώ επιθυμούμε να 

συνεχίσουμε την καλλιέργεια  το γεγονός ότι  ακόμα δεν έχει  

ανακοινωθεί  τ ίποτα από τις  πληρωμές μας,  μας προβληματίζει .  

  Ήδη έχουμε στείλει  επιστολή και στον κ.  Περιφερειάρχ η  

Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία επιδιώκουμε συνάντηση με τους 

αρμόδιους υπουργούς Οικονομικών   και  Γεωργίας.   

 Με την  παρούσα σας καλούμε να στηρίξετε  έμπρακτα  τον αγώνα μας 

και να προχωρήσετε σε ψήφισμα  συμπαράστασης  αλλά και  να μας  

συνοδέψετε  στην συνάντηση που θα οριστεί   στην Αθήνα με τους 

αρμόδιους υπουργούς.  

Με τιμή,   

Η Ομάδα Τεύτλο -παραγωγών Περιφερειακής Ένωσης Σερρών,  

Νεόλτζης Αναστάσιος  

Ο Σύλλογος Τευτλο -εξαγωγέων,  

ο κ.  Βαρούτης Χρήστος.   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μια διαπαραταξιακή ομάδα,  η οποία  θα  δει  το θέμα  για αύριο το  

πρωί.  Από την παράταξής σας κ.  Φωτιάδη; Να πούμε 11 το πρωί;  

Βολεύει;  Η κυρία Δρίγκα.  Από την παράταξή σας; Ο κ.  Γάτσιος.  

Ωραία.  Από την παράταξη του κ.  Μηλίδη; Ο κ.  Αναστασιάδης Ηλίας .  

Από σας κ.  Γιαννακίδη υπάρχει η δυνατότητα; Καλό θα είναι να 

υπάρχει όμως.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε εμείς  δεν θα συμμετέχουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν θα συμμετέχετε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το ζήτημα μπαίνει  σε εντελώς λάθος βάση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν το βάζω εγώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι,  συμφωνώ αλλά να επιχειρηματολογήσω εάν έχω ένα λεπτάκι.  Το 

ζήτημα μπαίνει  σε εντελώς λάθος βάση. Τώρα να πάνε οι  

τευτλοπαραγωγοί από την στιγμή που τους κλείσανε οι  ίδιοι  οι  

υπουργοί και οι  ίδιοι  οι  βουλευτές στο εργοστάσιο να πάνε να ξανά 

μιλήσουν μαζί  τους για να παρέμβουν στο εργοστάσιο του Πλατέως και 

αντί  για τρεις  τόνους την εβδομάδα να παίρνουν πέντε τόνους την 

ημέρα, αυτά είναι τώρα, πώς να το πω; Είναι καταλαβαίνετε δεν έχουν 
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μια ουσία και στην τελική δεν έχει  να κτυπήσει και τον ένοχο.  Ποιος 

φταίει  που έκλεισε το εργοστάσιο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εννοείται ότι  αύριο θα είναι παρόντες και οι  αιτούντες και ο κ.  

Νεόλιατζης και ο κ.  Βαρούτης.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν μπορούμε να συμμετέχουμε σε μια Επιτροπή η οποία δεν 

καταδεικνύει  τον ένοχο της κατάστασης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στον Δημαρχείο.  Από την παράταξη ο κ.  Γρηγοριάδης.  Στο δικό μου το 

γραφείο ελάτε.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ      

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  842/2014)  

                                                               …………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε σε ένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης κυρίες και κύριοι  που 

αφορά:  

 

Θέμα 1 ο  :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης  
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Αποδοχή χρηματοδότησης για «Δράσεις σχετικές με την Ευρ ωπαϊκή 

Εβδομάδα Κινητικότητας» από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του 

Πράσινου Ταμείου «Αστική Αναζωογόνηση 2012 -2015 ΑΠ2 

Αναβάθμιση Αστικών Υποδομών και έγκριση προϋπολογισμού 

Πίνακα Εργασιών.  

Εισηγητής: κ.  Καρπουχτσής Κωνσταντίνος.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα σας αναφέρω τον λόγο.  Το θέμα είναι:  Αποδοχή χρηματοδότησης 

για «Δράσεις σχετικές με την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας» 

ποσού 10.000 ευρώ  από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου 

Ταμείου «Αστική Αναζωογόνηση 2012 -2015 ΑΠ2 Αναβάθμιση 

Αστικών Υποδομών και έγκριση  προϋπολογισμού Πίνακα Εργασιών.  

 Το αιτιολογικό του κατεπείγοντος.  Την Παρασκευή ελήφθη,  

νομίζω ότι   το έχετε το θέμα,  ελήφθη  από το Πράσινο Ταμείο,  

28/11/2014, αφότου έφυγε η ημερήσια διάταξη στις 13:17 το μεσημέρι  

έφτασε αυτό το φαξ,   το οποίο αναφ έρει ότι  δύνασθε  να ετοιμάσετε  

με αμεσότητα τα δικαιολογητικά  για την ανάληψη, για την αποδοχή  

αυτής της χρηματοδότησης  πόσου δηλαδή 10.000 €.   

  Συμφωνεί το σώμα; Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ τον κ.  Καρπουχτσή να κάνει  την εισήγησ ή του.   

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 3 Η Σ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014  

17 

Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;  Ωραία.    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν ξέρετε το Πράσινο Ταμείο πόσο τοις  εκατό ουσιαστικά επιδοτεί  

τους Δήμους; Από ότι  ξέρω ήταν στο 10%, τώρα  πόσο τοις  εκατό είναι 

τα χρήματα που δίνονται στους Δήμους; Γιατί  είχε γίνει  μια μείωση. 

Μήπως ξέρει  ο Πρόεδρος; Ποιος ήταν ο εισηγητής;  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Για το συγκεκριμένο δεν γνωρίζω. Ξέρω ότι  η συγκεκριμένη δράση 

είναι επιλέξιμη στο εκατό τοις  εκατό.  Από εκεί  και πέρα το σύνολο 

των χρημάτων που διαθέτει  το Πράσινο Ταμείο αυτή την στιγμή δεν τα 

ξέρουμε γιατί  είμαστε στο τέλος αυτής της προγραμματικής περιόδου 

και στην έναρξη της επόμενης.  Πάντως το συγκεκριμένο εντάσσεται με 

εκατό τοις  εκατό χρηματοδότηση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ευχαριστώ πολύ.  

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: 843/2014)  

                                                               …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στα θέματα της ημερήσιας με πρώτο θέμα.  
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Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Πρόεδρε συγνώμη λίγο για την διακοπή. Θα ήθελα να θέσω ένα θέμα 

πριν ξεκινήσουμε.  Με προλάβατε με το εκτός ημερησίας.   

 Ήθελα να ρωτήσω, επειδή είμαι κάτοικος  της περιοχής κάτω στο 

Κεντρικό Πάρκο, τοποθετήθηκε ένα συρματόπλεγμα εκεί  και ήθελα να 

ρωτήσω την Κ.Ε.ΔΗ.Σ.,  τον κ.  Πρόεδρο, δεν είδα,  από όσο έχω υπόψη 

μας να που πει  κάποιος,  στα θέματα που πήγαιναν στα Διοικητικά 

Συμβούλια να συζητηθούν,  δεν υπήρχε τέτ οιο θέμα. Θα ήθελα να 

ρωτήσω, πώς πάρθηκε μια τέτοια απόφαση;  

 Επίσης θα ήθελα να ρωτήσω, πόσο κόστισε;  Θα είναι προσωρινή 

αυτή η τοποθέτηση; Θα είναι μόνιμη; Γιατί  να πω προσωπικά πρώτη 

φορά βλέπω κεντρικό πάρκο να το περικλείουν με συρματόπλεγμα. 

Μου έκανε εντύπωση.  

 Θα ήθελα να μου απαντήσει σε αυτές τις  ερωτήσεις ο κ.  

Πρόεδρος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ τον Πρόεδρο της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. να δώσει μια απάντηση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να ενημερώσω σχετικά τον κ.  Γιαννακίδη.  Εκεί έγινε μια παρέμβαση 

ελαφράς κλίμακας  σε γνώση των  τεχνικών υπηρεσιών από πλευράς της 

Κ.Ε.ΔΗ.Σ. ενόψει της λειτουργίας της εκδήλωσης της «Πολιτείας των 

Ευχών» προκειμένου να διασφαλιστεί  η ασφάλεια των όσων 

εμπλέκονται εντός του χώρου λόγω της μεγάλης κίνησης που έχει  σε 

εκείνο το συγκεκριμένο σημείο ο δρ όμος.   

 Αυτή είναι μια περίφραξη ύψους 1,40 περίπου, η οποία έχει  μόνο 

σκοπό την ασφάλεια όσων θα βρίσκονται μέσα. Σκεφτείτε εάν κάποιο 

παιδί  βγει  έξω, όπως ήταν πριν,  τι  πρόκειται να συμβεί;   
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 Άρα για την ασφάλεια των συμπολιτών μας και των επισκεπτών 

προχωρήσαμε σε μια παρέμβαση ήπιας κλίμακας προκειμένου να 

διασφαλιστεί  ο χώρος.  Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο.  

 Τώρα, εάν ο Δήμος έρθει  και κάνει  ανάπλαση του χώρου ή 

οτιδήποτε άλλο στο Κεντρικό Πάρκο θέλει  να κάνει  κάτι  διαφορετικό,  

αυτή η παρέμβαση είναι πολύ εύκολη στο να αποξηλωθεί,  δεν έχει  

μονιμότητα, δεν έχει  μπετά,  προκειμένου να γίνει  αυτό το οποίο θα 

προτείνει  η τεχνική υπηρεσία του Δήμου σε ενδεχόμενη αναμόρφωση 

όλου του χώρου του Πάρκου.  Αλλά σκεφτείτε να μην έχουμε ασφάλεια 

καθόλου.  

 Θα μου πείτε,  μπορούσε να γίνει  πιο αισθητικά. Τα περιθώρια 

είναι πάρα πολύ στενά και αυτή ήταν η πιο άμεση παρέμβαση που 

μπορούσε να γίνει  προκειμένου για τους λόγους που σας ανέφερα 

προηγουμένως να διασφαλιστεί  η λειτουργία όλης της εκδήλωσης.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

 Πόσο κόστισε,  ξέρουμε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το κόστος περίπου ανέρχεται στα 1.200 ευρώ. Υπόκειται στην 

αρμοδιότητα του προέδρου.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Δεν θέλω  να κουράσω τους συναδέλφους,  απλά δύο πράγματα να 

επισημάνω.  Καταρχάς έχουμε ένα σωρό πάρκα που είν αι  πλησίον  του 

δρόμου  και πουθενά δεν υπάρχει  συρματόπλεγμα.   Δηλαδή, μόνο 

εκεί  τέθηκε ζήτημα προστασίας  των παιδιών; Γιατί  σε εκείνο το 

σημείο  και όχι   σε όλα τα πάρκα; Άμα είναι με αυτή την λογική τότε 

πρέπει να βάλουμε και συρματόπλεγμα για κοτέτ σι γύρω από την 

πλατεία Ελευθερίας.  Δεν αντιλαμβάνομαι την λογική.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάνατε μια ερώτηση, πήρατε μια απάντηση ας το τελειώσουμε.  Λόγο 

της εκδήλωσης και είναι προσωρινή φυσικά για την ασφάλεια των 

παιδιών, των μικρών παιδιών ιδιαίτερα. Ας το δεχθούμε  έτσι.  Από την 

κάτω πλευρά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ μην κάνουμε τώρα. Θα παρακαλέσω να κλείσει  το θέμα 

εδώ. Πήρατε απάντηση.  Δεν συζητείται το θέμα, κ.  Γιαννακίδη.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Ναι αλλά να πω όμως….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σύμφωνα με τον Κανονισμό . .  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Την στιγμή που η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. είναι μέσα …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν χρειάζεται να μου ζητήσετε ούτε μισό λεπτό,  ούτε ένα,  ούτε πέντε.  

Το θέμα έκλεισε με την απάντηση του προέδρου. Τελείωσε.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

 Μα δεν υπήρχε εισήγηση καν.  Δεν τέθηκε ως θέμα. Πώς δηλαδή 

πάρθηκε αυτή η απόφαση;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όταν κάνετε μια ερώτηση προ ημερησίας παίρνετε μια απάντηση και 

το θέμα κλείνει  εκεί .  Αυτό υπαγορεύει ο Κανονισμός.  Δεχθείτε το σας 

παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ.  

 Πάμε στο πρώτο θέμα της ημερήσιας.   



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 3 Η Σ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014  

21 

 

ΘΕΜΑ 1ο  

Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης για την απόδοση  

τιμής στην αρχαιολόγοπροϊσταμένη της ΚΗ' Εφορίας  

Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων  

 κ. Αικατερίνη Περιστέρη.  

Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Δήμαρχε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα γίνει  μια εκδήλωση για να βραβεύσουμε την κυρία Κατερίνα 

Περιστέρη στις  25 Ιανουαρίου,  ημέρα Κυριακή 11:30΄ το πρωί στα 

Αστέρια.  Γίνεται στα Αστέρια για να υπάρχει και  η συμμετοχή του 

κόσμου. Φυσικά θα υπάρξει και εκδήλωση από τα μουσικά σύνολα του 

Δήμου, της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. Αυτά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Περί τιμών και επαίνων. Θα επαινέσουμε και θα τιμήσουμε την κυρία 

Περιστέρη. Πολύ σωστά. Ένα πράγμα όμως να ξέρετε…. Έχεις μεγάλη 

ευθύνη. Τα μετάλλια που έχουμε θεσπίσει  στον Δήμο των Σερρών είναι 

μετάλλια ανδρείας,  αθλητισμού, γράμματα και τέχνες.  Δεν μπορείτε 

εσείς  να δίνετε μετάλλιο ανδρείας στην κυρία Περιστέρη, διότι  δεν 

έκανε καμία γενναία πράξη η κυρία Περιστέρη, ούτε θυσίασε την ζωή 

της για την πόλη των Σερρών για την πατρίδα.  Ποια είν αι η γενναία 

πράξη που έκανε η κυρία Περιστέρη; Η Περιστέρη βρήκε έναν τάφο 
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που αφορά τον πολιτισμό των Ελλήνων. Το μετάλλιο που θα της 

δώσετε δεν θα είναι το μετάλλιο του Εμμ. Παππά, θα είναι Γράμματα 

και Τέχνες οι  Άγιοι  Θεόδωροι.  Εντάξει  κύριε Πρόεδρε; Μ ην κάνετε 

αυτό το λάθος.  Προσέξτε τι  κάνετε.  Εγώ τα μετάλλια αυτά τα έδινα με 

πολύ προσοχή για κάθε πράξη επιφανούς άνδρα. Δεν έγιναν τυχαία 

αυτά.  

 Σας παρακαλώ πάρα πολύ να το διορθώσετε.  Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν κ.  Αναστασιάδη έχει  γίνει  κάποιο λάθος θ α διορθωθεί βεβαίως.   

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: 787/2014)  

                                                               …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο δεύτερο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ  2ο  

Συγκρότηση επιτροπής φιλικού διακανονισμού.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι μια 3μελής Επιτροπή. Θέλετε να τα πείτε εσείς  κ.  Γαλάνη; Δεν 

συμμετέχει  καν ο Δήμος.  Είναι ο Δικηγόρος Σύλλογος,  το 
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Επιμελητήριο και η Ένωση Καταναλωτών με ένα τακτικό και ένα 

αναπληρωματικό μέλος.   

 Από μεν τον Δικηγορικό Σύλλογο είναι ο κ.  Μαραγκάκης 

Οδυσσέας του Ελευθερίου και αναπληρωτής του ο κ.  Τρέντσιος 

Πασχάλης Κώστας του Ευθυμ ίου.   

 Από το Επιμελητήριο Σερρών ως τακτικό μέλος ο κ.  Παπουτσής 

Ιωάννης με αναπληρωματικό τον κ.  Μετσμενίδη Στυλιανό.   

 Από την Ένωση Καταναλωτών ως τακτικό μέλος η κυρία 

Γεωργακάκη Μαρία του Κωνσταντίνου και αναπληρωτής της κυρίας 

Γεωργακάκης ο κ.  Ταλουμτζής Δημήτριος του Βύρωνα.  

 Αυτή, όπως ξέρετε,  είναι μια εξώδικη επίλυση διαφορών ανάμεσα 

σε καταναλωτές και προμηθευτές.   

 Ομόφωνα ναι;   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Έχει ληφθεί απόφαση από το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία,  όποιο ακριβώς πρέπει να δώσουμε,  εκείνο θα δοθεί  κ.  

Αναστασιάδη. Μην ανησυχείτε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα το δούμε.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ    ΟΜΟΦΩΝΑ  
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(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 788/2014)  

                                                               …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα τρίτο.   

 

ΘΕΜΑ 3ο  

Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου:  

 ¨Ασφαλτοστρώσεις .Ε. Σκουτάρεως¨ .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δυο τακτικά και δυο αναπληρωματικά μέλη από τους υπαλλήλους του 

Δήμου.  

 Τα δυο τακτικά είναι ο κύριος,  μετά από κλήρωση βγαίνουν αυτά 

από ειδική Επιτροπή, ο κ.  Αηδονίδης Θωμάς Βασίλειος και ο κ.  

Πασιάς Ιωάννης με  αναπληρωματικούς αντίστοιχα τον κ.  Κατσαρό 

Θεόδωρο και την κυρία Παπακωνσταντίνου Μαρία.   

 Σε αυτή την Επιτροπή βέβαια συμμετέχουν και αιρετοί σύμφωνα 

με την 131 απόφαση του ΄14,  απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και την 

573, όπου είναι ως τακτικό μέλος ο κ.  Γάτσιος Αθανάσιος και 

αναπληρωματικό μέλος ο κ.  Γκότσης Ηλίας.   

 Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ     ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 789/2014)  

                                                               …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα τέταρτο.   

 

ΘΕΜΑ 4ο  

Έγκριση παραχώρησης του χώρου του Κεντρικού Πάρκου  

 για την πραγματοποίηση των Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων  

του Δήμου  (Πολιτεία των Ευχών).  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής ο κ.  Αντιδήμαρχος ο κ.  Γρηγοριάδης.  Εάν θέλετε να πείτε 

δυο λόγια.   

Κος Π. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι με αίτημά 

της η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. τον χώρο στο κεντρικό πάρκο της πόλης για την 

εκδήλωση «Η πολιτεία των ευχών».  

Θα τηρηθούν όλες οι  απαραίτητες προϋποθέσεις όσον αφορά την 

εξέδωση άδειας στους εμπόρους.  Τα περίπτερα που θα στηθούν είναι 

σαράντα. Θα εκδοθούν σαράντα άδειες.  Οι κανονιστικέ ς του Δήμου 

μας προβλέπουν 27,5 ευρώ για το δεκαπενθήμερο και με δεδομένο ότι  

θα είναι ένα μήνα εκεί  στημένα, θα είναι 27,5 ευρώ επί 2.  
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Όσον αφορά τον χώρο που θα στηθούν τα λούνα πάρκ, παγοδρόμιο,  

παιχνίδια,  καρουζέλ και τα λοιπά, προτείνετε να είναι 0,5 ευρώ ανά 

τετραγωνικό μέτρο γιατί   δεν είχε προβλεφθεί στην κανονιστική μας 

απόφαση.  

Είπαμε ένας μήνας θα είναι,  γι΄ αυτό λοιπόν ύστερα από τα ανωτέρω 

παρακαλούμε να εγκρίνετε την παραχώρηση του χώρου τον οποίο 

αιτείται η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. για το χρονικό διάστημα που αναφέραμε.  Τα 

επιτρεπόμενα είδη πώλησης καθώς και τον αριθμό των αδειών ανά 

είδος,  προκειμένου στην συνέχεια να χορηγηθούν οι  σχετικές άδεις  

στην χριστουγεννιάτικη αγορά στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Πολιτεία 

των Ευχών 2014 -2015».  

Επίσης στην ίδια απόφαση να καθοριστεί  το τέλος κατάληψης 

κοινοχρήστου χώρου από τους μικροπωλητές και από τους 

επαγγελματίες εμπόρους όπως και για τα ψυχαγωγικά παιχνίδια,  λούνα 

πάρκ, παγοδρόμια,  καρουζέλ και τα λοιπά.  

Εάν χρειάζεστε κάτι  πιο εξειδικευμένο εδώ είναι και ο Πρόε δρος της 

Κ.Ε.ΔΗ.Σ. να ρωτήσετε.  Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Μηλίδης,  ο κ.  Φωτιάδης.  Κύριε Φωτιάδη από εσάς.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Γρηγοριάδη  ήθελα να σας ρωτήσω  το περσινό ρεύμα εκεί  από 

το πίλερ του Δήμου,  ποιος το πλήρωσε;  Για να δραστηριοποιηθούν  

όλοι αυτοί  οι  οποίοι ,  εάν θυμάμαι καλά,  είχαν δώσει πέρυσι  στον 

ανάδοχο του έργου  για κάθε σπιτάκι  500 €;   

Κος Π. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  
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Εγώ από την πλευρά μου, για την άδεια διατηρώ όλα αυτά  και τα 

νόμιμα  και τις  κανονιστικές,   γ ι '  αυτό  σας ανάφερα.  Εάν χρειά ζεται 

κάτι  που το γνωρίζει  ο Πρόεδρος με τα χαράς να απαντήσει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. να απαντήσει.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και να ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε.  Ρωτάω,  πόσα χρήματα  θα δίνει   

ο κάθε  ενδιαφερόμενος για τον οικίσκο; Πώς  προέκυψαν αυτά τ α 

νούμερα  και ιδιαιτέρως φαίνεται  σε εμάς ότι  είναι μικρό το  0,5  ανά 

τετραγωνικό για καρουζέλ και τα λοιπά. Δηλαδή πόσα θα δώσει το 

καρουζέλ που θα  δραστηριοποιείται εκεί;  Πόσα τετραγωνικά είναι και 

πόσα χρήματα;   

Κος Π. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Αυτά που θα δώσει στον Δήμο ο καθένας είναι αυτά που έχω  

αναγνώσει εγώ.  Τώρα τα  υπόλοιπα παρακαλώ τον Πρόεδρο   να 

αναφερθεί,  γιατί  έχει  κάνει  διαγωνισμό και υπάρχει ανάδοχος.   Εάν  

μπορώ κάτι όσον αφορά  την  άδεια,   παρακαλώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ.Ε.ΔΗ.Σ.:  

Να ξεκινήσω  από το τελευταίο,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,    σε  

ό,τι  αφορά  την  κατάληψη του ελεύθερου χώρου  με την  ενδεικτική 

τιμή το μισό ευρώ, που γίνεται η κίνηση για πρώτη φορά  και αυτό 

ήταν και στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  και στην 

σύμβαση η οποία  υπογράφτηκε,   ότι  η  παραχώρηση χώρου θα  

απέδιδε στον Δήμο  ένα τίμημα, το οποίο επί  της αρχής  

προσδιορίζεται  με πρόταση που έρχεται στο μισό ευρώ  ανά τ.μ.  για 

τον χώρο που καταλαμβάνουν τα λούνα πάρκ.  Αυτό γίνεται για πρώτη  

φορά.    
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  Σε ό,τι  αφορά το κόστος,  τα σπιτάκια  και τα οποία έχουν άδεια 

λειτουργίας ανάλογα  με  την άδεια,  όπως είπε και ο κ.  Γρηγοριάδης,   

εκεί  οι  άδειες στην καθορισμένες,  προβλέπεται να μπορούν να  πωλούν  

γιατί  θα έχουν εισπράξεις  και θα έχουν ταμειακές  μηχανές,  άρα θα 

έχουν  άδεια λειτουργίας,   προσδιορίστηκε με  την κοινοπραξία,  όπου 

αυτά είναι του αναδόχου,  είναι 650 € ανά σπιτάκι για όλο  το μήνα. 

Αυτά θα δοθούν στον ανάδοχο. Αυτά προβλέπονται  εξάλλου  και το 

γνωρίζουν  και οι  ίδιοι  οι  επαγγελματίες   που συμμετέχουν.   

Επί αυτών των αδειών η Κ.Ε.ΔΗ.Σ.  θα έχει   ανταποδοτικά οφέλη  

επί  του καθαρού ποσού  το 20%. Σε ό,τι  αφορά την κατανάλωση του 

ρεύματος,   όπως  έχει  γίνει ,   η περσινή κατανάλωση  του ρεύματος δεν 

είχε προβλεφθεί  στην σύμβαση που είχε γίνει ,   με αποτέλεσμα η 

Κ.Ε.ΔΗ.Σ. να πληρώσει και το γνωρίζουν τα μέλη του Δ.Σ. που 

συμμετέχουν,  η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. να πληρώσει το ρεύμα  της παροχής η οποία 

είχε εκεί  επιπλέον μια την περσινή χρήση.  

 Φέτος  έγιναν διορθωτικές κινήσεις,   είναι στην σύμβαση 

εγγεγραμμένα όπου το ρεύμα αυτό  βαρύνει τον ανάδοχο, ο οποίος και 

έχει  υπογράψει την σχετική  σύμβαση.   

Εάν έχετε  κάτι  άλλο;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μια ερώτηση. Πέρυσι ακούστηκε στην πόλη ότι  οι  

δραστηριοποιούμενοι εκεί ,  πέραν των οικίσκων,  είχαν δώσει κάποια 

κουπόνια προς την Κ.Ε.ΔΗ.Σ. ,   δεν ξέρω πού αλλού,  τα οποία ήταν 

για διανομή δωρεάν  προς κάποια πρόσωπα, κάποιες δομές του Δήμου.  

Ισχύει  και φέτος;   Είναι αλήθεια  αυτό;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ.Ε.ΔΗ.Σ.:  
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Είναι έτσι κ.  Φωτιάδη. Μέσα στη σύμβαση  η οποία έχει   υπογραφεί με 

τον ανάδοχο προβλέπει να δοθούν δωρεάν εισιτήρια στην Κ.Ε.ΔΗ.Σ. 

προκειμένου  να τα δώσει  και θα εφαρμοστεί  αυτό κατά γράμμα, στις  

ευπαθείς ομάδες,  στους άπορους,  σε όσους με χαμηλά εισοδήματα,  οι  

οποίοι  θα έχουν  την ευκαιρία να διασκεδάσουν είτε στο παγοδρόμιο,  

είτε στο λούνα πάρκ  δωρεάν.     

 Εάν θέλετε  συγκεκριμένο αριθμό μπορώ να σας αναφέρω. 

Έχουμε 1.000 εισιτήρια για το παγοδρόμιο δωρεάν,   2.000 εισιτήρια 

δωρεάν για το λούνα παρκ, και 1.500 εισιτήρια με έκπτωση,  και 

5.000,  να το πω έτσι εισιτήρια,   με έκπτωση  πενήντα  τοις εκατό  εκ 

των οποίων τα 1.500  αναφέρονται στο παγοδρόμιο όπου θα ισχύει  η 

έκπτωση του 5%.  Τα  υπόλοιπα είναι για το λούνα πάρκ  με έκπτωση 

50%.   Τα οποία όμως θα τηρηθούν επακριβώς . .  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

…της αξίας αυτής της προσφοράς  έχει  γίνει .   Πόσα  χρήματα ήταν  

αυτά  τα οποία μας δώσανε με τη μορφή κουπονιών τα οποία διέθεσε η 

Κ.Ε.ΔΗ.Σ. ή πρόκειται να  διαθέσει;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ.Ε.ΔΗ.Σ.:  

 Εάν το βάλουμε ότι  το εισιτήριο για το λούνα παρκ  για τους 

μεγάλους είναι  7 ευρώ  μία ώρα  και 4 € για τη μικρή ώρα . Είναι 

μειωμένα,  είναι μειωμένη η τιμή κατά ένα ευρώ  σε σχέση με πέρυσι.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Η ωφέλεια πόσα χρήματα είναι;    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ.Ε.ΔΗ.Σ.:  

Η ωφέλεια είναι  1.000 εισιτήρια  στο παγοδρόμιο,   εάν το πάρουν 

μικρά παιδιά,   εάν το πάρουν για μισή ώρα είναι ε πί  4 € .  Αυτό είναι.    

4.000.   
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Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ.Ε.ΔΗ.Σ.:  

Να κάνω την πρόσθεση ακριβώς;   Συν τα δωρεάν του παγοδρομίου  

που είναι με άλλες  τέσσερις χιλιάδες ευρώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Οκτώ χιλιάδες ευρώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ.Ε.ΔΗ.Σ.:  

Τα οποία θα δοθούν στους  πολίτες  που  έχουν ανάγκη.  Από 

καταστάσεις που έχει   στο αρχείο της  η Κ.Ε.ΔΗ.Σ..   Δεν τα πουλάμε 

αυτά συγνώμη.  Αυτά παρέχονται δωρεάν,   παρέχονται σε πολίτες  οι  

οποίοι  πράγματι είναι  σε μια καλή  οικονομική κατάσταση,  σε 

πολύτεκνους.  

  Επίσης,  αυτά  τα εισιτήρια θα δοθούν και είναι και ένα κίνητρο 

για τους  πολιτιστικούς συλλόγους,   οι   οποίοι  θα έχουν ένα μειωμένο 

εισιτήριο 50%, με 50% έκπτωση  και εννοείται ότι  οι  πολύτεκνοι,  

άποροι,  όλοι αυτοί θα λάβουν εισιτήρια με βάση τις  καταστάσεις στις  

οποίες έχουμε.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μια τελευταία ερώτηση.     

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κ. Φωτιάδη ξεπεράσατε τον χρόνο  κατά πολύ.  Δύο λεπτά έχετε και 

μιλάτε  δέκα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  θα σταματήσω αλλά εδώ έγινε πλοκή. Ο χρόνος  δεν 

θα πρέπει να μετράτε,   εάν είχατε αποκόψει  τις  απαντήσεις δεν μίλησε 

για δέκα λεπτά,  αλλά εν πάση  περιπτώσει . .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ήθελα να ρωτήσω, είπε κάτι  ο κ.  Ραμπότας  αλλά δεν διευκρινίστηκε.   

Αυτά τα  μειωμένα εισιτήρια,   τα δωρεάν  θα δοθο ύν από καταστάσεις 

που υπάρχουν στην Κ.Ε.ΔΗ.Σ.;   Το ένα ερώτημα είναι αυτό.    Να τα 

κάνω  και τα δύο  για να μην μου πείτε ότι  τρώω  τον χρόνο.  

  Λοιπόν,  το δεύτερο,  μάλλον αφορά  περισσότερο  τον κ.  

Γρηγοριάδη. Επειδή σε τέτοια λούνα -παρκ γίνονται λίγο και πρόχειρες  

κατασκευές μπορώ να πω  και υπάρχει μια επικινδυνότητα,  είχαμε και 

φαινόμενα και εδώ,  αλλά δεν το λέω γιατί  ήταν  και σε άλλα μέρη, σε 

όλη την Ελλάδα  και παντού, υπάρχει πρόβλεψη ποιος θα διασφαλίσει   

την ασφάλεια;  

Κος Π. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Η αρμόδια Επιτροπή.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Με συγχωρείτε κ.  Γρηγοριάδη. Μισό λεπτό.    Έχω δει ,   έχω πάει  

πολλές φορές και εδώ  και σε άλλες τέτοιες εκδηλώσεις τα καλώδια 

γυμνά κάτω, δηλαδή υπάρχουν προβλήματα τέτοιου είδους.   Ποιος 

εγγυάται,   ποιος,  τέλος  πάντων,  θα ασχοληθεί ώστε να  υπάρξει 

ασφάλεια;  Είναι πολύ σημαντικό  και πέρυσι είχαμε και το γεγονός 

που έπεσε.   

Κος Π. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Μηλίδη υπάρχει αρμόδια Επιτροπή και  με  τα γεγονότα που 

λέτε  έχουν γίνει   πάρα πολύ αυστηροί οι  έλεγχοι  και καλά έγιναν .   

Έτσι πιστεύω ότι  δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα.  Χωρίς να 
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αποφανθεί και να υπογράψει  όλη η Επιτροπή  άδεια να δεν δίνω  εγώ 

πάντως.    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ.Ε.ΔΗ.Σ.:  

Κύριε Πρόεδρε να προσθέσω κάτι σε αυτό; Ήδη σήμερα υπήρχε ο προ 

έλεγχος  και αύριο η επιτροπή κάνε ι  τον τελικό  έλεγχο.   Επίσης να 

αναφέρω σε αυτό το σημείο ότι  για πρώτη φορά  υπάρχει σύμβαση 

υποχρέωση αστικής ευθύνης.  Τα οποία είναι με κόστος του αναδόχου.   

Καλύπτει  δηλαδή πλήρως την αστική ευθύνη  σε  όλο τον χώρο  των 

εκδηλώσεων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γιαννακίδη.  Κύριε Καρύδα.  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Μια διευκρίνιση θέλω  για τα 27,5 €  ή τα 55.  Τώρα πως γίνεται;  Με 

την μέρα; Με το σπιτάκι και τα λοιπά; Και ένα δεύτερο, νομίζω ο κ.  

Ραμπότας είναι και πιο υπεύθυνος να μας πει ,  εάν υπάρχουν 

περισσότερες  δηλώσεις ενδιαφέροντος από τα 40  περίπτερα. Ποια 

είναι τα κριτήρια;  

Κος Π. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

…Εάν υπήρχαν περίπτερα  προφανώς δεν θα υπήρχε πρόβλημα.  Οι 40 

μας ζήτησαν, εάν ζητούσαν παραπάνω οι παραπάνω θα πληρώνουν τα 

27 €.    

Τώρα η κανονιστική μαζί αυτές τις  περιπτώ σεις.    Σε περίπτωση 

εορτών, όπως είναι τα Χριστούγεννα,  το κάθε σπιτάκι  πληρώνει  27 € 

το δεκαπενθήμερο.  Επειδή είναι τώρα ένας μήνας κάνουμε επί δυο.   

Αυτό είναι όλο.   Οπότε θα πληρώσουν  55 €.         

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ.Ε.ΔΗ.Σ.:  
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Να διευκρινίσω στον κ.  Καρύδα ότι  εάν υπήρχαν παραπάνω άδειες,   

γ ιατί  η διαδικασία ήταν ανοικτή  με τις  αιτήσεις  εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος,  . .  είναι του ανάδοχου αυτή η διαδικασία  γιατί  

τηρήθηκε με ευλάβεια,   ότι   όταν υπάρχουν περισσότερες  άδειες 

γίνεται κλήρωση  μεταξύ των ενδιαφερο μένων για το ποιος θα πάρει 

τις  άδειες.   Όπως και σε περίπτωση που δεν καλύπτονται  εάν 

υπάρχουν  κάποιοι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν να καλυφθούν από άλλο 

είδος επαγγέλματος,  το οποίο είναι όμως μέσα σε όλο  το σκεπτικό  το 

χριστουγεννιάτικο.   

  Πάνω  στο σημείο  αυτό  θέλω να πω ότι  δεν  επιτρέπονται 

φέτος  ψησίματα, ώστε να θυμίζει  και ο χώρος  κάτι   άλλο αντίστοιχο.  

Το είπε κ.  Αναστασιάδης Ηλίας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις συνάδελφοι.  Ο κ Φωτιάδης.  Άλλος; Κανείς.  Παρακαλώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,   από τον τρόπο που εισηγήθηκε  το 

θέμα,  που μας ήρθε δηλαδή η εισήγηση αλλά και από τους εισηγητές  

και από  τις  ερωτήσεις προέκυψαν  θέματα.  Ένα θέμα το οποίο έχει   

και διάσταση ηθική.  Εδώ δεν είχαμε  τη δυνατότητα  να 

αξιολογήσουμε  ποιες θα ε ίναι οι  οικογένειες,  τα φυσικά πρόσωπα   

ίσως που το είχαμε δώσει το κουπόνι.   Εδώ περίπου για οκτώ, δέκα 

χιλιάδες δεν  έγινε καν αναφορά και βεβαίως δεν συμφωνούμε εμείς ,  

κύριε Πρόεδρε,  με αυτού του είδους την πλοκή.  

  Εμείς θα θέλαμε  και αυτό που θα ρωτ ούσα και το ερωτώ  μέσα 

στη τοποθέτησή  μου είναι,   πόσο είναι η προσδοκία σε ποσό  του 20% 

από τις  εισπράξεις;  Πόσο ποσό είναι;  Εάν είναι ένα ποσό και 

σαφέστατα πρέπει να προσδιοριστεί ,  εμείς  θα θέλαμε αντίστοιχα αυτό 
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το ποσό να το ζητήσουμε ως ποσοστό συμμετοχής,  εννοώ το 10.000 

και εκεί  με καθαρή παρουσία και διαδικασίες,  εάν θέλετε να 

επιδοτήσετε την είσοδο κάποιων συλλόγων ναι,  αλλά με καθαρή σχέση 

και με καθαρούς όρους.   

 Κατά τα λοιπά επισημαίνουμε ότι  η ασφάλεια και η όλη δράση 

εκεί  θα πρέπει να γίνει  με μεγάλη επιμέλεια.  Είχαμε θέματα τα οποία 

πέρυσι,  βεβαίως,  για πρώτη φορά θα έλεγε κανείς ,  ότι  ενδέχεται πάντα 

να υπάρχει μια μικρή αστοχία.  Επισημαίνω αυτό το γεγονός και θεωρώ 

ότι  μια τέτοια δράση πραγματικά ταιριάζει  στην πόλη, έχω όμως 

κάποια επιφύλαξη ως παράταξη για το ύψος των χρημάτων, τα 650 μας 

φαίνεται υπερβολικά ψηλά, όπως επίσης είπα το 0,5 πάρα πολύ λίγα.   

 Παραδείγματος χάρη, το καρουζέλ πόσα τετραγωνικά θα 

καταλάβει;  150,  200;  

Κος Π. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μιλώ για το κορουσέλ.  Λέω, με διακόπτετε κύριε…  

Κος Π. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Λέω όμως. Κάνω τοποθέτηση. Παράδειγμα λέω. Ερώτηση έκανα. Το 

καρουζέλ θα κάνει  κατάληψη  150 μέτρων; Δηλαδή θα δώσει 100 ευρώ; 

Μπαίνει  ένας προβληματισμός.  Θεωρώ ότι  θα έπρεπε,  τουλάχιστον,  να 

διπλασιάσουμε το ποσό γι΄ αυτές τις  εγκαταστάσεις σε ένα ευρώ και 

αυτά τα 650 ευρώ μου φαίνονται πολλά. Πώς προέκυψαν;      

 Βεβαίως,  η πρότασή  μας,  κύριε Πρόεδρε και δεν θα ξαναπάρω 

τον λόγο,  είναι να μας πει  ο εισηγητής,  πόσο είναι το 20% που 
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προσδοκούμε να εισπράξουμε,  αυτό θα ρωτούσα και θα σας έκανα 

πρόταση συγκεκριμένη. Είμαι υποχρεωμένος να επανέλθω για να σας 

κάνω πρόταση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθέτηση. Είμαι σαφής νομίζω.  

Κος Π. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Θα πρέπει εδώ να τονιστεί  το εξής:  για πρώτη φορά έρχεται 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος των αναδόχων με γενικούς 

όρους.  Διαμορφώθηκε το πλαίσιο.  Θέλω να πω στον κ.  Φωτιάδη ότι  

εδώ έχουμε μια απόλυτη διαφάνεια και απόλυτη ηθική στο θέμα της 

λειτουργίας της Πολιτείας των  Ευχών όπου μπαίνουν για πρώτη φορά 

κανόνες λειτουργίας.   

 Σε ότι  αφορά το ύψος του κοστολογίου είναι της συμμετοχής τα 

σπιτάκια που είναι ευθύνη του αναδόχου να τα κατασκευάσει,  να τα  

τοποθετήσει και να τα απομακρύνει.  Είναι χαμηλότερο σε σχέση με 

πέρυσι  το τίμημα. Το ποσοστό που λαμβάνει η Κ.Ε.ΔΗ.Σ.,  το 20% 

είναι ανταποδοτικό,  οικονομικό,  κοινωνικό όφελος,  το οποίο θα δοθεί  

στο κοινωνικό συσσίτιο,  στο κοινωνικό παντοπωλείου το Δήμου ή με 

τρόφιμα σε ομάδες που θα μας υποδείξει  και η Πρόνοια.   

 Τονίζω επίσης για να είναι γνωστό αυτό,  οι  συμπολίτες μας στον 

Δήμο Σερρών, οι  οποίοι  δικαιούνται δωρεάν τρόφιμα, όπως είναι 

παράδειγμα πορτοκάλια ή οτιδήποτε άλλο που δίνεται μέσα από τα 

υπουργεία,  η λίστα είναι στα 1.360 άτομα. Αυτοί είναι που 

δικαιούνται,  εάν θέλετε,  με βάση την λίστα που έχει  η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. ο 

αριθμός των συμπολιτών μας που δικαιούνται δωρεάν υποστήριξη 

τροφίμων από τα υπουργεία όταν  η πολιτεία προβαίνει  σε τέτοιου 

είδους ενέργειες.  Και μας έχουν μια πρόσκληση να μοιράσει η 
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Κ.Ε.ΔΗ.Σ. πορτοκάλια,  το οποίο είναι θέμα χρόνου το πότε θα 

μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε με βάση από το Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης.  Άρα το θέμα για τα σπιτάκια είναι αυτό.   

 Σε ότι  αφορά την κατάληψη του ανοικτού χώρου, η κατάληψη του 

ανοικτού χώρου για πρώτη φορά μπαίνει  ενδει κτικό τίμημα και πρέπει 

να υπάρξει μια αρχή και αυτή  η αρχή περίπου προσδιορίστηκε στο 

μισό ευρώ. ποτέ στην λειτουργία του Δήμου, από ότι  ξέρω εγώ την 

ιστορία και όλα, δεν υπήρξε ποτέ τέτοιο τίμημα το οποίο έγινε με 

πρόταση της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. προς την αντίστοι χη υπηρεσία,  προκειμένου να 

υπάρξει μια ομαλή, εάν θέλετε,  ροή των πραγμάτων.  

 Του χρόνου όπου αυτά τα θέματα θα μας απασχολήσουν τον 

Ιούλιο,  από τώρα το δηλώνω, θα μπορούμε να διαμορφωθεί από 

πρόταση της υπηρεσίας σε μια άλλη τιμή. Αλλά το θέμα 

προσδιορίστηκε στο μισό ευρώ ως ενδεικτικό τίμημα της κατάληψης 

του χώρου. Ποτέ δεν είχε γίνει  αυτό και το βάζουμε για πρώτη φορά. 

Άρα κάνουμε μια αρχή πολύ σύννομη και λογική.  

 Εάν έχω ξεχάσει,  κ.  Φωτιάδη οτιδήποτε.  Το ποσό το οποίο 

ανέρχεται από στις  εισπράξεις,  τα 5.000 περίπου ευρώ, θα αποδοθούν 

στο κοινωνικό συσσίτιο που σας είπα προηγουμένως. Το ποσό είναι 

περίπου 5.000 ευρώ. Ο Δήμος,  εάν θέλετε,  δεν ασχολείται καθόλου, 

είναι σαράντα άδειες και δέκα σπιτάκια και παίρνει  η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. για 

να τα δώσει σε κοινωνικούς φορείς.  Συνεταιρισμούς,  Εκκλησία,  

ΑΝ.Ε.ΣΕΡ.,  εάν θέλει  η Περιφέρεια.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε κ.  Αντώνη Αναστασιάδη, μην διακόπτετε.   
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Κος Π. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Ένα λεπτό κ.  Αναστασιάδη. Κύριε Αντώνη ένα λεπτό.  Π αρακαλώ. Τα 

σπιτάκια τα δέκα τα οποία παίρνει  ως ανταποδοτικό,  να το πω έτσι,  όχι  

με την μορφή χρήματος,  είναι για να υποστηρίξει  και να προβάλει η 

Κ.Ε.ΔΗ.Σ. τις  δικές της ενέργειες και δράσεις που έχει ,  πρώτον και 

δεύτερον,  να τα παρέχει  σε φορείς που να προβάλουν το έργο τους,  

διότι  δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε πώληση επί αντιτίμου κατά την 

διάρκεια των εκδηλώσεων.  

Είναι μερικά πράγματα τα οποία είναι και αυτονόητα και λογικά 

αλλά αυτή είναι η σειρά η οποία οφείλω να καταθέσω προς ενημέρωση 

όλου του σώματος.  Όποιος φορέας θέλει  να προβάλει το έργο του,  η 

Κ.Ε.ΔΗ.Σ. είναι εδώ να του διαθέσει ένα σπιτάκι από τα δέκα 

προκειμένου να κάνει  οτιδήποτε.  Οι υπόλοιποι ως έχουν εισπράττουν 

χρήματα, έχουν άδεια έκδοσης από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου 

και κάνουν έναρξη στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δευτερολογία.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. όλοι ακούσαμε να λέτε ότι  το 20% είναι 

έσοδα για την Κ.Ε.ΔΗ.Σ. 5.000, άρα τα 10.000 που δίνονται με την 

μορφή κουπονιών είναι το 40%.  

Η πρότασή μας,  κύριε Πρόεδρε και να καταγραφεί παρακαλώ και 

να εισαχθεί για ψήφιση είναι η εξής:  ζητούμε το 40% των εισπράξεων 

και επειδή η ομάδα στην οποία αναφέρθηκε ο κ.  Πρόεδρος είναι 

πολύτεκνοι,  ετούτοι να έχουν μια συγκεκριμένη έκπτωση και επειδή 

αυτοί έχουν και πιστοποιητικό ως  πολύτεκνοι,  διότι  δεν είναι η μόνη 

ευπαθής ομάδα, οι  πολύτεκνοι,  αυτοί που παίρνουν φρούτα και 
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ενισχύσεις από το κράτος έχουν ταυτότητα που μπορούν αμέσως να 

έχουν την ανάλογη έκπτωση.  

Ναι και σε αυτή την έκπτωση αλλά μέχρι αυτού του σημείου,  διότι  

θεωρούμε από εκεί  και πέρα ότι  θα μείνουν εντυπώσεις.  Καθαρή 

σχέση, καθαρή λειτουργία,  τα 10 χιλιάρικα στο ταμείο και ο κ.  

Πρόεδρος με το Δ.Σ. να κάνει  ακριβώς όλες τις  προμήθειες σε είδος 

και τα λοιπά αναγκαία για να υποστηρίξουμε όλες τις  δράσεις της 

Κ.Ε.ΔΗ.Σ . .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε τον λόγο,  κύριε Πρόεδρε για να κλείσουμε το θέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ.Ε.ΔΗ.Σ.:  

Τα εισιτήρια τα οποία λαμβάνει ως ανταποδοτικά η Κ.Ε.ΔΗ.Σ.,  δεν 

εξαργυρώνονται ούτε τίποτα.  Προσφέρονται στους πολίτες.  

Υπολογίσαμε ότι  1.000 εισιτήρια για το παγοδρ όμιο και τα 5.000 τα 

εκπτωτικά μπορούν κάλλιστα να καλύψουν όλες τις  ομάδες και εάν 

θέλετε και όλους τους φιλοξενούμενους που θα έρθουν πάνω στην 

σκηνή, συγκροτήματα παραδοσιακά, οτιδήποτε άλλο προκειμένου να 

έχουν από την μια πλευρά το μειωμένο εισιτήριο,  επειδή έρχονται ως 

κίνητρο και από την άλλη, οι  ευπαθείς ομάδες ότι  έχουν,  θα έχουν την 

δωρεάν κάλυψη από πλευράς της Κ.Ε.ΔΗ.Σ..   

 Άρα αυτό το ποσό συν το υπόλοιπο ανταποδίδεται με έναν άμεσο 

και έμμεσο τρόπο στους συμπολίτες οι  οποίοι  πραγματικά τα έχουν  

ανάγκη. Πολύ απλά.  

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πολύτεκνοι άνεργοι.   
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Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Οι οποίοι  άνεργοι πιστοποιούνται με την κάρτα της ανεργίας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ.Ε.ΔΗ.Σ.:  

Είναι αυτονόητο αυτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτά όμως, κ.  Στεργίου μπορείτε να τα πείτε στον Πρόεδρο και δεν 

χρειάζεται να τα λέμε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτά.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Εγώ, κύριε Πρόεδρε το θεωρώ αυτονόητο αυτό που λέει…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι αυτονόητο.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ψηφίζουμε τώρα, γι΄ αυτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έκλεισε το θέμα και ψηφίζουμε.  Παρακαλώ συνάδελφοι όπως έχει  η 

εισήγηση από την Κ.Ε.ΔΗ.Σ..  Ναι,  ναι.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ναι με την παρατήρηση …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ο κ.  Ηλίας Αναστασιάδης.  Ο κ.  Καρύδας,  ναι.  Ο κ.  Αντώνης 

Αναστασιάδης παρών. Ο κ.  Γιαννακίδης;  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

 Ναι στην παραχώρηση, ναι στα δωρεάν εισιτήρια με την προϋπόθεση 

ότι  θα είναι με διαφανείς όρους,  δηλαδή μέσα από συγκεκριμένες 

λίστες της Πρόνοιας και της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. και όχι  στο μισό ευρώ, το 

θεωρούμε και εμείς  πολύ λίγο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Το ίδιο η κυρία Γεωργούλα. Εσείς την πρ ότασή σας ως παράταξη. Έχει 

καταγραφεί η πρόταση της παράταξης του κ.  Φωτιάδη; Μετά, εάν 

θέλετε,  δώστε το και εγγράφως.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Το 40% των εισπράξεων στο ταμείο της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. και …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  ναι,  όπως η εισήγηση, ναι,  ναι ο γραμματέας,  ναι και ο Πρόεδρος 

όπως η εισήγηση.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ      

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 790/2014)  

                                                               …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Περνάμε στο πέμπτο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ  5ο  

Έγκριση των υπ' αριθμ. 196/2014 και 197/2014 αποφάσεων  

 του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.  

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ. Χατζημαργαρίτης Μ..  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κ.  Χατζημαργαρίτη.  

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 3 Η Σ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014  

41 

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  σύμβουλοι,   είναι 

δύο  αποφάσεις του  νομικού προσώπου.   Η μία είναι ο ισολογισμός 

του ΄13,   έρχεται σε συνέχεια του απολογισμού των πεπραγμένων του 

΄13  που πέρασε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο  και αναλύθηκε 

διεξοδικά και η δεύτερη είναι ο υπολογισμός του ΄15.  

  Θα σας πω δύο λόγια για τον προϋπολογισμό του ΄15.   

  Είναι  ένας προϋπολογισμός  που καταρτίστηκε  με βάση τα λιτά  

οικονομικά δεδομένα  που μας επιβάλλουν οι  δύσκολες οικονομ ικές 

συνθήκες της εποχής,  είναι όμως συγκροτημένος  και έχει  αρκετές 

δράσεις και αρκετούς στόχους.  

  Όπως είχα πει  και στον απολογισμό του ΄13,  έτσι και για το ΄15,  

όπως και το ΄14,   πρωταρχικός στόχος του  νομικού προσώπου  είναι 

να βελτιώσει όσο μπορεί τ ις  αθλητικές εγκαταστάσεις,  να συνεχίσει  να 

παρέχει  αυτές τις  εξαιρετικές  υπηρεσίες που προσφέρει στους  

παιδικούς σταθμούς,   ένα κομμάτι το οποίο νομίζω τα τελευταία  

χρόνια  γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά  σε σχέση  με  τα  

προηγούμενα, να συνεχίσει  να παρέχει   τις  υπηρεσίες  που έχει   

ανάγκη, έχουν ανάγκη τα Κ.Α.Π.Η..   Μάλιστα, προσφάτως βάλαμε να 

πρόγραμμα γυμναστικής,  κάτι  καινοτόμο  στον χώρο των Κ.Α.Π.Η.  

και να παράγει πολιτιστικές  εκδηλώσεις  υψηλού επίπεδου.  

  Είναι αυξημένο  σε σχέση με  πέρυσ ι με τις  ευλογίες του Δήμου 

Σερρών γιατί  αυξήθηκε κατά 50.000 €  την επιχορήγηση από  τον Δήμο 

για το ΄15  και νομίζω ότι  . .  τον οποίο καλείστε  να τον  ψηφίσετε.   Θα 

ήθελα  πάρα πολύ να τον ψηφίσετε.  

  Εάν έχετε  κάποιες ερωτήσεις στη διάθεσή σας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ερωτήσεις παρακαλώ. Ο κ.  Φωτιάδης,  ο κ.  Μηλίδης,  ο κ.  

Αναστασιάδης Ηλίας.  Παρακαλώ κ.  Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,   αυτό το πρόγραμμα επίσκεψης  των σχολείων  για  

εκμάθηση  κολύμβησης  είναι πάρα  πολύ καλό  και μπράβο που το 

απλώνουμε και θεωρώ ότι  είναι στη σωστή κατεύθυνση.  Ήταν και 

σύλληψη δική μας ευθείς  εξ αρχής.   

 Θα ήθελα εδώ περαιτέρω να ενταθεί η προσπάθεια και όσο το 

δυνατόν,  εάν είναι δυνατόν,   δεν ξέρω τι   περιθώρια υπάρχουν,   να 

περάσουν όλα τα παιδιά  και να μπουν στην πισίνα με προϋποθέσεις 

εκεί  εκμάθησης  κολύμβησης,   γιατί  το θεωρώ ότι  είναι μια πάρα πολύ 

καλή κατάκτηση και αναγκαία που έπρεπε εδώ και  πάρα πολύ  καιρό 

να την είχαμε  εξασφαλίσει .   Και να μην έχουμε  αστοχίες,  με έλευση, 

χωρίς,  ξέρετε τι  λέω, χωρίς δυνατότητα . Έναν καλύτερο συντονισμό. 

Αυτό είναι μια πολύ καλή ενέργεια και νομίζω ότι  πρέπει να την 

συνεχίσετε.   

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Θα ήθελα μόνο να σας πω γι΄ αυτό,  ίσως γι΄ αυτή την άστοχη,  όπως 

είπατε,   ενεργεία  ήταν  ένας συντονισμός ο οποίος δεν οφειλόταν ο 

συντονισμός στον Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.,  οφείλεται στην πρωτοβάθμια,  γιατί   

τελευταία αντιμετωπίσαμε κάποια μικρά προβλήματα  με το θέμα του 

ph  στην πισίνα.  Δηλαδή αυξήθηκε.  Επειδή είναι πάρα  πολλά τα 

παιδιά  και επειδή το πρόγραμμα  αυτό με τα σχολεία,  προφανώς , δεν 

καταδικάζω την παρουσία των παιδιών, αλλά προφανώς  κάποια  από 

τα παιδιά  αυτά  ίσως  να μην είναι συνηθισμένα σε αυτούς τους 

χώρους  και το ph  της πισίνας να αυξήθηκε γι΄ αυτό το λόγο.   

Καταλαβαίνετε τι  λέω, να μην το επεκτείνω.  
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  Από εκεί  και  πέρα, εμείς  εισάγαμε αυτό το πρόγραμμα  και θα 

το συνεχίσουμε με νύχια και με δόντια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Βλέπω ένα ποσό «παροχές τρίτων» πέρυσι 194.383, φέτος 293.000 

προϋπολογισμός.  Γιατί  αυτή η διαφορά; Θεωρώ ότι  είναι πάρα πολύ 

μεγάλη  η διαφορά.  Να τα πω όλα για να τα απαντήσετε ή θέλετε ένα –

ένα; Πώς θέλετε;  Όπως θέλετε.  Εγώ θα προτιμούσα ένα -ένα εκτός εάν 

παίρνω τον χρόνο. Κύριε Πρόεδρε έχω τρεις ,  τέσσερις…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ δεν ακούγεται ο ομιλητής.   

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Ένα –ένα θα τα πάμε.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ένα –ένα, εντάξει .   

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Θα σας απαντήσει η κυρία Σογκούνη που είναι η Διευθύντρια του 

Οικονομικού.  

Κα ΣΟΓΚΟΥΝΗ:  

Στον 62 είπατε έχουμε τι  παρελθούσης χρήσης; 16.600 με 11.737.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΣΟΓΚΟΥΝΗ:  

Ακριβώς. 70.400 φέτος αμοιβές,  λοιπές παροχές.  Στον 61 δεν είστε;  

Στον 62,  πολύ καλά. Ένα λεπτό παρακαλώ. Οι παροχές τρίτων αφορούν 
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μισθώματα. Τα αναλύω πιο κάτω. Αναλύεται ο κωδικός.  Είναι το 

γενικό πλάνο το 62 και αναλύεται.  62.3201 όλα τ α μισθώματα.  

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Είναι συνολικά το νούμερο που λέτε.   

Κα ΣΟΓΚΟΥΝΗ:  

Προχωράμε.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΣΟΓΚΟΥΝΗ:  

Για πείτε μου.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΣΟΓΚΟΥΝΗ:  

Και εγώ σας λέω ότι  οι  παροχές αυτές με  το 62 νούμερο αναλύονται σε 

μισθώματα, σε συντηρήσεις παιδικών σταθμών, αθλητικών 

εγκαταστάσεων παρακάτω. Δεν είναι ένας σκέτος κωδικός.  Αναλύεται 

σε διάφορους κωδικούς,  οι  οποίοι  προφανώς έχουν κάποια 

προσαύξηση.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Τι άλλαξε από πέρυσι…  

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Να σας απαντήσω εγώ. αλλάζουν οι  παροχές και αυξάνονται οι  

ανάγκες και οι  παροχές που θα δώσουμε και στις  αθλητικές 

εγκαταστάσεις.  Δεν είναι κάτι  συγκεκριμένο.  Σας είπα ότι  ο Δήμος 

Σερρών μας επιχορηγεί φέτος με 150.000 ευρώ περισσότερα και  σκοπό 

μας είναι να διαθέσουμε περισσότερα χρήματα και για την αναβάθμιση 
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των αθλητικών εγκαταστάσεων και για τους παδικούς σταθμούς.  Ίσως 

αυτό να σας φαίνεται περισσότερο.  

Κα ΣΟΓΚΟΥΝΗ:  

Κάποιες συντηρήσεις σε δομές παιδικών σταθμών επιβάλλονται μετά 

από έλεγχο του τεχνικού ασφαλείας και είναι δαπάνες του Ε.Σ.Π.Α. 

που επιβάλλεται να τις  κάνουμε.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΣΟΓΚΟΥΝΗ:  

Σε παιδικούς σταθμούς,  όλα τα ποσά των παιδικών πληρώνονται από 

το Ε.Σ.Π.Α..  Όλοι οι  συντηρήσεις παιδικών σταθμ ών. Εάν δείτε 

«συντηρήσεις σκεπής» 5.000, εάν δείτε συντηρήσεις πατωμάτων 

πέρυσι είχαμε χίλια,  πάτε,  σας παρακαλώ στο 6261.03,  τώρα έχω 15.  

Λόγω της ολισθηρότητας των πατωμάτων το Ε.Σ.Π.Α. μας επιβάλει την 

σωστή τοποθέτηση σωστών πατωμάτων για να μην γλιστ ράνε τα 

παιδιά.  Είναι προφανές.  Τέτοιες διαφορές.   

 «Συντήρηση πατωμάτων» είπα,  σκεπής είπα,  η πυρασφάλειες που 

πρέπει να δώσουμε στους παιδικούς σταθμούς για να πάρουμε άδειες,  

κάτι  που είναι επιβεβλημένο.  

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Είναι εργασίες οι  οποίες θα  γίνουν φέτος περισσότερες από πέρυσι σε 

παιδικούς,  κατά βάση σε παιδικούς και άλλες παροχές,  οι  οποίες θα 

γίνουν για τις  αναβαθμίσεις  των αθλητικών εγκαταστάσεων. Δεν είναι 

κάτι  το οποίο νομίζω πρέπει να σας προβληματίσει .  Γιατί  σας 

προβληματίζει;   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Γιατί  προβληματιζόμαστε; Γιατί  είδαμε ένα ποσό . .  
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Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Αυξημένο.  

Κα ΣΟΓΚΟΥΝΗ:  

Εάν δείτε όλοι οι  κωδικοί.  Ας πούμε,  η «επισκευή των ασανσέρ» ήταν 

3.700 και πάει  στις  5.000. Μας επιβάλει το Ε.Σ.Π.Α. επιπλέον 

ελέγχους.  Να βάλουμε βάσει  πιστοποίησης κάποιες δαπάνες.  Πρέπει να 

πάρουμε ελεγκτή, να μας πιστοποιήσει τις  απαραίτητες επισκευές και 

να τις  κάνουμε.  Βάσει ελέγχων όλα αυτά, όπου υπάρχουν οι  διαφορές.   

 «Συντήρηση αύλειου χώρου και παιδικής χαράς» έχω 2.00,  

πήγαμε στις  13.  Γιατί;  Γ ιατί  οι  παιδικές χαρές,  όπως ξέρετε,  με 

πιστοποιήσεις ελέχθησαν και πρέπει να επισκευαστούν.  Όλα αυτά είναι 

επιβεβλημένα από το Ε.Σ.Π.Α..   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Και ένα άλλο ποσό που θα ήθελα διευκρίνιση. Κωδικός είναι πάλι 

215626, «Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς  χρήσης από 

τρίτους».  

Κα ΣΟΓΚΟΥΝΗ:  

Επαναλαμβάνετε παρακαλώ λίγο τον κωδικό;  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

0215….  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Την σελίδα …  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Δεν είναι σελιδοποιημένα για να σας βοηθήσω.  

Κα ΣΟΓΚΟΥΝΗ:  

Δεν πειράζει .  62. .  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  
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626.   

Κα ΣΟΓΚΟΥΝΗ:  

62656 ;   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Όχι.  0215626. «Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από 

τρίτους».  

Κα ΣΟΓΚΟΥΝΗ:  

Πάλι μου μιλάτε για γενικό κωδικό.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ναι,  τον γενικό βλέπω. Κυρία αυτή δεν θα αρχίσω να λέω για το κάθε,  

πολιτική ερώτηση κάνω. Δεν είμαι λο γιστής.  Πρέπει να καταλάβετε ότι  

εγώ δεν ρωτάω ως λογιστής εδώ. Πολιτικά ρωτάω και κανονικά πρέπει 

να απαντήσει ο κ.  Χατζημαργαρίτης.  Λοιπόν,  κύριε Πρόεδρε μπορούμε 

να …  

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Κύριε Μηλίδη σας απάντησα πριν για τις  100.000 ευρώ παραπάνω ότι  

θα ξοδέψουμε 100.000 ευρώ παραπάνω σε εγκαταστάσεις που αφορούν 

αθλητισμό και παιδικούς.  Τα χρήματα αυτά είναι αυξημένα σε αυτά 

που πήραμε από πέρυσι από τον Δήμο Σερρών. Τώρα τι  σας 

προβληματίζει  σε αυτό που σας λέω;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Και γι΄ αυτό,  κ.  Αντώνη το είπα.   

Κα ΣΟΓΚΟΥΝΗ:  

Ακριβώς ο 626, στην συντήρηση, είναι όλες οι  συντηρήσεις των 

παιδικών σταθμών. Είναι τα πατώματα, η σκεπή, είναι η κεντρική 
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θέρμανση, είναι τα ασανσέρ, οι  αποθηκευτικοί χώροι,  αύ λειος χώρος.  

Είναι ο γενικός κωδικός που αναλύεται.  Το βλέπετε.  Είναι 626103, 

όπως σας είπα τα πατώματα, οι  παιδικές χαρές,  τα έπιπλα, η 

συντήρηση επίπλων, συντήρηση φωτοτυπικών. Αναλύεται σε πολλούς 

κωδικούς.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

 Όλα αυτά δηλαδή αφορούν τους πα ιδικούς σταθμούς;  

Κα ΣΟΓΚΟΥΝΗ:  

Όχι μόνο και αθλητικές εγκαταστάσεις.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Εγώ λοιπόν γι΄ αυτό ρώτησα. Βλέποντας ένα ποσό . .  

Κα ΣΟΓΚΟΥΝΗ:  

Καλά κάνατε.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

62.000 πέρυσι,  το οποίο φέτος είναι 153.000, νομίζω εύλογα ρωτάω. 

Δεν κάνω λογιστική ερώτηση.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να συμπληρώσω, κ.  Μηλιδη, αυτό που είπε κυρίως ο κ.  

Χατζημαργαρίτης,  ο Πρόεδρος,  το ποσό το μεγαλύτερο πάει για να 

πάρουμε άδεια λειτουργίας και για το κολυμβητήριο και για το κλειστό 

γυμναστήριο.  Πυρασφάλεια και τα λοιπά.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Άδεια λειτουργίας.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Να πιστοποιηθούν.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  
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Αυτή είναι μια πολιτική απάντηση. Η κυρία αυτή έχει  δίκαιο,  κάνει  

λογιστικά αλλά εδώ …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Ηλίας Αναστασιάδης;  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε σου έχω πει  κατ΄ επανάληψη γιατί  στα δημοτικά 

γήπεδα δεν βάζεις  την σημαία των Σερραίων; Είσαι τόσο αχάριστος 

άνθρωπος; Γιατί  δεν βάζεις  την σημαία των Σερραίων; Με ποιο 

δικαίωμα δεν την βάζεις;  Είναι ντροπή αυτό που κάνεις .  Η πό λη των 

Σερρών έχει  σημαία δικιά της.  Καταλαβαίνεις;  Όπου η Αθηναίοι  

κυματίζει  παντού η σημαία των Αθηναίων,  να κυματίζει  και εδώ σε 

όλα τα γήπεδα. Σε παρακαλώ δηλαδή, κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντώνη Αναστασιάδη εγώ συμφωνώ με την παρατήρησή σας,  ας  

το λάβει υπόψη του ο Πρόεδρος.  Πάμε σε τοποθετήσεις συνάδελφοι.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη στο Συμβουλευτικό Κέντρο Κακοποιημένων 

Γυναικών υπάρχει η σημαία.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα βάλουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παντού υπάρχει.  Στα περισσότερα.  Τοποθετήσεις.  Συνάδελφοι 

σταματήστε να μιλάτε μεταξύ σας.  Τοποθετήσεις υπάρχουν; Όχι.  
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Κλείνει  το θέμα; Ομόφωνα ναι;  Παρών ο κ.  Καρύδας.  Και στις  δυο 

αποφάσεις.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Ο ισολογισμός του ΄13 είναι αρνητικός.  Με συγχωρείτε κ.  

Χατζημαργαρίτη αλλά δεν σας άκουσα και ζητώ συγνώμη.  

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη ξεκίνησα από τον ισολογισμό και είπα ότι  είναι η 

συνέχεια του απολογισμού που ήταν στο προηγούμενο Δημοτικό 

Συμβούλιο,  δεν υπήρχε έκθεση των ορκωτών λογιστώ, την είχατε και 

σήμερα μάλιστα σας την έδωσα και στο γραφείο μου, σας είπα ότι  ο 

ισολογισμός είναι η συνέχεια.  Ο απολογισμός πέρασε,  αναλύθηκε στο 

προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο.  Το είπα στην εισήγησή μου. Τώρα 

εάν δεν το ψηφίσετε είναι άλλο θέμα.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Εάν θέλετε κάτι  να ρωτήσετε;  Τώρα βέβαια έχουν περάσει οι  

ερωτήσεις.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Κύριε Πρόεδρε επέχω από τις  ερωτήσεις που έχουν αναφορά στον 

προϋπολογισμό του ΄15.  Ήμουν και είμαι σαφής.  Σε ότι  έχει  σχέση 

όμως με τον ισολογισμό του ΄13,  εκεί  είναι το ζητούμενο, όπου εκεί  

παρουσιάζει  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν τον ψηφίζετε.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Μισό λεπτό.  Εκεί υπάρχει ένα έλλειμμα 36.000, εάν δεν κάνω λάθος,  

39.000 και αυτό το οποίο ήθελα να ρωτήσω,  με ποια λογική, κύριε 

Χατζημαργαρίτη ενώ στο ΄12 σε έναν κωδικό υπάρχουν 130.00,  στο 

΄13 αναβαίνει  στις  185,  βλέποντας ότι  όντως πάμε για αρνητικό 

πρόσημο; Δεν θα έπρεπε αυτό εσείς  ως διοίκηση, το Λογιστήριο και το 

Δ.Σ.  να το προσέξει;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήστε παρακαλώ.  

Κα ΣΟΓΚΟΥΝΗ:  

Καταρχήν σε έναν ισολογισμό ένα βασικό μέγεθος το οποίο αποτελεί  

εξωλογιστικό και όχι  έξοδο του ταμείου μας είναι οι  αποσβέσεις.  Οι 

αποσβέσεις,  όπως ξέρετε…  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν είναι από αποσβέσεις.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΣΟΓΚΟΥΝΗ:  

Αφήστε με να αναλύσω παρακαλώ τον ισολογισμό. Οι αποσβέσεις επί  

της ουσίας είναι η μείωση των παγίων λόγω τεχνικών φθορών και 

οικονομικής απαξίωσης.  Οι αποσβέσεις.  Επομένως είναι ένα λογιστικό 

μέγεθος.   

 Η εικόνα του νομικού προσώπου φαίνεται από τα διαθέσιμα που 

είναι 210 χιλιάρικα και από την δυνατότητα των οποίων μπορούν να 

αποπληρώσουν τις  υποχρεώσεις της παρελθούσης χρήσης.   

 Από εκεί  και πέρα βγαίνουν 39.000 αφού έχουμε 167.000 

αποσβέσεις.  Είναι λογιστικό.  Εάν είχαμε λιγότερες  αποσβέσεις θα είχα 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 3 Η Σ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014  

52 

κέρδος 128.000. Εάν θέλετε να πάμε ακριβώς στην οικονομική 

κατάσταση να σας τα εξηγήσω.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Επειδή είπε λογιστικό το μέγεθος,  αυτό εδώ θα πάει προς έλεγχο και 

αυτό το οποίο θα φανεί θα είναι στο νομικό πρόσωπο έχει  αρν ητικό 

πρόσημο οι  λογιστικές αποσβέσεις στην προκειμένη περίπτωση δεν 

αναφέρονται με ιδιαίτερη σαφήνεια στην εισηγητική έκθεση και αυτό 

δεν νομίζω ότι  βοηθάει ούτε στο ελάχιστο την επόμενη..  

Κα ΣΟΓΚΟΥΝΗ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ έχω αυτό το οποίο θα κατατεθεί .   

Κα ΣΟΓΚΟΥΝΗ:  

Έχω συνοδευτικό πίνακα των παγίων…  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Και κάτω είναι το αποθεματικό.  Κίνηση λογαριασμού και το 

τελευταίο.  Τα τρία σημεία του προϋπολογισμού και εκεί  μένω, στο 

μείον 38.000 και αυτό το μείον 38.000, κύριε Χατζημαργαρίτη,  

οφείλατε μολονότι  υπήρχαν οι  αποσβέσεις,  τα πάγια,  όπως είπατε και 

εσείς ,  να το ισοσκελίσετε με μια ιδιαίτερη προσοχή, γι΄ αυτό εξάλλου 

και έχω την αίσθηση πως εγώ προσωπικά δεν μπορώ να το ψηφίσω 

αυτό.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Διευκρίνισες κύριε Πρόεδρε;  

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Νομίζω οι απαντήσεις δόθηκαν.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Είναι που λέγατε ότι  έχουμε πολιτική κουβέντα.  Έχουμε λογιστική 

κουβέντα αυτά την στιγμή.  

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Οι απαντήσεις δόθηκαν.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Καλώς, εντάξει .  Εάν νομίζετε ότι  δόθηκαν;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα μπαίνει  σε ψηφοφορία.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Μισό λεπτό,  έχω βρει τον κωδικό.  «Ανάλυση εξόδων», είναι στην 

«ανάλυση εξόδων», κωδικός 62.  Λοιπόν,  185 είναι το ΄13 και 132 είναι 

το ΄12.  Είναι όπως αντιλαμβάνεστε,  εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα σε ότι  

αφορά στην διαχείριση των χρημάτων. Για τον ισολογισμό στην 

εισηγητική έκθεση «ανάλυση των εξόδων», είναι στην δεύτερη σελίδα.  

Χρήση ΄13 και χρήση ΄12.   Είναι στις  παροχές τρίτων. Για ισολογισμό 

μιλάω παιδί  μου. Στην δεύτερη σελ ίδα της εισηγητικής έκθεσης πάνω -

πάνω. Κωδικός αριθμός 62.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Πρόεδρε είναι συγκεκριμένο αυτό που ρωτάει.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πόσο πιο συγκεκριμένο θα πρέπει να το πω;  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Πόσο πιο συγκεκριμένο θα πρέπει να το πει  δηλαδή;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ :  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Το βρήκατε;  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 3 Η Σ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014  

54 

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

 Εγώ νομίζω, κύριε Πρόεδρε,  εμείς  προσπαθούμε να διευκρινίσουμε 

κάτι  επί  του ισολογισμού, επί  του θέματος που συζητάμε.  Υπάρχει μια 

διαφορά…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Για τον ισολογισμό λέω, μπορώ να πω μια κουβέντα να βοηθήσω το 

σώμα; Για τον ισολογισμό φυσικά, ναι.  Θέλω να σας πω, κ.  

Χατζημαργαρίτη,  ο ισολογισμός εγκρίνεται δεν εγκρίνεται από το 

σώμα, με τις  παρατηρήσεις που θα γίνουν από εδώ από τους 

συναδέλφους.  Δεν έχει  κάτι  παραπάνω. δεν αναλαμβάνουμε,  εμείς  δεν 

αναλαμβάνουμε εδώ καμία ευθύνη, τα έχω πει  και άλλες φορές και για 

τον ισολογισμό του Δήμου, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη γιατί  το 

πώς εσείς  κάνατε διαχείριση. Εμείς εδώ παρατηρούμε επί της εκθέσεως 

του ορκωτού.  

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Προσπαθούμε να λύσουμε κάθε απορία.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Καλά κάνετε,  απλά σας λέω ότι  εμείς  εδώ θα κάνουμε παρατηρήσεις 

και δεν είναι θέμα να σας το εγκρίνουμε ή όχι .  Αυτά τα έχω πει  πολλές 

φορές εδώ.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Γαλάνη οφείλουμε να τοποθετηθούμε θετικά ή αρνητικά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάνατε την τοποθέτησή σας,  τις  παρατηρήσεις σας.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Οφείλουμε να τοποθετηθούμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ας μην συνεχίσουμε όμως κ.  Γαλάνη.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Αυτό είναι γνωστό, πιστεύω, σε όλους.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε τελειώσει;  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Μπαίνει  σε ψηφοφορία; Μπαίνει .  Ναι και στις  δυο.  Ναι,  ναι.  

Ναι στον προϋπολογισμό, όχι  στον ισολογισμό. Το ίδιο και ο κ.  Ηλίας 

Αναστασιάδης.  Ο κ.  Καρύδας παρών δήλωσε και για τα δυο,  ναι ο κ.  

Αντώνης Αναστασιάδης και στα δυο. Ναι,  ναι.  Κύριε Γάτσιο; Ναι και 

στα δυο. Ναι,  ναι,  ναι  και ο Πρόεδρος.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εάν μου επιτρέπετε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι αυτή την στιγμή, δεν σας επιτρέπω.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Συνεχίστε.  Δεν θέλω να ακούσω παράπονο μετά γι΄ αυτό το θέμα .  

Κανένα απολύτως.   

Έγκριση των υπ' αριθμ. 196/2014 απόφασης του Δ.Σ. του ΟΠΑΚΠΑ 

με θέμα: Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2015 του Ν.Π. με την 

επωνυμία Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής 

και Αθλητισμού Δήμου Σερρών  

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      

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 791/2014)  

                                                               …………………  

 

ομοίως της αρ. 197/2014 απόφασης του Δ.Σ. του ΟΠΑΚΠΑ με θέμα 

Έγκριση ισολογισμού χρήσης έτους 2013 του ΝΠΔΔ.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ      

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 792/2014)  

                                                               …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο έκτο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 6ο  

Έγκριση της υπ' αριθμ. 180/2014 απόφασης του  

Δ .Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. με θέμα  

¨Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2014¨ .  

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ κ. Ραμπότας Ε.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο Πρόεδρος ο κ.  Ραμπότας έχει  τον λόγο.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ.Ε.ΔΗ.Σ.:  

Σε συνέχεια της Πολιτείας των Ευχών και ήταν ανάγκη δημιουργίας 

πιστώσεων  για τις  έκτακτες και επείγουσες ανάγκες  μη 

προβλεπόμενες στον προϋπολογισμό  και συγκεκριμένα  για την 

Πολιτεία των Ευχών  για το 2014,  προτείνει  η ακόλουθη αναμόρφωση.  

  Κατανομή  ισοσκέλως  των εξόδων  προκειμένου να 

ισοσκελιστεί  ο προϋπολογισμός του ΄14 για να υπάρχει η λογιστική 

τακτοποίηση  των εσόδων και των εξόδων.  Είναι συγκ εκριμένοι και 

κωδικοί από όπου αφαιρούνται ποσά  προκειμένου να προστεθούν  για 

τον  ισοσκελισμό  και διαμορφώνεται στο ποσό των 50.959,08.  Αυτό 

είναι για το ΄14 και παρακαλώ προς έγκριση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις.  Ο κ.  Καρύδας.  Άλλος κανείς;  Ο κ.  Γιαννακίδης,  ο κ.  

Φωτιάδης και ξεκινώ από εσάς κ.  Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εδώ  την αναμόρφωση την κάνετε και συμμετέχει  η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. με αυτό 

το ποσό που έχετε διαμορφώσει στην Πολιτεία των Ευχών;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ.Ε.ΔΗ.Σ.:  

Αυτό είναι ένα,  να το πω έτσι,  προβλεπόμενο ποσό, ώσ τε να είμαστε 

καλυμμένοι σε τυχόν ενδεχόμενο εξόδων για να μην υπάρχει 

οτιδήποτε,  να μην υπάρξει πρόβλημα στον προϋπολογισμό του ΄14.  

Είναι για να υπάρξει ένας ισοσκελισμός.  Το ύψος,  γιατί  τα 15.500 

ευρώ ήδη υπάρχουν και αναμορφώθηκαν κατά 35 προκειμένου ν α 

προβλέψουμε μέσα από τις  συμβάσεις οι  οποίες έχουν υπογραφεί το 

. .όλα τακτοποιημένα εντός του ΄14 για αυτά δεν μπορούν να 

μεταφερθούν το ΄15,  αυτά είναι μέχρι το ΄14.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Η ερώτησή μου, κύριε Πρόεδρε είναι η εξής:  Αυτά τα 35 είναι 

απαραίτητα για να διεξαχθεί  η Πολιτεία των Ευχών συν πλην; Μπορεί 

να μην τα χρειαστείτε όλα. Λέω, είναι απαραίτητα; Δηλαδή με βάση 

τον προϋπολογισμό, . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ.Ε.ΔΗ.Σ.:  

Έχουν και μια ελαφρά τάση προς τα επάνω προκειμένου να καλύψουμε 

οτιδήποτε άλλο προκύψει εντός του ΄14.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Πέρυσι πόσο . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ.Ε.ΔΗ.Σ.:  

Πέρυσι είχε έσοδα –έξοδα 40,  οπότε έμεινε το ποσό 15.459.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Από ότι  ξέρω εγώ ισοσκελίστηκε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ.Ε.ΔΗ.Σ.:  

Ισοσκελίστηκε 40 -40 χιλιάδες ευρώ και από τις  40.000 μείνανε στο 

υπόλοιπο 15.000.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δηλαδή εσύ στοχεύεις  ότι  με την λειτουργία φέτος . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ.Ε.ΔΗ.Σ.:  

Σε ότι  αφορά το προβλεπόμενο των εξόδων.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Και με τα έσοδά σου θα ισοσκελίσεις;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ.Ε.ΔΗ.Σ.:  

Θα προσεγγίσω κατά ένα μεγάλο μέρος το κομμ άτι αυτό.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Γιατί  πέρυσι ισοσκελίσαμε,  γι΄ αυτό.  Έχεις ένα άνοιγμα σοβαρό, διότι  

5.000 προβλέπεις να εισπράξεις.   



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 3 Η Σ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014  

59 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ.Ε.ΔΗ.Σ.:  

Που 5.000;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν είπες στην Πολιτεία των Ευχών αυτές τις  εισπράξεις;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ όμως συνάδελφοι,  Πρόεδρε,  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ.Ε.ΔΗ.Σ.:  

Συγνώμη, επιτρέπεται Πρόεδρε; Άμεσες εισπράξεις…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ τον κ.  Φωτιάδη, παρατήρηση στον κ.  Φωτιάδη. Όταν κάνετε 

ερωτήσεις θα είστε σαφής,  ένα,  δυο,  τρία.  Όπως προβλέπει ο 

Κανονισμός.  Και θα παίρνετε απαν τήσεις στο ένα,  δυο,  τρία.  Όχι 

διάλογο. Τελευταία φορά. Ευχαριστώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν κάνουμε συζήτηση. Σεβαστείτε τον Κανονισμό. Ερωτήσεις,  

απαντήσεις και κλείσαμε.  Σας παρακαλώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε σέβομαι αυτή την προσπάθεια σας εάν είναι διαρκής …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως και πρέπει να είναι διαρκής και να την σεβόμαστε όλοι.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Αλλά όμως ο διάλογος στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι η πεμπτουσία 

λειτουργίας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι.   
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Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και στην Βουλή να δείτε,  όταν  πρόκειται να διευκρινίσουμε θέματα τα 

οποία δεν …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  όχι .  Όχι.  Δεν συμφωνούμε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν πειράζει .  Δεν χρειάζεται να συμφωνούμε σε όλα. Εξάλλου αυτό εξ 

ορισμού προκύπτει .  Για την καλή λειτουργία και για την ενημέρωση. 

Εάν ήταν για κωλυσιεργία ή για κάτι  άλλο θα το δεχόμουνα. Για την 

ενημέρωση όμως…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η ενημέρωση θα παρακαλούσα, έχω παρακαλέσει πάρα πολλές φορές,  

να γίνεται όταν έχουμε τέτοιες απορίες,  όταν παίρνουμε τα θέματα και 

νομίζω ότι  τα παίρνετε έγκαιρα, μπορείτε να πηγα ίνετε στην 

Κ.Ε.ΔΗ.Σ.,  στον Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.,  να υποβάλλετε ερωτήσεις,  να γίνονται 

οι  διευκρινιστικές εκεί  για να έχουμε ένα σύντομο και περιεκτικό 

Δημοτικό Συμβούλιο.   

Αυτή είναι  η πεμπτουσία του Δημοτικού Συμβουλίου και όχι  ένα 

θέμα να το αναλύουμε από την α ρχή του μέχρι το τέλος του και να μας 

παίρνει  μια ώρα ένα θέμα. Έτσι δεν μπορεί,  κουράζεται το σώμα. 

Κάποιοι  μπορεί να θέλουν να βρίσκονται σε αυτό το ερωτηματολόγιο.  

Οι υπόλοιποι συνάδελφοι δεν χρωστούν κάτι  νομίζω. Και πρέπει να 

είμαστε όλοι συντονισμένο ι σε αυτόν τον τομέα. Λύνονται όλες οι  

απορίες αλλά όχι  εδώ μέσα.  

Σαφώς και θα γίνουν κάποιες ερωτήσεις.  Εγώ συμφωνώ σε αυτό,  

να γίνουν.  Αλλά όχι  κουβέντα εδώ μέσα. δεν γίνεται.  Δεν μπορεί να 

συνεχιστεί  αυτή η κατάσταση. Κουράζει  το σώμα. Δέχομαι από 
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συναδέλφους μας πολλές παρατηρήσεις.  «Κουραζόμαστε και βγαίνουμε 

έξω». «Μας κουράζετε».  Γιατί  δηλαδή δεν πρέπει να τους σεβαστούμε 

τους υπόλοιπους; Γι΄ αυτό και κάνω αυτή την κουβέντα.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε όλη αυτή η λογοκοπία είναι για την συντομία απ ό τις  

ερωτήσεις;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τώρα…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Είναι αφορμή αυτό να μας πείτε …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δράττομαι τις  ευκαιρίας αυτής.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εδώ γίνονται άλλα και άλλα. Ερωτήσεις;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ας σταματήσουμε εδώ αυτή την συζήτηση.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και εγώ αυτό λέω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  λοιπόν,  ο κ.  Γιαννακίδης.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  θα ήθελα να ρωτήσω, ξέρετε,  γνωρίζετε αυτή την 

στιγμή, έχετε καταγεγραμμένα τα έξοδα για την Πολιτεία των Ευχών; 

Δηλαδή εάν έρθουμε αύριο στην Κ.Ε.ΔΗ.Σ. είσαστε σε θέση να μας  

παρουσιάσετε ακριβώς τι  κοστίζει  τι ;  Ας πούμε  η εξέδρα, το τραινάκι;  

Επίσης,  εάν γνωρίζετε και τα έχετε στην διάθεσή σας,  δεν νομίζετε ότι  

σήμερα που μας καλείτε να ψηφίσουμε εμείς  για αναμόρφωση, δεν θα 
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έπρεπε να έχουμε αυτά τα στοιχεία;  Συγκεκριμένα αυ τά τα έξοδα; 

Δηλαδή απλά γενικά αριθμοί.  Τι νόημα έχουν οι  αριθμοί;  Αναρωτιέμαι,  

πώς μπορούμε εμείς  να ψηφίσουμε υπέρ ή κατά την στιγμή που δεν 

υπάρχει διαφάνεια; Γιατί  αυτά τα στοιχεία δεν μας τα δίνετε;  Ακόμα 

και τα έσοδα, τα προβλεπόμενα έσοδα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλες ερωτήσεις έχετε κ.  Γιαννακίδη;  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Όχι,  ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ.Ε.ΔΗ.Σ.:  

Λόγω του σύντομου του χρόνου που υπήρχε σε ότι  αφορά από την 

ανάληψη των καθηκόντων και στην πορεία στην οργάνωση, στην δομή 

και στην απόφαση σχετικά με την διορ γάνωση της Πολιτείας που είναι 

και μια πολιτική που την θέλουμε να προσφέρουμε στον κόσμο μια 

χριστουγεννιάτικη γιορτή και γι΄ αυτό φτάνουμε,  προσπαθούμε να 

είμαστε χρονικά έγκαιρα σε όλο αυτό στάδιο,  ώστε να ισοσκελιστούν 

τα θέματα προκειμένου να μην έχουμε παρενέργειες την επόμενη 

χρονιά.   

 Σε ότι  αφορά την διαφάνεια και το γνωρίζουν όσοι συμμετέχουν 

στο Δ.Σ.,  ότι  όλες οι  συμβάσεις οι  οποίες έγιναν,  έχουν συναφθεί 

μεταξύ των αναδόχων των άλλων πόσο κοστίζει  η εξέδρα, γι΄ αυτά 

έχουν υπογραφεί συμβάσεις γι΄  αυτό το θέμα. Είναι στην διάθεση 

όλων. Αυτό αφορά τα έξοδα και προσδιορίσαμε περίπου το ποσό και το 

προσαυξήσαμε λίγο παραπάνω κατά 5.000,  μην τυχόν συμβεί κάτι  

έκτακτο να μπορέσουμε να το καλύψουμε.   

 Άρα  η σύμβαση και για την εξέδρα και για την τηλεοπ τική 

μετάδοση και για το τέτοιο έχουν υπογραφεί και είναι στην διάθεση 
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του οποιουδήποτε.  Οι συμβάσεις έχουν υπογραφεί.  Σε ότι  αφορά τα 

έξοδα σχετικά με αυτό το κομμάτι γι΄ αυτό και πηγαίνουμε εδώ.  

 Σε ότι  αφορά το κομμάτι των εσόδων είναι ένα ζήτημα το οπ οίο 

είναι σε εξέλιξη.  Οι χορηγίες πάνε πολύ συγκρατημένα, το 

καταλαβαίνουμε αυτό,  εκτιμούμε ότι  θα διορθωθεί η κατάσταση μέχρι 

τις  επόμενες μέρες,  γιατί  τώρα ξεκινάμε και τώρα έχουν διαμορφωθεί 

όλα. Και αυτός ο χρόνος που φτάνουμε,  παράδειγμα, στο παρά πέν τε 

της εκδήλωσης,  γιατί  του χρόνου αυτά δεν θα υπάρχουν,  είναι λόγω 

των δημοτικών εκλογών, του χρονικού περιορισμού που υπήρχε 

προκειμένου να τα βάλουμε όλα σε μια σειρά και να υλοποιηθούν με 

τον καλύτερο δυνατό τρόπο.  

 Άρα με αυτό εδώ το θέμα και την ανα μόρφωση διορθώνουμε 

οποιαδήποτε παρενέργεια βρίσκουμε και την βάζουμε σε έναν σωστό 

δρόμο για να προχωρήσουμε από εδώ και πέρα.  

 Άρα και οι  συμβάσεις είναι στην διάθεση του οποιουδήποτε,  

υπάρχει  πλήρης διαφάνεια,  έχουν υπογραφεί είναι συγκεκριμένα τα 

θέματα και εκτιμούμε ότι  τα έξοδα με τις  συμβάσεις που έγιναν συν 

την προσαύξηση να πάνε σε αυτό το σημείο.  Εάν αφαιρέσουμε και τα 

15 χιλιάρικα που υπάρχουν,  κινείται σε αυτά τα επίπεδα. Και τα έσοδα 

είναι συγκεκριμένα εκτός εάν δεν θέλουμε να προσφέρουμε δωρε άν 

εισιτήρια και πάμε σε πλήρη ανταποδοτικά σκληρά θέματα. Γιατί  αυτό 

που είπε ο κ.  Φωτιάδης,  εάν το μεταφράσουμε σε χρήμα, για 

υπολογίστε το;  Είναι ακριβώς το ίδιο.   

 Εάν τα εισιτήρια η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. τα πουλήσει,  για να το πω σκληρά 

και πάμε ως επιχειρηματική  επιχείρηση και όχι  κοινωφελής 

επιχείρηση, είναι ισοσκελισμένα όλα τα έσοδα και όλα τα έξοδα. Πολύ 

απλά. Υπολογίστε το ποσό των 5.00 εισιτηρίων με 50% από δυο ευρώ 
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και είναι 2.500, 4,  8 πάμε στα 15.  20 και 15,  καλύφθηκαν όλα. Συν τις  

χορηγίες,  εάν υπάρχουν .   

 Άρα εάν πάμε σε σκληρή επιχειρηματική δράση της κοινωφελούς 

επιχείρησης,  εδώ επιδιώκουμε και το έχω καταθέσει και στο Δ.Σ. και 

εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο,  ότι  προσπαθούμε να πάμε 

ισοσκελισμένα, πολύ κοντά δηλαδή τα έσοδα με τα έξοδα. Να μην 

έχουμε μεγάλη απόκλιση. Και αυτά δρομολογήθηκαν και μπήκαν σε 

μια σειρά.  Του χρόνου εκτιμούμε ότι  θα είμαστε πολύ καλύτερα.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Καρύδας.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

 Έθεσα και ένα δεύτερο ερώτημα και νομίζω δεν απαντήθηκε.  Το 

επαναλαμβάνω σύντομα. Αφού  ο Πρόεδρος γνωρίζει ,  έχει  πλήρη 

εικόνα των εξόδων και των εσόδων, εξαιρώ τις  χορηγίες που δεν ξέρει  

ακόμα, γιατί  δεν ενσωματώθηκε στην σημερινή εισήγηση, ώστε το 

σώμα να έχει  εικόνα όλων αυτών των στοιχείων; Νομίζω δεν θα ήταν 

πρόβλημα αυτό το πράγμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ.Ε.ΔΗ.Σ.:  

Συγνώμη κ.  Γιαννακίδη,  εδώ δεν καταθέτουμε τα έξοδα που θα 

κάνουμε.  Εδώ είναι η τροποποίηση του προϋπολογισμού που υπήρχε,  

ισοσκελίζουμε με τα προβλεπόμενα έξοδα. Είναι λογιστική 

τακτοποίηση. Εδώ δεν έρχεται πόσο κάνει  η σύμβαση, πόσο κοσ τίζει  η 

σύμβαση, παράδειγμα για την εξέδρα. Εδώ έρχεται να ισοσκελιστεί  ο 

προϋπολογισμός,  να μπορέσει να πληρωθεί η εξέδρα χωρίς να 

κοκκινίζει  ο προϋπολογισμός.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Λοιπόν,  κύριε Καρύδα.  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Εν μέρει καλύφθηκα με αυτά που είπε ο κ.  Ραμπότα ς,  θα ήθελα όμως 

να κάνω και μια ερώτηση, ας πούμε λίγο εκτός θέματος,  εάν μου 

επιτρέπεται.  Από την στιγμή που στην συγκεκριμένη κατάσταση εμείς  

προϋπολογίζουμε ότι  η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. θα χρειαστεί  περίπου 51 χιλιάρικα 

για να κάνει  αυτό,  ο κ.  Ραμπότας είπε ότι  με τα εισιτήρια που θα 

έρθουν θα έρθει  περίπου ίσα βάρκα, ίσα νερά, με την λογική όμως ότι  

υπάρχει  ένας ανάδοχος,  ο οποίος θα βγάλει κέρδος,  δεν πρέπει ένα 

μέρος από αυτά να μείνει  και στον Δήμο;  

Είναι γενικότερο σαν ερώτημα. Ενδεχομένως εκτός θέματος,  ο κ.  

Ραμπότας δεν είναι υποχρεωμένος να το απαντήσει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ.Ε.ΔΗ.Σ.:  

Η Κ.Ε.ΔΗ.Σ.,  το επαναλαμβάνω για μια ακόμη φορά, είναι κοινωφελής 

επιχείρηση και θέλει  μέσω του αναδόχου, που δεν έχει  την υποδομή να 

υποστηρίξει  μια γιορτή στο πνεύμα των Χριστουγέννων.  Η Κ.Ε.ΔΗ.Σ.,  

να το πούμε έτσι,  δεν έχει  κάτι  ως υποδομή που να μπορεί να 

διεκδικήσει,  εάν θέλετε έσοδα. Τα έσοδα τα οποία…η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. ήταν 

η προστασία των πολιτών από οποιαδήποτε πράξη, αυτό που τόνισε ο 

κ.  Μηλίδης,  την Επιτροπή που είναι πολύ αυστηρή, με  προέλεγχο και 

έλεγχο αυριανό,  η αστική ευθύνη, που την είπα προηγουμένως, σε όλα 

τα επίπεδα, προκειμένου αυτό το κομμάτι να λειτουργήσει σύννομα σε 

όλα τα επίπεδα. Δεν διαθέτει  η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. για να έχει  έσοδα.  

 Από πλευράς ανταποδοτικότητας του κοινωνικού ο φέλους έχει  να 

κάνει  με τους αναδόχους το τι  ακριβώς πρέπει να μας προσφέρει.  Και 

σας είπα ότι   η σύμβαση προβλέπει χίλια εισιτήρια δωρεάν παγοδρόμιο 

2.000 το δωρεάν για το λούνα πάρκ και 5.000 εκπτωτικά με 50% 
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έκπτωση σε οτιδήποτε γίνει .   Συν το 20%  που θα εισπράξει από τα 

ποσά, από τα σπιτάκια γιατί  όλα αυτά τα κατασκευάζει  και τα 

τοποθετεί  και τα απομακρύνει εκεί  ο ανάδοχος και έχει  πλήρη 

δικαιώματα στο κομμάτι το τηλεοπτικό,  να το πω έτσι,  η Κ.Ε.ΔΗ.Σ.,  

συν τις  χορηγίες οι  οποίες,  ενδεχομένως,  θα υπάρξο υν και σε ποιο 

βαθμό θα υπάρξουν.  

 Αυτό είναι το κλίμα που λειτουργούμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ.Ε.ΔΗ.Σ.:  

Ένα λεπτό μόνο, κύριε Πρόεδρε,  . .προς τον κ.  Καρύδα. Εάν πάμε όπως 

λειτουργούν κάποιες άλλες είδους εκδηλώσεις,  ξέρετε ότι  εκεί  

προκηρύσσονται μόνο για τα ηχητικά συστήματα 170.000 ευρώ. 

πληρώνει ο Δήμος προϋπολογισμός 170 μόνο για ηχητικές καλύψεις.  

Εμείς εδώ πάμε πολύ στενά να κάνουμε ένα λιτό προσγειωμένο 

πρόγραμμα που να μπορεί να ανταποκριθεί  και ο Δήμος Σερρών και η 

Κ.Ε.ΔΗ.Σ. σε αυτό το κομμάτι . .ένα διαφορετικό χρώμα στην πόλη και 

στους συμπολίτες και του Δήμου και του Νομού.  

 Αυτό είναι περίπου το κοστολόγιο.  Δηλαδή εάν δείτε έσοδα -

έξοδα θα είναι,  θα κινηθεί πάρα πολύ κοντά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις επί  του θέματος.  Ο κ.  Φωτιάδης,  ο κ.  Αντώνης 

Αναστασιάδης.  Παρακαλώ κ.  Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι εμείς  δεν θα ψηφίσουμε την 

αναμόρφωση και τούτο διότι  θεωρούμε ότι  στοιχειωδώς, όπως και 

άλλοι συνάδελφοι ανέφεραν, θα έπρεπε να συνοδεύεται από μια εικόνα 
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στα έσοδα και στα έξοδα με όλες τις  πτυχές,  διότι  από τις  ερωτήσεις 

που ενοχλούν προέκυψαν νούμερα. Ακούγονται ποσά και όλα αυτά θα 

έπρεπε για την διαφάνεια και για την χρηστή διαχείριση να είναι 

γραμμένα σε μια κατάσταση έσοδα, έξοδα τόσα χρήματα κενά, ζητούμε 

την αναμόρφωση του προϋπολογισμού.  

 Έτσι γίνονται αυτά τα πράγματα και με αυτόν τον τρόπο που 

σήμερα έρχεται τα θέμα, σαφέστατα κύριε Πρόεδρε δεν ξέρω εάν είναι 

θέμα χρόνου, έρχεται με ελλιπή τρόπο. Έτσι λοιπόν εμείς  δεν 

μπορούμε να ψηφίσουμε,  δεν θα συναινέσ ουμε,  διότι  θα θέλαμε,  

υπάρχει πια η εμπειρία,  έγινε πάλι,  θα θέλαμε ναι σε αυτή την όμορφη 

διοργάνωση, την οποία την θέλουμε πιο επιθετική,  για να 

δημιουργήσει συνθήκες επισκεψιμότητας για την πόλη, θα θέλαμε όλα 

αυτά τα οποία εκεί  σε δράση και ακόμα περι σσότερα, αλλά με ένα 

άλλο πλαίσιο και νομίζω τοποθετήθηκα και στην προηγούμενη 

ημερήσια,  στο άλλο προηγούμενο θέμα δηλαδή αλλά και εδώ, όχι  διότι  

δεν συνοδεύεται με την εικόνα που θα έπρεπε να τεκμηριώνει έσοδα, 

έξοδα, πιθανή εκτίμηση, πιθανά ποσά τα οποία  χρειάζονται,  να και η 

αναμόρφωση.  

 Αυτή είναι η καθαρή εικόνα και δεν υπάρχει.    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Αντώνης Αναστασιάδης.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε γιατρέ ότι  η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. διαθέτει  το κυριότερο, 

τον χώρο. Χωρίς χώρο ποιος θα μπορούσε να κάνει  τέτοια πράγματα; 

Χώρο διαθέτει .  Ο Δήμος ποιανού είναι κύριε;  Του Αθανάσιου Διάκου; 

Ποιανού είναι ο Δήμος; Σε παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε προσφέρετε τον 

χώρο. Χωρίς αυτόν δεν μπορεί να γίνει  καμία εκδήλωση. Άρα τα κέρδη 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 3 Η Σ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014  

68 

που θα έχουν οι  εταιρείες και μακάρι να έχουν,  μην λέτε ότι  η 

Κ.Ε.ΔΗ.Σ. δεν διαθέτει  τίποτα.   

 Αυτό ήθελα να πω, μια παρατήρηση σου κάνω ότι  διαθέτει  τον 

χώρο, το κυριότερο. Αυτό είναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δευτερολογία από τους προλαλήσαντες;  Μισό λεπτάκι,  όλα μαζί κύριε 

Πρόεδρε θα τα πείτε.  Παρακαλώ κ.  Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Θεωρώ ότι  είναι αναγκαίο,  κύριε Πρόεδρε της κοινωφελούς,  να 

ζητήσετε τώρα την έγκριση της Επιτροπής,  η οποία θα διαμένει  αυτά 

τα κουπόνια που η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου αποφάσισε,  

άσχετα εάν εμείς  διαφωνούμε.  Ποια Επιτρο πή θα υποδεχθεί  και ποια 

Επιτροπή θα διαχειριστεί  αυτά τα εισιτήρια; Θεωρώ ότι  είναι άκρως 

αναγκαίο να την εισηγηθείτε τώρα, αλλιώς πως θα πρέπει να μας πείτε 

αυτή η διαδικασία πως είναι διαχειρίσιμη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγο το μικρόφωνό σας.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Παρακαλώ πως θα γίνει  η διαχείριση, παρακαλώ ποια θα είναι αυτή η 

Επιτροπή; Διότι  θα πρέπει να γνωρίζουμε που θα διατεθούν και πως.  

Πρέπει να ξέρουμε.  Λογικό είναι αυτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο λόγος σε σας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ.Ε.ΔΗ.Σ.:  

Να απαντήσω.  Ξεκινώ με τον κ.  Φωτιάδ η σχετικά με την καθαρή 

εικόνα. Εδώ έρχεται η αναμόρφωση των εξόδων του προϋπολογισμού, 

προκείμενου να ισοσκελιστούν λογιστικά τα έξοδα τα οποία 
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προβλέπονται και σε όποιο βαθμό θα γίνουν αυτά. και έτσι εκτιμούμε 

ότι  με αυτό το σκέλος καλυπτόμαστε,  τουλάχισ τον,  λογιστικά ώστε να 

μπορούν να πληρωθούν οποιαδήποτε έξοδα και συμβάσεις συναφθούν 

με την εταιρεία.  

 Τονίζω, κ.  Φωτιάδη ότι  20 Νοεμβρίου του ΄14 συνήλθε το Δ.Σ. 

της Κ.Ε.ΔΗ.Σ..  Η εικόνα, εάν θέλετε εκείνη ήταν μια προεκτίμηση του 

προϋπολογισμού των γεγονότων. Από τότε μεσολάβησαν αρκετά 

θέματα σε ότι  αφορά την εξέλιξη όλης της εφαρμογής και 

ολοκληρώνεται την Παρασκευή. Άρα 20 του μηνός Νοεμβρίου κάναμε 

μια εκτίμηση και πιστεύω ότι  είμαστε τελικά μέσα στον 

προϋπολογισμό των εξόδων με την εκτίμηση αυτή προκ ειμένου να 

ισοσκελιστούν λογιστικά τα θέματα αυτά.  

 Άρα οι συμβάσεις δεν μπορούσαν να έρθουν εδώ προκειμένου ότι  

τότε,  20 Νοεμβρίου δεν είχαν συναφθεί καν.  Προβλεπόταν ότι  θα 

γίνουν.  Γιατί  υπήρχε το ενδεχόμενο της ακύρωσης των συμβάσεων. 

Μπορούν να αποχωρήσουν κάποιοι  που είχαν δείξει  ενδιαφέρον,  

κάποιοι  που έκαναν προσφορές,  γιατί  εμείς  κάναμε πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος πέρα από το προνόμιο που έχει  ο Πρόεδρος 

να προβαίνει  σε απευθείας αναθέσεις αλλά αυτό γίνεται με πάρα πολύ 

συγκρατημένο τρόπο και  για πολύ χαμηλά ποσά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ.Ε.ΔΗ.Σ.:  

Και κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες για το τι  υπάρχει  αυτή την στιγμή.  

 Σε ότι  αφορά την Επιτροπή και έρχονται και στον κ.  Αντώνη 

Αναστασιάδη, είναι το εξής:  ότι  οι  υπάλληλοι τη ς Κ.Ε.ΔΗ.Σ. με βάση 

τις  καταστάσεις τις  οποίες έχουμε,  γιατί  στο Δ.Σ. συμμετέχει  και 
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εκπρόσωπος του Εργατικού Κέντρου και έκανε ιδιαίτερη μνεία και 

αναφορά σε όσα είπε ο κ.  Στεργίου και για τους ανέργους,  οι  οποίοι  θα 

είναι με κάρτα και θα σημειώνονται προ κειμένου να λάβουν το 

εισιτήριο.  Κανένας δεν θα κυκλοφορεί με μια χούφτα δωρεάν εισιτήρια 

και να μοιράζονται εκεί .  Αυτά θα γίνονται με ευθύνη των υπαλλήλων 

της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. και τις  καταστάσεις με υπογραφή, την οποία θα 

παρουσιάζει  ο κάθε ενδιαφερόμενος προκει μένου να λάβει το δικό του.  

Το ίδιο θα ζητήσουμε και από την Πρόνοια,  οτιδήποτε υπάρχει 

επιπλέον.   

 Σε αυτά έχουν γίνει  προ συζητήσεις,  έχει  γίνει  η οργάνωση, πάμε 

στην εφαρμογή του τελικού σταδίου.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ.Ε.ΔΗ.Σ.:  

Για να κλείσω το θέμα, άρα οι  υπάλληλοι της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.,  που είναι 

συγκεκριμένοι,  έχουν την ευθύνη της εφαρμογής αυτών εδώ των 

εισιτηρίων.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ.Ε.ΔΗ.Σ.:  

Όχι,  όχι ,  συγνώμη, έγινε παρεξήγηση. Όχι δεν γνωρίζ ουν,  υπάρχει 

κατάσταση όπου εκεί  θα έρχεται ο ενδιαφερόμενος προκειμένου …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ.Ε.ΔΗ.Σ.:  

Ένα λεπτό.  Η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. διαθέτει  προσωπικό και αορίστου χρόνου και 

ορισμένου χρόνου και κοινωνικούς λειτουργούς που  γνωρίζουν και το 
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Βοήθεια στο Σπίτι  το ξέρει  και υπάρχουν οι  καταστάσεις προκειμένου 

να γίνουν.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τώρα δεν κάνετε διάλογο κ.  Αναστασιάδη; Σε παρακαλώ πολύ. Σας 

παρακαλώ. Έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση του θέματος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ.Ε.ΔΗ.Σ.:  

Άρα θα μείνει  καθαρά σε υπηρεσιακό επίπεδο η εφαρμογή αυτού εδώ 

του προγράμματος.  Και αναλαμβάνουν και οι  υπάλληλοι την ευθύνη 

τους για οποιαδήποτε παρενέργεια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω ότι  το θέμα έκλεισε και μπαίνει  σε ψηφοφορία συνάδελφοι.  

Παρακαλώ. Ναι,  ναι,  ναι  ο κ.  Δούκας ,  ναι ο κ.  Μηλίδης,  ναι ο κ.  Ηλίας 

Αναστασιάδης,  ο κ.  Καρύδας ναι,  ο κ.  Αντώνης Αναστασιάδης; Παρών. 

Κύριε Γιαννακίδη; Παρών. Η κυρία Γεωργούλα;  

Κα ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ:  

Εγώ ναι πως προς τα ποσά που είχα αναφέρει στο Δ.Σ..  Ως προς αυτά 

που είχα ψηφίσει δηλαδή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Ο κ.  Γάτσιος.  Ωραία,  όχι ,  όχι ,  όχι ,  ναι  ο κ.  Χασαπίδης,  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: 793/2014)  

                                                               …………………  
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 ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα έβδομο.  

 

ΘΕΜΑ 7ο  

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στην Διεθνή  

Έκθεση GREEK TOURISM EXPO 2014.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γρηγοριάδη δυο λόγια,  εάν θέλετε.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Όπως γράφουμε και στην εισήγησή μας πρόκειται για μια σημαντική 

έκθεση αξιόλογη την στιγμή μάλιστα που την υποστηρίζουν τέσσερα 

Υπουργεία,  Τουρισμού, Ναυτιλίας,  Αι γαίου και Ανάπτυξης και πολλοί 

φορείς του τουρισμού.  

 Εκεί θα παρουσιαστούν,  όπως γράφουμε επίσης,  όλα τα είδη του 

εναλλακτικού τουρισμού, πράγμα που μας ενδιαφέρει.  Καλό θα ήταν,  

αγαπητοί συνάδελφοι,  να είχαμε χρήματα στον ανάλογο κωδικό να 

μπορούμε να έχουμε αυτόνομο περίπτερο. Δεν θα έχουμε,  θα είναι η 

Αμφίπολη και είναι ένας λόγος παραπάνω να είμαστε και εμείς  κοντά.   

 Γι΄ αυτό λοιπόν σας καλούμε να ψηφίσετε την συμμετοχή μας 

στην διεθνή αυτή έκθεση. Εάν θέλετε ερωτήσεις είμαστε εδώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κ.  Γιαννακίδη.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  
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Κύριε Γρηγοριάδη, εάν κατάλαβα καλά δεν θα έχουμε δικό μας 

περίπτερο, έτσι;  Δεν θα έχουμε.  Ήθελα να ρωτήσω, με τι  υλικό 

σκοπεύουμε να κάνουμε την προώθηση του Δήμου;  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Σε αντίστοιχες περιπτώσεις ή μέσα από το Υπουργείο όταν 

συμμετέχουμε ή μέσα από την Κεντρική Μακεδονία ή μέσα από κάποιο 

περίπτερο το οποίο,  παράδειγμα, όπως είναι η Αμφίπολη, εάν έχουμε 

την δυνατότητα. Ειδάλλως ο σκοπός και σε ανάλογες επισκέψεις είναι 

να έχουμε επαφές με τουρ operators ,  με τουριστικούς πράκτορες,  να 

είναι ο Δήμος παρών, το brand του Δήμου να είναι παντού και πάντα. 

Έχουμε υλικό αυτή την στιγμή να διαθέσουμε  και να κάνουμε τις  

επαφές που αναλογούν.   

Πιστεύω ότι  τα τελευταία χρόνια δεν μας δόθηκε και  η ευκαιρία 

να πάμε σε μια  ανάλογη έκθεση στην Αθήνα, δηλαδή στην νότια 

Ελλάδα, είχαμε επικεντρωθεί μόνο στην Θεσσαλονίκη γιατί  δεν 

υπήρχαν κάποιες ανάλογες,  γι΄ αυτό πιστεύουμε ότι  πραγματικά η 

παρουσία μας πρέπει να είναι και τα αποτελέσματα θα τα δούμε 

αργότερα.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ :  

Συγνώμη λίγο,  θα επιμείνω. Πέρα από τις  επαφές,  λίγο για το υλικό 

που είπατε ότι  διαθέτετε λίγο πιο συγκεκριμένος μπορείτε να γίνετε;  

Δηλαδή τι  υλικό έχουμε; Έχουμε φυλλάδια;  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Αυτή την στιγμή έχουμε μόνο ένα φυλλάδιο.  Είμαστε εν αναμονή να 

εκτυπώσουμε και φυλλάδια και λεύκωμα και DVD ,  τα έχουμε πει  

παλαιότερα αυτά γι΄ αυτό ίσως δεν τα ακούσατε,  περιμένουμε τις  

τελικές εγκρίσεις  που σύντομα θα γίνουν μέσω Leader ,  γ ιατί  είναι ένα 
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πρόγραμμα 30.000 που μέσα σε αυτό θα κάνουμε και δράσεις και 

παρουσίες στο εσωτερικό και εξωτερικό αλλά και θα έχουμε και 

προωθητικό υλικό πολύ αρκετό για να μπορούμε να είμαστε,  πιο 

αξιοπρεπείς να παρουσιαζόμαστε.   

 Επίσης μέσα από αυτό το ποσό θα μπορούμε να έχουμε και 

αυτόνομα περίπτερα στην Ελλάδα και στο εξωτερ ικό.   

 Εάν θέλετε περαιτέρω πληροφορίες μπορούμε να βρεθούμε ή να 

έρθετε στο γραφείο ή να έρθω εγώ κάπου και να τα πούμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;  Ο κ.  Καρύδας,  ναι;   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Μια μικρή διευκρίνιση. Από ότι  κατάλαβα δεν θα πληρώσουμε κάτι  

σαν Δήμος.   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Μόνο το σύνολο να σας πω είναι περίπου 150 ευρώ ξενοδοχείο και 

αεροπλάνο.  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Τον Δήμο θα τον εκπροσωπήσετε εσείς;   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Ναι,  ναι.  Το γράφει στην εισήγηση, ξέχασα να το πω.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Γρηγοριάδη 400.000 ευρώ ξοδέψατε σαν Νομαρχιακή 

Αυτοδιοίκηση και μου φαίνεται ήταν ο κύριος Νομάρχης και δεν ήρθε 

ούτε ένας επισκέπτης στην πόλη των Σερρών. Ένας επισκέπτης δεν 

ήρθε,  το ξέρετε;  Ένας,  ένας.   

 Σας έχω κάνει μια πρόταση εδώ να γίνει  μια Επιτροπή, να πάμε 

στην Αθήνα, να πάνε στα υπουργεία τώρα που υπάρχει αυτό το ταφικό 
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εύρημα να γίνει  μια προσπάθεια,  τουλάχιστον,  να κάνουμε έναν δρόμο, 

να μπορεί να έρθει  κάποιος άνθρωπος στην πόλη των Σερρών. Είμαστε 

απομονωμένοι και αδικημένοι το καταλαβαίνετε;  Γιατί  δεν κάνετε  τα 

σωστά πράγματα και τα πρέποντα; Για ποιο λόγο δεν κινούμαστε εκεί;   

 Κύριε Αντιδήμαρχε σας εξήγησα, να γίνει  Επιτροπή να πάμε στην 

Αθήνα. Είμαστε αδικημένοι πέρα για πέρα. Εγώ λέω ψέματα κύριε 

Νομάρχη; Τόσα λεφτά δεν ξοδέψατε; Ήρθε κανείς  στας Σέρρας; Κανείς 

δεν ήρθε στας Σέρρας.  Πηγαίνανε στον Αι Σράτη και στην Κερκίνη.  Οι 

Σέρρες ποτέ δεν είχε επισκέπτες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ναι θα ψηφίσουμε,  κύριε Πρόεδρε.  Δεν ξέρω ως τοποθέτηση ή ως 

παρατήρηση στην ψηφοφορία,  θα θέλαμε όμως πιο ορ γανωμένη και πιο 

δυναμική παρουσία του Δήμου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι λοιπόν;  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Μισό λεπτάκι.  Η παρουσία,  καλό είναι,  το θέτουν και άλλοι 

συνάδελφοι,  εξαρτάται …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Μισό λεπτό,  κ.  Αντώνη, θα σας πω. Εξαρτάται από το ποσό που μπορεί 

να διαθέσει ο Δήμος.  Εγώ σας το λέω άλλη μια φορά, για τα δέκα 

χιλιάρικα τον χρόνο, γι΄ αυτά θέλω να κριθώ και να κριθεί  και η 
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δημοτική αρχή. Δεν υπάρχει η δυνατότητα να ξοδέψουμε εκατοντάδες 

χιλιάδες ευρώ κ.  Φωτιάδη, το γνωρίζετε καλύτερα.  

 Κύριε Αντώνη Αναστασιάδη, μισό λεπτάκι,  αυτή την πρόταση 

δεν την έχουμε βάλει στο ράφι ούτε στο συρτάρι.  Είναι μια πάρα πολύ 

σωστή πρόταση που λέτε.  Δεν μπορούμε όμως να υποστηρίζουμε μόνο 

μια πρόταση και να καθόμαστε  με σταυρωμένα χέρια.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Μισό λεπτάκι,  σας παρακαλώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εκτός θέματος είστε,  σταματήστε.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Όχι,  δεν είναι εκτός θέματος.  Η αγορά αισθάνεται …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελείωσε και η ψηφοφορία κύριε Γρηγοριάδη.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Γίνεται μια προσπάθεια…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακούσατε κύριε Γρηγοριάδη. Να μην καταγραφεί τίποτα από αυτά που 

λέει  ο Αντιδήμαρχος.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Ας μην καταγραφεί,  δεν πειράζει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ πολύ.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Πώς θα εξηγήσω τον κόσμο;  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν χρειάζεται.  Κατ΄ ιδίαν στο καφενείο της γειτονιάς και στο γραφείο 

σας.  Σας παρακαλώ.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνεχίζετε,  μετά την ψηφοφορία συνεχίζετε;   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Μα μου λέει  εάν  ξοδέψαμε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαράδεκτο.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Τετρακόσιες χιλιάδες…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαράδεκτο.  Να συνεχίζετε μετά την ψηφοφορία.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Σας παρακαλώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εμένα με παρακαλάτε;  

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: 794/2014)  

                                                               …………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα όγδοο.  

 

ΘΕΜΑ  8ο  

Έγκριση υποβολής πρότασης :  

α) με τίτλο ¨Πρόγραμμα στέγασης και επανένταξης αστέγων  

στο Δήμο Σερρών¨  στο πλαίσιο του προγράμματος ¨Στέγαση  

και επανένταξη¨  του Υπουργείου Εργασίας και  

β) στο ΕΠΠΕΡΑΑ / Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και  

Κλιματικής Αλλαγής στο πλαίσιο της έναρξης  υλοποίησης  

των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 -2020.  

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  Καρπουχτσής Κ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κ.  Καρπουχτσή.  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κύριε Αντιδήμαρχοι,  αγαπητοί 

συνάδελφοι,   ξεκινώντας  από το  πρώτο θέμα μετά από  πρόσκληση 

της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης,  του 

Υπουργείο Εργασίας,   υποβάλαμε μια πρόταση  ενός  προγράμματος με 

τίτλο «Στέγαση και  επανένταξη αστέγων στον Δήμο» συνολικού 

προϋπολογισμού 421.000 ευρώ  μέσω του οποίου θα  συμμετείχε και ο 

Δικηγορικός Σύλλογος,  η Ένωση Ελεύθερων Φοροτεχνικών Νομού 

Σερρών.  

 Μετά από αξιολόγηση της ΕΥΑΔ,  η πρόταση αυτή εγκρίθηκε  με  

περικοπή προϋπολογισμού  και το συνολικό ύψος ανέρχεται σε 103.440 

ευρώ με συνολικούς ωφελούμενους δώδεκα αστέγους.   
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 Με το παρόν αίτημα ουσιαστικά ζητάμε να υποβάλλουμε την 

αναμορφωμένη αίτηση χρηματοδότησης,  όπως μας ζήτησε πρόσφατα η 

ΕΥΑΔ. Αυτό αφορά το πρώτο σκέλος.   

 Όσο αφορά …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Τι εννοείτε σε ποιο χώρο;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τι περιγράφεται,  αυτό ρωτάει.   

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Υπάρχουν συγκεκριμένες δράσεις οι  οποίες είναι επιλέξιμες.  Η 

περικοπή που έγινε στον προϋπολογισμό ήταν οριζόντια.  Αρχικά 

υποβάλλαμε για 48 άτομα, έγινε μια οριζόντια περικοπ ή στο σύνολο 

των Δήμων της Ελλάδος προκειμένου να μπορέσουν να καλυφθούν,  

όσο το δυνατό γεωγραφικά περισσότεροι Δήμοι,  γι΄ αυτό καταλήξαμε 

από έναν προϋπολογισμό των 40 ωφελουμένων σε 12,  γι΄ αυτό και η 

αναλογική μείωση.  

 Οι δαπάνες έχουν να κάνουν με κάλυψη της στέγασης των 

ωφελουμένων, με κάλυψη ενοικίου,  με δαπάνες σίτισης,  δαπάνες 

προμήθειας κάποιων οικοσυσκευών και το δεύτερο σκέλος που αφορά 

τους έξι  από τους δώδεκα, αφορά δράσεις εργασιακής επανένταξης των 

ωφελουμένων. Από τους έξι  αυτούς οι  πέντε θ α βοηθηθούν στο να 

αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία με επιδότηση της απασχόλησής τους 

και ένας από αυτούς θα υποστηριχθεί  για την δημιουργία δυνητικά 

μιας δημιουργίας δικής τους επιχείρησης.  
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 Φυσικά υπάρχει και η δυνατότητα πρόσληψης ενός κοινωνικού 

λειτουργού που θα έχει  την ευθύνη του συνόλου του προγράμματος 

αυτού και την παρακολούθησή του.   

 Θέλετε να προχωρήσουμε σε ερωτήσεις στο συγκεκριμένο θέμα ή 

να πάμε στο δεύτερο;  

 Για το δεύτερο θέμα ουσιαστικά το 2003 είχε εγκριθεί  από το 

Δημοτικό Συμβούλιο  η υποβολή μιας πρότασης με τίτλο «Προμήθεια 

κάδων κομποστοποίησης βιο -αποβλήτων στον Δήμο Σερρών» 

συνολικού προϋπολογισμού 69.999 ευρώ στην πρόσκληση 4.10 του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη.  

 Δυστυχώς το αίτημα αυτό,  παρόλο που τ ον Μάρτιο του ΄14 

αποστείλαμε και όποια συμπληρωματικά στοιχεία ζητήθηκαν και 

τεχνική έκθεση, δεν εντάχθηκε λόγω υπερδέσμευσης των ποσών του 

Ε.Σ.Π.Α. και της αντίστοιχης αναστολής των νέων εντάξεων.  

 Πρόσφατα όμως από τον Οκτώβριο με απόφαση του κ.  

Κωνσταντινόπουλου δίνεται η δυνατότητα να ενταχθούν στο 

καινούργιο πρόγραμμα 2014 -2020 εμπροσθοβαρή έργα τα οποία 

πληρούν κάποια κριτήρια ωριμότητας.   

 Το συγκεκριμένο έργο λοιπόν έχει  τα χαρακτηριστικά της 

ωριμότητας που απαιτεί  η συγκεκριμένη διάταξη και αιτού μαστε την 

επανυποβολή του ως εμπροσθοβαρές έργο στο συγκεκριμένο 

πρόγραμμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις;  Η κυρία Ιλανίδου, ο κ.  Φωτιάδης,  ο κ.  Αντώνης 

Αναστασιάδης,  ο κ.  Καρύδας.   

 Παρακαλώ κ.  Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Για το πρώτο έργο,  κύριε εισηγητά, θα ήθελα να σας,  θα έπρεπε να μας 

δώσετε και το τεχνικό δελτίο.  Παραδείγματος χάρη, κοινωνική 

λειτουργός για τόσους λίγους ωφελημένους,  η ερώτησή μου είναι η 

εξής:  Μου κάνει  εντύπωση ποιοι  θα είναι,  με δεδομένο ότι  έχουμε μια 

συνεργασία και με φορείς του Νομού, δεν χρ ειάζεται κοινωνική 

λειτουργός λέω εγώ και ποιοι  θα είναι,  πώς θα προκύψει η ομάδα 

στόχου που θα ωφεληθεί;  Μια ερώτηση είναι αυτή.   

 Το δεύτερο είναι,  εάν θα μπορούσαμε να διαμορφώσουμε 

εσωτερικά εκεί  τα υποέργα, ούτως ώστε να πολλαπλασιάσουμε την 

ομάδα στόχου, τους ωφελούμενους δηλαδή.  

 Για δε το άλλο έργο που είπατε η ερώτησή μου είναι η εξής:  Δεν 

διευκρινίστηκε εδώ και θα ήθελα, εάν έχετε την καλοσύνη, που θα 

τοποθετηθούν αυτοί οι  κάδοι κομποστοποίησης και επί  της ουσίας,  

λόγω του μικρού αριθμού ποια θα η ωφέλεια και η γενικότερη χρήση 

αυτής της προσπάθειας;  Δηλαδή πώς θα εξελιχθεί  αυτή η προσπάθεια;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ απαντήστε.   

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Σε σχέση με το πρώτο ερώτημα, η ομάδα στόχου προκύπτει  με βάση 

συγκεκριμένα κριτήρια της συγκεκριμένης δράση ς.  Για την επιλογή 

των ατόμων που πληρούν αυτά τα κριτήρια υπεύθυνη είναι η 

Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου και νομίζω η κυρία 

Αγιαννίδου τώρα εάν χρειαστείτε κάτι  παραπάνω μπορεί να σας το πει .  

Πάντως υπάρχουν συγκεκριμένα άτομα.  

 Όσον αφορά το  κομμάτι της κοινωνικής λειτουργού, είναι προ 

απαίτηση του προγράμματος και υπάρχει συγκεκριμένο ποσοστό που 
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αναλογείται για την κοινωνική λειτουργό με βάση τον οδηγό του 

προγράμματος σε σχέση με το ύψος της συνολικής δράσης.   

 Όσον αφορά το κομμάτι της αλλαγής του προϋπολογισμού με 

δεδομένο και της συμμετοχής και άλλων φορέων του Δήμου μας,  να 

τονίσω απλά ότι  η συμμετοχή των φορέων αυτών δεν είναι χρηματική, 

είναι προσφορά σε είδος με παροχή υπηρεσιών τόσο των νομικών όσο 

και των λογιστών στο κομμάτι της επανένταξης των ωφελουμένων. 

Οπότε δεν θα μπορούσε να υπάρξει κάποια αλλαγή αυτή την στιγμή.  

 Στην πορεία όμως του προγράμματος,  γιατί  αυτό ένα χρόνο 

περίπου υλοποίησης,  ανάλογα με το πώς θα προχωρήσει η δράση 

έχουμε την δυνατότητα να κάνουμε επιμέρους τρο ποποιήσεις μεταξύ 

των εγκεκριμένων κατηγοριών. Αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να 

βάλουμε παραπάνω ωφελούμενους.   

 Τώρα όσον αφορά για το δεύτερο ζήτημά σας,  αυτή την στιγμή ο 

Δήμος έχει  περίπου 150 κάδους κομποστοποίησης.  Με το συγκεκριμένο  

πρόγραμμα προμηθευόμαστε περίπου πεντακόσιους.  Ο τρόπος με τον 

οποίο θα διανεμηθούν ουσιαστικά θα γίνει  μια πρόσκληση από τον 

Δήμο ανοικτή προς δημότες,  οι  κάδοι,  όπως ξέρετε,  τοποθετούνται σε 

σπίτια που έχουν αυλές και έχουν τέτοιου είδους απορρίμματα που 

μπορούν να τα εκμεταλλευτούν,  υπάρχει μια συγκεκριμένη τεχνική 

έκθεση η οποία υποβλήθηκε προκειμένου να πάρουμε την έγκριση με 

συγκεκριμένα ποσοτικά στοιχεία,  την οποία μπορώ να σας την 

προσκομίσω, αλλά τώρα νομίζω δεν είμαστε σε θέση να την 

αναλύσουμε.   

 Δεν ξέρω εάν άφησα  κάτι αναπάντητο από αυτό που ρωτήσατε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία Ιλανίδου.  
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Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Για δώδεκα ωφελούμενους.   

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Τώρα, δώδεκα άστεγοι μπορεί να είναι και τρεις  οικογένειες με δυο 

παιδιά,  3Χ4=12.  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Είναι δώδεκα ωφελούμενοι.  Είναι άστεγοι μεμονωμένοι.  Ένας 

ωφελούμενος είναι ή ένας μεμονωμένος άστεγος ή μια οικογένεια 

αστέγων. Αυτή είναι η κατηγορία ενός ωφελουμένου.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Δηλαδή μια οικογένεια θεωρείται ένας ωφελούμενος;.   

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Θεωρείται ένας ωφελούμενος ναι.    

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Μια οικογένεια.   

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Και δεν είναι μόνο άστεγοι.  Να σας διορθώσω λίγο.   

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Όταν λέει  στέγαση, εμείς  θα τους βρούμε στέγη ή θα τους πληρώνουμε 

το ενοίκιο;  Το πρόγραμμα θα πληρώνει τ ο ενοίκιο στο σπίτι  που 

μένουν τώρα;  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Πρόκειται για άτομα τα οποία δεν διαμένουν αυτή την στιγμή σε δικό 

τους σπίτι .  Θα βρουν κάποιο σπίτι  και το πρόγραμμα προβλέπει την 

επιδότηση ενοικίου για το σπίτι  που θα βρουν για να ενταχθούν.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωράμε. Ο κ.  Καρύδας.  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Με τι  κριτήριο γίνεται η επιλογή των ωφελούμενων;  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Νομίζω αυτό απαντήθηκε.  Γίνεται από την Διεύθυνση της Κοινωνικής 

Υπηρεσίας του Δήμου και οτιδήποτε παραπάνω θέλετε σε αυτό νομίζω 

ότι  είναι και η  κυρία Αγιαννίδου εδώ πέρα μπορεί να σας δώσει 

κάποιες διευκρινήσεις.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Αγιαννίδου θέλετε να απαντήσετε;   

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Καλησπέρα σας.  Συμπληρωματικά θα σας πω κάποια πράγματα και ότι  

θέλετε στην διάθεσή σας.  Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που  τα 100 

αφορά την Αθήνα. Ένα 25% αφορά την Θεσσαλονίκη και ένα 20% 

διανέμεται σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα.  

 Προσπαθήσαμε να μπούμε σε αυτό το 20% που θα διανεμηθεί σε 

όλη την Ελλάδα.  

 Όπως γνωρίζετε οι  άνθρωποι που έχουν ανάγκη είτε το ενοίκιο 

είτε την επανένταξη την εργασιακή, είναι πολλοί περισσότεροι.  

Υπάρχουν κατάλογοι στις  κοινωνικές υπηρεσίες,  γνωρίζουμε ποιοι  δεν 

είναι σε θέση να πληρώσουν το ενοίκιό τους και όχι  απλά γνωρίζουμε,  

το ζούμε καθημερινά.   

 Από εκεί  και πέρα, εμείς  σαν κοινωνική υπηρεσία  του Δήμου 

Σερρών κάναμε προσπάθεια για να εντάξουμε πολύ περισσότερα άτομα 

σε αυτό το πρόγραμμα. Όμως επειδή το μεγαλύτερο μέρος το παίρνει  η 

Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, όπως καταλαβαίνετε,  έστω τα δώδεκα 
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άτομα είναι κάτι  σημαντικό για τις  Σέρρες,  γιατί  εγώ το έχω δει  

αναλογικά τι  συμβαίνει  και στους άλλους Δήμους.   

 Όλοι οι  Δήμοι δεν είχαν απαραίτητα την έγκριση για να μπουν σε 

αυτό το πρόγραμμα.  

 Όσον αφορά τα έξοδα του ενοικίου που ρώτησε η κυρία Ιλανίδου 

ή θα καλύψουν τα έξοδα ενοικίου,  κυρία Ιλανίδου ή όταν υπάρχει ένα 

σπίτι  παλαιό θα μπορεί  να διατεθεί  ένα ποσό προκειμένου να γίνει  πιο 

ανθρώπινο,  ώστε . .  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Ανακαίνιση μην φανταστείτε.  Είναι λίγα,  πολύ λίγα τα χρήματα και για 

την κοινωνική λειτουργό θέλω να πω ότι  επιτάσσει το πρόγραμμα ότι  

το 10% του ποσού, δηλαδή είναι 100.000, το 10% πρέπει να πάει σε 

κοινωνική λειτουργό προκειμένου αυτή να κάνει  τις  εκθέσεις και να 

παρακολουθεί το πρόγραμμα.  

 Δηλαδή οι  άνθρωποι αυτοί οι  δώδεκα δεν θα αφεθούν.  Από την  

αρχή μέχρι το τέλος του προγράμματος θα φροντίζει  η κοινωνική 

λειτουργός είτε να πληρώνεται το ενοίκιο είτε να γίνονται οι  

αναγκαίες επιδιορθώσεις στο σπίτι  είτε πρόκειται για την εργασιακή 

τους επανένταξη.   

 Δεν ξέρω εάν σας κάλυψα. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  

Ο κ. Αντώνης Αναστασιάδης.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Θα είναι Σερραίοι  πολίτες,  τι  θα είναι αυτοί;  Μπορεί να είναι 

αθίγγανοι,  μπορεί να είναι Ρομά, μπορεί να είναι μουσουλμάνοι,  
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Αλβανοί;  Τι θα είναι αυτοί οι  άνθρωποι;  Είναι σοβαρό  αυτό που σου 

λέω.  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Σερραίοι πολίτες.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Λάθος έχεις .  Θα είναι Σερραίοι  ή θα είναι οποιοσδήποτε;  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Δημότες του Δήμου Σερρών.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Να είναι,  σε παρακαλώ δηλαδή, έχει  πολύ μεγάλη σημασία εάν είναι 

Σερραίοι  ή ο οποιοδήποτε βρέθηκε στην πόλη των Σερρών.  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Δημότες των Σερρών που πληρούν τα κριτήρια για ένταξη στο 

συγκεκριμένο πρόγραμμα.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Σερραίοι θα είναι.   

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Τι Σερραίοι;  Σερραίοι .   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι,  σε παρακαλώ, να το δούμε αυτό τι  θα είναι.   

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Σερραίοι δημότες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις συνάδελφοι.  Ο κ.  Γάτσιος.  Άλλος; Ο κ.  Καρύδας.  

Παρακαλώ.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε,  για άλλη μια φορά εφαρμόζονται προγράμματα τέτοια 

τα οποία μόνο προβλήματα δημ ιουργούν.  Σε ένα χρόνο μετά,  ακόμη 

και να βοηθήσουμε δώδεκα ανθρώπους τώρα, σε ένα χρόνο αυτούς 

πάλι πρέπει να τους πετάξουμε στην άκρη, δεν μπορεί ο Δήμος να τους 

καλύψει από πουθενά και συνεχώς δημιουργούνται κάποια τέτοια 

ζητήματα που διασπαθίζονται,  κα τά την γνώμη μου, τα χρήματα δεξιά 

και αριστερά και κανένα επί της ουσίας πρόβλημα δεν λύνεται.   

 Καλύτερα προτιμότερο είναι να δώσουμε τις  100.000 και οι  

κοινωνικές υπηρεσίες να κατανέμουν σε χρήμα κάποιους οι  οποίοι  

είναι,  παρά αυτές τις  διαδικασίες εδώ οι οποίες γίνονται και μετά από 

ένα χρόνο εδώ πάλι θα καλούμαστε εδώ πέρα και θα έχουμε,  

ενδεχομένως,  και εκεί  ανθρώπους οι  οποίοι  θα λένε ότι  συνεχίστε το 

πρόγραμμα.  

 Πώς μπορεί να γίνουν αυτά τα πράγματα και πως γίνονται 

συνεχώς δεν μπορώ να το καταλάβω .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Καρύδας.   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Θα το πιάσω από εκεί  πέρα που το άφησε ο κ.  Γάτσιος.  Είναι ένα 

πρόγραμμα το οποίο δεν λύνει  κανένα πρόβλημα, να μην γελιόμαστε,  

είναι μια ασπιρίνη για τον πονόδοντο.  Είναι ζήτημα το πώς το κράτος 

έχει  την φιλοσοφία να δίνει  χρήματα, έτσι ώστε να απαλύνει τις  πιο 

ακραίες μορφές φτώχειας,  στην ουσία όμως κάνοντας μια τρύπα στο 

νερό. Και καλεί και τους Δήμους ή οποιονδήποτε άλλο είναι αρμόδιος 

να μπει σε αυτή την διαδικασία και να πάρει αυτά τα χρήματα και να 

υλοποιήσει τα συγκεκριμένα προγράμματα.  
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 Αυτό το πρόγραμμα δεν λύνει  κανένα πρόβλημα, είναι ακριβώς 

λύση με ημερομηνία λήξης,  αυτοί οι  άνθρωποι τι  θα γίνουν μετά; Κακά 

τα ψέματα. Εάν θέλετε να ανοίξουμε την κουβέντα,  που δεν είναι του 

παρόντος,  χρειάζεται άλλα πράγμ ατα για να μπορέσει ένας άνθρωπος 

εν έτη 2014 να ζήσει ανθρώπινα και όχι  να επιδοτείται το ενοίκιό του 

για ένα χρόνο σε στυλ επαιτείας.  

 Είναι στην στρατηγική αυτή και της κυβέρνησης και της Ε.Ε. να 

δίνονται αβέρτα χρήματα, τα οποία θα προσπαθήσουν τις  πλε υρές της 

φτώχειας μέσα στην κρίση να τις  απαλύνουν.   

 Με αυτή την έννοια εμείς  δεν συμφωνούμε.  Καταλαβαίνουμε το 

ανθρώπινο της κατάστασης και του ζητήματος,  παρόλα αυτά 

εντάσσεται σε ένα πλαίσιο το οποίο είναι πολύ διαφορετικό και δεν 

λύνει  το ουσιαστικό πρόβλημα, το οποίο είναι ποιο;   

 Για να μπορέσει ένας άνθρωπος στον 21 ο  αιώνα να ζήσει σαν 

άνθρωπος,  να έχει  μια μόνιμη κατοικία και όχι  να κρέμεται από τα 

προγράμματα τα οποία τα οποία φέρνει  η Ε.Ε..   

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ τον κ.  Καρπουχτσή.  

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Να κλείσω λέγοντας το εξής απέναντι  και στους δυο που 

τοποθετήθηκαν, ότι  μακάρι να υπήρχε η δυνατότητα να πάρουμε 

κάποια χρήματα και να τα χειριστούμε για τις  κοινωνικές δράσεις που 

θέλει  να κάνει  ο Δήμος και δεν είχε αυτή την στιγμή την 

χρηματοδότηση.  

 Δυστυχώς ή ευτυχώς όμως υπάρχουν συγκεκριμένα προγράμματα 

με συγκεκριμένες προδιαγραφές,  όπως είναι αυτό.  Εμείς ως τμήμα 
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προσπαθούμε να κυνηγάμε κάθε πρόγραμμα το οποίο είναι εκατό τοις  

εκατό χρηματοδοτούμενο και μας δίνει  την δυνατότητα έστω και υπό 

μορφή ασπιρίνης να προσφέρουμε μια  βοήθεια.   

 Δυστυχώς, δεν μπορούσαμε να τα διαθέσουμε πουθενά αλλού 

αυτά τα χρήματα παρά μόνο στην συγκεκριμένη δράση, γιατί  έτσι είναι 

ο οδηγός του προγράμματος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δευτερολογία κανείς;  Η κυρία Ιλανίδου.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Εγώ …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη κυρία Ιλανίδου, τοποθέτηση κάνατε;   

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Όχι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν έχετε δικαίωμα. Ψηφοφορία.  Ναι,  ναι,  κύριε Μηλίδη ναι.  Κύριε 

Ηλία Αναστασιάδη ναι,  ο κ.  Καρύδας;  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Για το πρώτο εάν και είναι πολύ ανθρώπ ινο θα ψηφίσω όχι,  γιατί  είναι 

σε πολύ λάθος βάση, για το Β, ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Αντώνης Αναστασιάδης;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μόνο εάν είναι Σερραίοι  πολίτες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα ναι.  Ο κ.  Γιαννακίδης; Ναι,  ναι.  Ο κ.  Γάτσιος.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  
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Ψηφίζω ναι,  κύριε Πρόεδρε αλλά με πόνο καρδιάς,  χωρίς να ρίχνουμε 

μομφή στην διαδικασία εδώ της δημοτικής αρχής.  Απλά πρέπει κάποια 

στιγμή ίσως να λέμε και όχι ,  για να μπουν κάποια στιγμή στην σωστή 

τοποθέτηση αυτά τα χρήματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σωστά. Να τα πάρει κάποιος άλλος.  Έτσι α κριβώς.  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   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 745/2012)  

                                                               …………………  

 

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τώρα γιατί  ειρωνεύεστε,  μπορείτε να μας πείτε;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι έκανα;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Γιατί  ειρωνεύεστε;  Δεν κατάλαβα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν δεν το ψηφίσουμε…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Θεωρείτε ότι  είναι μέσα στην δεοντολογία σα ς να ειρωνεύεστε;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Εγώ ειρωνεύτηκα; Ακούσατε κανέναν να ειρωνεύεται;  Δεν είναι του 

χαρακτήρα μου κ.  Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τι εννοείτε,  εξηγήστε μας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Παρακαλώ εξηγήστε στην τοποθέτηση που έκανε με επισήμανση πεί τε 

σας παρακαλώ . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι είπα;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τι είπατε.  «Ναι,  να τα πάρει κάποιος άλλος».  Τι εννοείτε;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν δεν το ψηφίσουμε εμείς  θα τα πάρει κάποιος άλλος.  Δεν 

αλλάζουμε …  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Σχόλιο επί  της ψήφου που δίνουμε ως παράταξη;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Φωτιάδη…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Είναι στην δική σας ευχέρεια …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μάλλον έχετε όρεξη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι,  δεν έχω όρεξη, εσείς  πρέπει να αντιληφθείτε …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Μάλλον έχετε όρεξη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Πρέπει κάποιος να σας μιλήσει ότι  και εσείς  ελ έγχεστε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μάλλον έχετε όρεξη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Παρακαλώ να αποσύρετε την συγκεκριμένη…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το προσπερνώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Παρακαλώ να αποσύρετε το σχόλιο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το προσπερνώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Η προσέγγιση του…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αποσύρω το σχόλιο …  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Έτσι παρακαλώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το προσπερνώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Και να μην είστε είρωνας.  Έτσι;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν είμαι είρωνας.  Αυτό είναι χαρακτηριστικό δικό σας.  Εσείς 

ειρωνεύεστε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Σας παρακαλώ εγώ. Εσείς είστε μονίμων είρων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  

Ο Πρόεδρος δεν έχει  χαρακτήρα να ειρωνεύεται κανέναν.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Το τι  έχει  και το τι  δεν έχει  ο καθένας…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με γνωρίζουν οι  πάντες.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Κρίνετε …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και εσάς ο κόσμος σας ξέρει .   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Παρακαλώ . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο όρος  ειρωνεία ανήκει σε σας και όχι  σε μένα. Εντάξει;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Δεν σας επιτρέπω να ειρωνεύεστε τις  τοποθετήσεις…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν ειρωνεύομαι,  δεν ξέρετε τον όρο της ειρωνείας.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αλήθεια;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αγνοείτε τον όρο της ειρωνείας.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  κ.  Φωτιάδη και είναι χαρακτηριστικό δικό σας.  Σας το προσάπτω.  
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Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και διδάσκω την ελληνική. Καταλάβατε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Την διδάσκετε αλλά δεν την τηρείτε κ.  Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Άμα την διδάσκεις την ξέρεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν την ξέρεις .  Πολλοί διδάσκουν αλλά δεν την ξέρουν.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αφήστε αυτές τις  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επειδή με προκαλέσατε σας επιστρέφω τον όρο «ειρωνεία»,  τον οποίο 

δεν δέχομαι.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πείτε η τοποθέτησή σας…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν είχε κανένα όρο ειρωνείας.  Μπορούν οι  πάντες να το  καταλάβουν.   

Οι πάντες θα το καταλάβουν.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Εξηγήστε προς τι  η τοποθέτησή σας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είπα τον κ.  συνάδελφο, τον κ.  Γάτσιο ότι  εάν δεν το ψηφίσουμε,  . .  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ναι,  ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πιθανόν να το πάρει κάποιος άλλος Δήμος.  Αυτό …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Θα το πάρει σίγουρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό είναι ειρωνεία; Αυτό,  δάσκαλος της ελληνικής το χαρακτηρίζετε 

ειρωνεία;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είναι στην δική σας διαδικασία και δυνατότητα να το πείτε αυτό;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πολύ κ.  Φωτιάδη την εμπάθεια αλλού, όχι  σε μένα. Σας 

παρακαλώ πολύ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εσείς να ξεφύγετε από την εμπάθεια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πολύ, την εμπάθεια για τον εαυτό σας.  Όχι σε μένα.  

Έγκριση υποβολής πρότασης: με τίτλο ¨Πρόγραμμα στέγαση ς και 

επανένταξης αστέγων  

στο Δήμο Σερρών¨  στο πλαίσιο του προγράμματος ¨Στέγαση και 

επανένταξη¨  του  

Υπουργείου Εργασίας  

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: 795/2012)  

                                                               …………………  
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Έγκριση υποβολής πρότασης: στο ΕΠΠΕΡΑΑ / Υπουργείο 

Περιβάλλοντος Ενέργειας και  

Κλιματικής Αλλαγής στο πλαίσιο της έναρξης υλοπο ίησης των 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 -2020. 

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: 796/2012)  

                                                               …………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένατο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 9ο  

Λήψη απόφασης για την καταστροφή ή εκποίηση άχρηστων  

υλικών του Δήμου.  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος κ.  Χαρίτος.   

Κος ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  με προηγούμενη 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συνεκλήθη, συνεστήθη Επιτροπή 
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με τον υποφαινόμενο, τον κ.  Χράπα και την κυρία Ηλιοπούλου, η 

οποία συνεκλήθη στις  10 Νοεμβρίου και συνέταξε τα υλικά τα οποία 

είναι προς εκποίηση και τα οποία είναι στο αμαξοστάσιο.  Τον 

κατάλογο, πιστεύω, τον έχετε,  απλώς πρέπει κάποτε να φύγουν,  γιατί  

όπως γνωρίζετε όλοι  πριν από δυο χρόνια ξεκίνησε πάλι η εκποίηση 

και δεν ευοδώθηκε,  γ ιατί  το τίμημα το οποίο ζητήθηκε ήταν πολύ 

υψηλό. Αυτή την στιγμή θα πρέπει οπωσδήποτε να φύγουν.   

 Αυτό θα πάει στην Οικονομική Επιτροπή, θα γίνει  διαγωνισμός 

κανονικά όπως προβλέπεται.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν θέλει  κάποιος να τοποθετηθεί;  Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βλέπετε κ.  Αναστασιάδη, υπάρχουν ερωτήσεις.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Μια τοποθέτηση λέω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθέτηση. Τοποθέτηση, κ.  Φωτιάδη. παρακαλώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Θέλω να επαινέσουμε την ενέργειά σας,  η οποία πραγματικά άργησε.  

Θα έπρεπε εκεί  τα πάντα να είναι σε τάξη και θα έπρεπε το υλικό να 

είχε απομακρυνθεί προ ετών. Συγχαρητήρια.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Να πω κάτι,  κύριε Πρόεδρε . .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν έγινε φασαρία.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο δικηγόρος μου ποιος είναι;   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πείτε μου ποιος είναι ο δικηγόρος.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν είναι δικηγόρος μου.  

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: 797/2014)  

                                                               …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δέκατο.   

 

ΘΕΜΑ 10ο  

Έγκριση δαπάνης για τη διαμόρφωση του χώρου που  
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θα στεγαστεί η Κοινωνική Κουζίνα του Δήμου.  

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κ.  Αγιαννίδου Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κυρία Αγιαννίδου.   

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Όπως όλοι γνωρίζετε από τον Δεκέμβριο του ΄12 άρχισε στον Δήμο 

μας η εφαρμογή του προγράμματος Κοινωνικές Δομές,  για την 

αντιμετώπιση της φτώχειας,  το οποίο περιελάμβανε τις  εξής δομές:  την 

κοινωνική κουζίνα,  το κοινωνικό παντοπωλείο,  τον λαχανόκηπο, την 

Τράπεζα Χρόνου, το Γραφείο Διαμεσολάβησης,  έξι  δομές.   

 Η διάρκεια του προγράμματος ήταν διετής και έληξε την 

τελευταία ημέρα του Νοεμβρίου.   

 Προκειμένου να κατορθώσουμε να συνεχίσουμε την λειτουργία 

της κοινωνικής κουζίνας όπως λειτουργούσε πριν ενταχθεί  στο 

πρόγραμμα αυτό,  είναι απαραίτητο να γίνει  η μεταφορά της δομής και 

να γίνουν κάποιες ενέργειες για την διαμόρφωση του χώρου.  

 Δεν ξέρω εάν θέλετε ερωτήσεις;  Θέλετε περισσότερη ενημέρωση; 

Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα δεδομένα. Θα πρέπει η δομή να είναι 

στο κέντρο της πόλης προκειμένου να είναι προσβάσιμη από παντού. 

Θα πρέπει να έχει  προσβασιμότητα για ΑμεΑ και στην προκειμένου 

περίπτωση επιλέγουμε ιδιόκτητο κτίριο καθαρά λόγω του κόστους 

αλλά βέβαια πρέπει να  επέμβουμε και να γίνουν ότι  είναι απαραίτητος 

προκειμένου να λειτουργήσει.   

 Ζητώ λοιπόν να ψηφίσετε,  να εγκρίνετε την διάθεση πίστωσης 

3.000 ευρώ για την δαπάνη διαμόρφωσης του χώρου. Και είμαι στην 

διάθεσή σας.  Ευχαριστώ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

2.000 ευρώ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τρεις.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Η κυρία Ιλανίδου,  ο κ.  Γιαννακίδης ερωτήσεις.  Άλλος; Παρακαλώ.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Μιλάμε μόνο για την κοινωνική κουζίνα;  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Μόνο.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Εδώ λέει  ότι  απαραίτητη προϋπόθεση να στεγάζεται σε ιδιόκτητο 

κτίριο.  Είναι απαραίτητη προϋπόθεση ή για λόγους οικονομίας ;   

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Και στο κέντρο της πόλης για να βοηθάμε.  Εάν μας έδινε κάποιος 

προσφορά, γιατί  σήμερα εγώ μίλησα με την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ.,  όχι  κάποιος 

άλλος δεν μου είπε αυτό και μου είπε ο κ.  Καλογερούδης ότι  εάν 

πληρώνουμε κοινόχρηστα σε κάποιους μας δίνουν προσφορά το 

μαγαζί.  Δεν ξέρω εάν το ψάξαμε αυτό; Έτσι μου είπε,  δεν ξέρω. 

Κάποια καταστήματα που είναι πολύ καιρό ξενοίκιαστα, θα μας έδιναν 

πιθανόν το μαγαζί τους προσφορά αρκεί να πληρώνουμε τα 

κοινόχρηστα. Δεν ξέρω αυτό εάν ισχύει .  Εάν ήταν δική του γνώμη. 
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Μου το είπε ο κ.  Καλογερούδης σήμερα και λέω εάν υπάρχει αυτό το 

πράγμα. Σας λέω και ποιος μου το είπε.   

 Οι άλλες δομές θα λειτουργήσουν εκτός την κοινωνική κουζίνα; 

Το κοινωνικό παντοπωλείο ας πούμε το κοινωνικό φ αρμακείο,  ο 

λαχανόκηπος,  το Γραφείο Διαμεσολάβησης θα λειτουργήσουν;  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Όσον αφορά την πρώτη ερώτηση που κάνατε,  εάν μπορεί να γίνει  να 

πάρουμε κατάστημα λέτε χωρίς ενοίκιο αλλά να πληρώνουμε τα 

κοινόχρηστα;  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Να πληρώνουμε τα κοινόχρηστα.  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Αυτό ειδικά που λέτε εγώ δεν το γνωρίζω αλλά από την μικρή μου 

εμπειρία την προηγούμενη φορά γνωρίζω ότι  οι  ελεγκτικές αρχές μου 

είχαν πει  ότι  τέτοιου είδους δαπάνες δεν περνάνε.  Άλλο εάν θα 

ενταχθούμε στο πρόγραμμα. Δαπάνη δηλαδή εγκρίνει  η ελεγκτική αρχή 

για τρόφιμα. Ούτε για κοινόχρηστα ούτε για λειτουργικά έξοδα.  

Αυτό γίνεται μόνο εάν και εφόσον ενταχθεί ,  ξανά ενταχθεί  δηλαδή 

στην προκειμένη περίπτωση, γιατί  έληξε το πρόγραμμα, στο 

Πρόγραμμα Αντιμετώπισης της Φτώχειας.  Μόνο τότε .   

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Εάν μας το προσφέρει κάποιος το μαγαζί νομίζω δεν θα υπάρξει 

πρόβλημα. Μακάρι να μας το προσφέρει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε διάλογο, απάντηση πήρατε.   

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Δεν πήρα απάντηση για το εάν θα λειτουργήσουν οι  άλλες δομές.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το άλλο είναι εκτός θέματος,  βέβαια,  που λέτε.   

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Να πω άλλες ερωτήσεις ή μια -μια,  πώς θέλετε;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω το έχω πει  κατ΄ επανάληψη κυρία Ιλανίδου. Όλες τις  

ερωτήσεις μαζί.   

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Εάν οι  υπόλοιπες δομές θα λειτουργήσουν; Τι θα στεγάζεται  στους 

άλλους ορόφους; Σε ποιον όροφο της Δημοτικής Αστυνομίας του 

κτιρίου θα γίνει  η κοινωνική κουζίνα; Και το πρόγραμμα μου είπαν,  

μίλησα με το γραφείο της κυρίας Δελλαπόρτα και μου είπαν ότι  σχεδόν 

έχουν βρει  πρόγραμμα, έχουν βρει  τα λεφτά, θα ξανά βγει  καινούργιο 

πρόγραμμα, άμα θα ξανά μπούμε και δεν ξέρω τι  σκέπτεστε;   

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Ας αρχίσω από το τελευταίο.  Την προηγούμενη Παρασκευή 

συγκεκριμένα, βγήκε στο Διαύγεια μια εξάμηνη παράταση για το 

πρόγραμμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ πολύ.  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Δεν είναι αυτό το θέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και οι  ερωτήσεις αυτές που κάνατε είναι εκτός θέματος και κάνετε και 

διάλογο. Πότε πρέπει να σταματήσει αυτή ιστορία;  
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Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Δεν πειράζει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι δεν πειράζει .  Πειράζει  το προεδρείο.  Πειράζει  το προεδρείο.  Θα 

είμαστε σαφείς,  συγκεκριμένοι και συγκροτημένοι.  Δεν θα λέμε τώρα 

σε ποιον όροφο και τι  και τα λοιπά. Εδώ περνάμε συγκεκριμένο θέμα. 

«Δαπάνη για διαμόρφωση του χώρου που θα στεγάσει την κοινωνικ ή 

κουζίνα». Σας παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μα σοβαρό θέμα θα στεγάσουμε την κοινωνική κουζίνα και αρχίζουμε 

και ρωτάμε,  εάν θα λειτουργήσει το κοινωνικό φαρμακείο,  εάν θα 

λειτουργήσει το παντοπωλείο.  Εάν θα λειτουργήσουν τα ά λλα. Για 

όνομα του Θεού δηλαδή. Είμαστε εντός θέματος;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εντός και επί  τα αυτά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κατά την άποψή σας.  Εγώ κρίνω όμως κ.  Φωτιάδη, είμαι Πρόεδρος και 

λέω ότι  είναι εκτός θέματος και παρακαλώ στον επόμενο. Σας 

παρακαλώ πολύ. Ο κ.  Γιαννακ ίδης έχει  τον λόγο.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε υπάρχουν συγκεκριμένες ερωτήσεις από την παράταξη. 

Δεν είναι μόνο η σίτιση, υπάρχουν και άλλες δομές.  Αυτά να 

απαντηθούν παρακαλώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οι άλλες δομές δεν εμπεριέχονται στο θέμα.  
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Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είναι μέσα στο θέμα, στην εισήγηση. Μελετήστε την εισήγηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εμένα λέτε εάν μελέτησα την εισήγηση;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Σας το λέω. Υπάρχουν και άλλες δομές.  Θα λειτουργήσουν οι  άλλες 

δομές ναι ή όχι;  Αυτό ρωτάει η εισηγήτρια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Φωτιάδη διαβάσατε το θέμα; Το διαβάσατε;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Βεβαίως.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και την εισήγηση;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Βεβαίως.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα είναι εκτός θέματος.   Πάμε στον κ.  Γιαννακίδη.  Κύριε Γιαννακίδη 

ερώτηση ή ερωτήσεις.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Κυρία Αγιαννίδου θα ήθελα να ρωτήσω, από την στιγμή που υπάρχει η 

δυνατότητα εξάμηνης παράτασης του προγράμματος,  για ποιο λόγο ο 

Δήμος να μπει σε έξοδα 3.000 ευρώ; Εάν το ερώτημα και δεύτερον,  να 

επιβαρυνθεί με την λειτουργία της κοινωνικής κουζίνας από την 

στιγμή που θα μπορούσε,  βάσει του προγράμματος της παράτασης να 

γλιτώσει όλα αυτά τα έξοδα; Προφανώς έχει  κάποιος την ευθύνη, θα 

ήθελα να μάθω τι  συμβαίνει .   

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  
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Να σας απαντήσω, κύριε Γιαννακίδη.  Δικαιούχος στο πρόγραμμα, αυτό 

που διήρκεσε μια διετία ήταν συγκεκριμένα ο Σύλλογο ς Φίλων, το 

Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ..  Ο Δήμος Σερρών ήταν συμπράττων φορέας.  Στην 

προκειμένη περίπτωση το Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. για δικούς του λόγους δεν θέλει  

να ξανά υποβάλλει αίτηση για συνέχιση εξάμηνη του προγράμματος.  

Εμείς δεν μπορούμε να παρέμβουμε σε αυτό.  Εμείς όμως οφεί λουμε να 

μην αφήσουμε τα άτομα που σιτιζόταν εκεί  στο έλεος του Θεού.  

 Σε αυτά τα πλαίσια μεταφέρουμε την κοινωνική κουζίνα στο 

κτίριο της Δημοτικής Αστυνομίας.  

 Πρέπει εδώ να σας πω ότι  η δομή της κοινωνικής κουζίνας 

υπήρχε πριν το πρόγραμμα. Δηλαδή την στήσαμε εμείς  σαν δημοτική 

αρχή 1-7-2012 άρχισε να λειτουργεί .  Μετέπειτα ήρθε το πρόγραμμα 

και εντάχθηκε μέσα σε αυτό η κοινωνική κουζίνα.  Το ίδιο ακριβώς 

συμβαίνει  και με το κοινωνικό φαρμακείο.  Εκείνο είχε ξεκινήσει τον 

Μάρτιο του ΄12 και εντάχθηκε,  αυτέ ς οι  δυο δομές δηλαδή είχαν ήδη 

στηθεί και εντάχθηκαν στο πρόγραμμα.  

 Αυτές τις  δυο δομές λοιπόν θα προσπαθήσουμε με νύχια και με 

δόντια να τις  κρατήσουμε μέχρις ότου ξαναβγεί πρόσκληση στον αέρα 

και να την διεκδικήσουμε εκ νέου.  

 Δεν ξέρω εάν σας κάλυψα.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

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

Αναστασιάδης και ο κ.  Στεργίου και η κυρία Αγιαννίδου.   

 Κύριε Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι με βάση την εισήγηση από τις  

κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχ ειας ο Δήμος προκρίνει  και 
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προτίθεται να διατηρήσει μόνο το κοινωνικό συσσίτιο.  Για μας το 

κοινωνικό παντοπωλείο,  το κοινωνικό φαρμακείο,  τουλάχιστον,  δεν 

μιλώ για τις  άλλες τρεις  δράσεις,  τρεις  δομές,  οι  οποίες τόσο 

αναγκαίες και καταξιώθηκαν και τόσο ανα γκαίες είναι καθώς είμαστε 

περαιτέρω και πιο χαμηλά μέσα στην κρίση, θεωρώ ότι  θα πρέπει να 

είναι αντικείμενο και της σημερινής σας εισήγησης.  

 Η παράταξή μας λοιπόν εισηγείται ότι  θα πρέπει να συνεχίσετε,  

κυρία Αντιδήμαρχε,  και το κοινωνικό φαρμακείο,  είν αι εύκολο να 

γίνει ,  γ ι΄ αυτό το λέω, ο κόσμος προσφέρει και  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε διάλογο σας παρακαλώ πολύ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εγώ σας λέω λοιπόν από τις  συγκεκριμένες,  κοινωνικό παντοπωλείο,  

είπατε για το συσσίτιο ότι  κάνατε την προσπάθεια,  συνεχίζω, το 

κοινωνικό φαρμακείο,  η Τράπεζα Χρόνου και όλες οι  άλλες δράσεις,  

θα μπορούσαν να συνεχίσουν στηριζόμενες πάνω ακριβώς στον 

εθελοντισμό. Αυτό σας λέω.  

 Εάν τις  άλλες,  όπως είναι ο λαχανόκηπος δεν πήγε καλά, εν πάση 

περιπτώσει,  αυτόν να τον αφήσουμε,  αλλά τα υπόλοιπα ως δράσεις θα 

μπορούσαμε να τα συνεχίσουμε με βάση τον εθελοντισμό. Αυτό σας 

έλεγε η κυρία εισηγήτρια της παράταξής μας και όχι  μόνο το συσσίτιο.  

Εμείς θεωρούμε ότι  και τα υπόλοιπα ως δράσεις πρέπει να 

συνεχιστούν,  διότι  είναι τόσο αναγκαία και αγαπήθηκαν από  τον 

κόσμο.  

 Ευχαριστώ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γιαννακίδη.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

 Η θέση μας είναι ότι  η κοινωνική κουζίνα πρέπει να παραμείνει  στον 

χώρο που βρίσκεται.  Να πάρει μια εξάμηνη παράταση. Και εφόσον 

υπάρχει η δυνατότητα ανανέωσης του προγράμματος,  να συνεχιστεί .  

Εγώ προσωπικά δεν αντιλαμβάνομαι και δεν γνωρίζω το παρασκήνιο.  

Για ποιο λόγο δηλαδή ο συγκεκριμένος φορέας τώρα αρνείται να δώσει 

την υποστήριξη; Τι πρόβλημα υπάρχει;  Δεν το αντιλαμβάνομαι.  Εδώ  

πρέπει να δοθούν κάποιες απαντήσεις.   

Δηλαδή έτσι ξαφνικά τώρα θα πάρουμε μια κουζίνα θα την πάμε 

αλλού, μετά εάν ξανά βγει  το πρόγραμμα θα την αναλάβει άλλος,  είναι 

δουλειές αυτές δηλαδή; Δεν μπορώ να καταλάβω. Ποιο είναι το 

πρόβλημα δηλαδή σε μια τελική ; Εδώ μιλάμε για ανθρώπους που 

θέλουμε να τους στηρίξουμε και δεν …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είμαστε στην τοποθέτηση βέβαια και όχι  στις  ερωτήσεις.  Εάν θέλετε 

τοποθετηθείτε επί  του θέματος.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε τοποθετούμαι βάσει ερωτήματος.  Εντάξει ,  αυτά.  

Νομίζω ότι  πρέπει να παραμείνει  στον χώρο που βρίσκεται.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για τοποθέτηση.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Δεν ζήτησα, κύριε Πρόεδρε,  θα σας πω γιατί;  Γιατί  θέσατε το θέμα. 

Κύριε Πρόεδρε θέλω να με ακούσετε.  Θέσατε το θέμα και είπατε ότι  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 3 Η Σ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014  

10

8 

εδώ λέει  έγκριση των 2.000 ευρ ώ. Εάν είναι γι΄ αυτό τι  να 

συζητήσουμε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Των τριών χιλιάδων.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Των τριών χιλιάδων, ναι.  Το θέσατε έτσι.  Αυτό λέτε ψηφίζουμε,  αυτό 

συζητάμε.  Τι να συζητήσουμε  επ΄ αυτού; Υπάρχει θέμα συζήτησης; 

Συζήτηση είναι αυτό που είπε και ο κ.  Γιαννακίδης,  τι  γίνεται,  γιατί  

υπάρχει  αυτή η διάσταση απόψεων με τον φορέα και τα λοιπά. Αλλά 

λέτε ότι  είναι εκτός θέματος,  επομένως τι  να μιλήσω; Τι να μιλήσω, 

για την έγκριση;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ναι,  αλλά είναι πολύ σημαντικό να το συζητήσουμε το άλλο. Τις 

κοινωνικές δομές που σωστά και ο κ.  Φωτιάδης το είπε.  Εάν είναι 

μόνο..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  εάν είναι μόνο γι΄ αυτό δεν ζήτησα τον λόγο.  Εάν 

είναι  μόνο ξερά όπως το λέει  εδώ 3. 000 ευρώ για να γίνει  αυτή,  

βεβαίως ναι.  Και τελειώνουμε εκεί .  Αλλά εκεί  πρέπει να τελειώσουμε.  

Εάν είναι να τελειώσουμε εκεί ,  λυπάμαι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτώ εσάς,  λέει  κάτι  διαφορετικό από αυτό το οποίο είπα εγώ;  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  
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Όχι.  Όχι.  Όμως, κύριε Πρόεδρε,  κα ι η εισηγήτρια της παράταξής σας,  

η εισηγήτρια της δημοτικής αρχής,  η κυρία Αγιαννίδου βλέπετε ότι  δεν 

αναφέρθηκε μόνο σε αυτό,  είπε ότι  θα συνεχιστεί  και το κοινωνικό 

φαρμακείο.  Άρα πάει και παραδίπλα. Αυτό λέμε.  Γι΄ αυτό δεν ζήτησα 

τον λόγο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Δήμαρχε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να κάνω κάποιες διευκρινίσεις .   Το πρόγραμμα,  όπως γνωρίζετε,  είχε 

διετή διάρκεια.   Ήμασταν οι  πρώτοι σε όλη την Ελλάδα που 

λειτουργήσαμε  το πρόγραμμα.   Και οι  πρώτοι,  είναι επόμενο, οι  

πρώτοι που τελειώνουμε.  Τελείωσε το πρόγρα μμα 30 Νοεμβρίου.  

Δίνεται μια εξάμηνη παράταση.  Όμως για να λειτουργήσουμε σε αυτή  

την εξάμηνη παράταση   πρέπει να  ανανεωθεί το πρόγραμμα,  πρέπει 

να το θέλει  και ο άλλος  εταίρος.  Ο Σύλλογος Οικογενειών Φίλων 

Ψυχικής Υγείας.  Δεν το θέλει .   Δεν το θέλε ι .   Άρα, δεν μπορούμε να  

συνεχίσουμε.  Γι '  αυτό το λόγο  μεταφέρουμε την κοινωνική  κουζίνα 

σε ένα δικό μας κτίριο.   

Από τη στιγμή που έχουμε ένα δικό μας κτίριο,   μεταφέρουμε την 

κοινωνική κουζίνα στον πρώτο όροφο  του κτιρίου της  πρώην 

Δημοτικής Αστυνομίας  και επίσης τα ράφια τα μεταφέρουμε στον 

δεύτερο όροφο.  Τα ράφια του  κοινωνικού παντοπωλείου στον δεύτερο 

όροφο του πρώην κτιρίου της  δημοτικής αστυνομίας   γ ια να 

λειτουργήσει,   όσο μπορούμε πιο  σύντομα και το κοινωνικό 

παντοπωλείο,   όπως ήδη λειτουργεί ,   συνεχίζει  τη λειτουργία του και  

το κοινωνικό φαρμακείο.   
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  Σήμερα μάλιστα πήγα στον Πρόεδρο τον κ… τον ευχαρίστησα  

που  βοηθάει και συνεχίζεται με  πολύ μεγάλη επιτυχία το κοινωνικό 

φαρμακείο.   

Κοινωνικό  φαρμακείο,  κοινωνική κουζίνα,  λαχανόκηπο ς  

συνεχίζονται  και σύντομα θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε  και το 

κοινωνικό παντοπωλείο στο πρώην κτίριο της δημοτικής αστυνομίας.  

Μέχρι να ανοίξει  καινούργιο πρόγραμμα για να υποβάλουμε τις  

αιτήσεις μας  και να ενταχθούμε και να  λειτουργήσουμε μέσω το υ  

προγράμματος.   

Τώρα, δεν ξέρω τι  άλλες ερωτήσεις έγιναν.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

 Εάν μπορεί να παραμείνει;   Μα βεβαίως,  είναι δικός μας  χώρος,   εγώ 

πριν μεταφερθούμε  είπε στην κυρία Αντιδήμαρχο να διερευνήσει μαζί  

με την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. που μας βοηθάνε στο πρόγραμμα αυτό,  εάν 

πηγαίνοντας στο πρώην κτίριο της δημοτικής αστυνομίας για να 

λειτουργήσουμε την κοινωνική κουζίνα και το κοινωνικό παντοπωλείο 

εάν βγει  το πρόγραμμα  θα έχουμε τις  προϋποθέσεις σε αυτό το κτίριο,  

με αυτό το κτίρ ιο να ενταχθούμε; Μου λένε ότι  θα έχουμε.  Και τους 

είπα ότι  εφόσον θα έχουμε τις  προϋποθέσεις είναι δικό μας το κτίριο,  

τελειώσαμε,  συνεχίστε,  πάμε εκεί .   

 Δεν ξέρω εάν έχω να πω κάτι άλλο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Στον ίδιο χώρο; Μα  δεν μπορούμε να παραμείνουμε.  Το είπα,  δεν είναι 

στο χέρι μας.  Εάν δεν το θέλει  ο άλλος εταίρος,  που δεν το θέλει ,  δεν 

μπορούμε να συνεχίσουμε.  Δεν μπορούμε,  είναι ξεκάθαρο.  

 Εγώ πήγα στο Υπουργείο πριν από δεκαπέντε μέρες και ρώτησα 

ότι  μπορούμε να αντικαταστήσουμε τον εταίρο αυτόν με κάποιον άλλο; 

Μου λέει  ότι  όχι .  Ο φορέας υλοποίησης του έργου. Μου λένε ότι  όχι .  

Δεν μπορείτε.  Άρα αναγκαστικά δεν μπορούμε να συμμετέχουμε στην 

εξάμηνη παράταση, όμως εμείς  θα συνεχίσουμε τις  δομές μόνοι μας.  

Ασφαλώς και δεν θα μπορούμε να σιτίζουμε 150 συμπολίτες μας όπως 

σιτίζαμε μέσω του προγράμματος και πριν μπούμε στο πρόγραμμα, 

όπως σας είπε η κυρία Αντιδήμαρχος λειτουργούσαμε την κοινωνική 

κουζίνα,  σιτίζαμε σαράντα με πενήντα συμπολίτες μας,  περίπου τόσους 

ή και λίγο  παραπάνω θα μπορέσουμε να σιτίσουμε,  μακάρι να 

σιτίσουμε και περισσότερους,  αλλά μέσω του προγράμματος.  

Μην ξεχνάτε ότι  στο πρόγραμμα δούλευαν 24 παιδιά,  τα οποία 

δούλευαν,  έπαιρναν χορηγίες,  γι΄ αυτό μπορούσαμε να ανταποκριθούμε 

και να βοηθήσουμε περισσότερους συμπολίτες μας.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε είδατε πόσο διευκρινίστηκε τώρα και απλώθηκε το 

θέμα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  καλό είναι,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι καλό είναι να 

έρχεστε ενημερωμένοι,  να ρωτάτε και να έρχεστε εδώ ενημερωμένοι.  

Αυτά έχουν ήδη, θα μπορούσε να τα είχε απαντήσει η κυρία 

Αγιαννίδου  στο γραφείο της.  Πάρτε την ένα τηλέφωνο.  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για όνομα του Θεού. Το θέμα δεν θα το συνεχίσουμε.  Ο κ.  

Αναστασιάδης Αντώνης έχει  τον λόγο.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Καταρχάς ο χώρος είναι πάρα πολύ μικρός.  Ήταν ενδεδειγμένος να 

γίνει  το ταμείο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.,  διότι  υποχρεωνόμαστε να παίρνουμε 

ταξί και να πηγαίνουμε τόσο πολύ μακριά και οι  πολίτες 

δυσανασχετούν.  Αυτό το κτίριο  το κάναμε εμείς  με τον Βλάχο, το 

τακτοποιήσαμε για καλή χρήση, όχι  να το κάνουμε μαγειρείο.  Αυτός ο 

χώρος πρέπει  να τον αφήσετε να γίνουν τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.,  το 

ταμείο της.  Να πάνε οι  πολίτες να πληρώνουν εκεί .  Να μην πηγαίνουν 

στην αυτή. Είναι πάρα πολύ καλό να γίνει  ταμείο.  Μην το χαλάτε.    

 Και κάτι  άλλο. Είχαμε ένα θαυμάσιο κτίριο,  την Δημοτική 

Αγορά, την γκρεμίσατε και εκεί  μπορούσαμε να κάνουμε εκατό δομές.  

Εκατό.  1800 τετραγωνικά μέτρα. Κύριε Ηρακλή εσύ φταις που το 

γκρέμισες.  Εσύ φταις.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη εγώ πριν μεταφερθούμε το είπα και προηγουμένως 

στην τοποθέτησή μου, Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πριν γίνει  η μεταφορά το συζήτησα το θέμα, είπα στην κυρία 

Αγιαννίδου,  το διερεύνησε μαζί με την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. …  
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Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Άσε την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ..   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εντάξει.  Εντάξει .  Εμείς την σεβόμαστε την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ..  Σε αυτό το 

κτίριο υπάρχουν οι  προϋποθέσεις όταν ανοίξει  το προγράμματα πληροί 

τις  προϋποθέσεις για να ενταχθούμ ε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Στεργίου;  

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Εγώ έχω καλυφθεί.  Θα πω μια κουβέντα γιατί  το πρόγραμμα το είχα 

δουλέψει πολύ πιο πριν.  Είναι πολύ δύσκολο να ξανά γίνει  πρόγραμμα 

στα Σέρρας,  γιατί  αυτός που είναι ο κυρίαρχος φορέας  πρέπει να  έχει  

την δυνατότητα γιατί  τα ευρωπαϊκά προγράμματα είναι  στημένα κατά 

τέτοιο τρόπο  που αφορά  μόνο τη μισθοδοσία του προσωπικού και τα 

έξοδα. Και δεν μπορούμε πάλι να μπουν στο πρόγραμμα.  Καταλάβατε; 

Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, γιατί  θα πρέπει  να προσλάβεις 

ανθρώπους και να τους  απολύσεις.  Έχει  γίνει  πρόταση προς το 

Εργατικό Κέντρο και δεν την αποδεχθήκαμε γιατί  δεν έχουμε την 

δυνατότητα να πάρουμε κόσμο και μετά να τον απολύουμε.  Αυτή είναι 

η ιστορία.   

Το πρόγραμμα είναι δομημένο κατά  τέτοιο τρόπο από την Ε.Ε.  

που είναι πολύ δύσκολο να ξανά γίνει ,   γ ι '  αυτό θα πρέπει ο Δήμος να 

στηριχτεί   στις  δυνάμεις του.    Δύσκολα  θα βρούμε ξανά εταίρο να 

γίνει  από τη δουλειά.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα προσπαθήσουμε να βρούμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Θέλει κανείς  να δευτερολογήσει;  Παρακαλώ κυρία Αγιανν ίδου.    

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Συμφωνώ απολύτως με τον κ.  Στεργίου,  όντως το πρόγραμμα έχει  

πολλά προβλήματα,  αλλά όπως σας πούμε που δεν υπάρχουν τρόφιμα 

καθόλου σε αυτό το πρόγραμμα, όμως το να δουλέψουν 24 παιδιά,  

όπως δούλεψαν αυτά τα δυο χρόνια,  είναι σημαντ ικό στην εποχή που 

τώρα διαβιούμε.   

 Υπό αυτή την έννοια εάν και εφόσον ξανά βγει  πρόσκληση την 

προσπάθεια εμείς  θα την κάνουμε,  αλλά ως τότε τις  δομές αυτές που 

είχαμε,  το κοινωνικό φαρμακείο και την κοινωνική κουζίνα,  θα 

προσπαθήσουμε με νύχια και με δόν τια να τις  κρατήσουμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Και τον λαχανόκηπο ναι,  ήδη το βλέπουμε και αυτό.  Και ότι  άλλο 

μπορούμε.  Μακάρι να έχουμε την δυνατότητα. Αυτό θέλουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι στην έγκριση δαπάνης για την διαμόρφω ση του χώρου;  

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: 798/2014)  

                                                               …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Πάμε στο ένδεκα.  

 

ΘΕΜΑ 11ο  

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου 

Σερρών  

 και της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης για υπηρεσίες 

βιβλιοθήκης.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης.  Τουλάχιστον να αναφέρουμε 

τα ονόματα.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Ας αναφέρει τα ονόματα της Επιβλέπουσας Επιτροπής ο κ.  Πρόεδρος.   

Σε συνεννόηση με τον κ.  Δήμαρχο, τον κ.  Μπασδάνη τον Πρόεδρο της 

Βιβλιοθήκης της δημόσιας,  να μπορούμε αυτές τις  8. 000 και τον κ.  

Χαρίτο που συνεννοηθήκαμε,  αυτές τις  8.000 βιβλία με μια φορά τον 

μήνα με έναν οδηγό από τον Δήμο Σερρών να προσφέρουμε αυτές τις  

υπηρεσίες στην Δημόσια Βιβλιοθήκη, ώστε οι  πολίτες του Δήμου, 

κυρίως των χωριών, κύριε Πρόεδρε,  να μπορούμε με αυτό το 

αυτοκίνητο,  λεωφορείο ολόκληρο από την Κινητή Βιβλιοθήκη να 

προμηθεύονται βιβλία,  να δανείζονται βιβλία.   

 Θα ήθελα μόνο να παρακαλέσω τους συναδέλφους εάν με το καλό 

εγκρίνουν την εισήγηση αυτή, την προγραμματική, να δείξουν μια 

ευελιξία στο εάν ζητηθεί κάτι  από την επιβλέπουσα αρχή, όποια είναι 

αυτή,  σε σχέση με την σύμβαση. Εάν ζητήσει κάτι  παραπάνω ή κάτι  

λιγότερο γιατί  είναι πρώτη φορά που την κάνουμε με την Βιβλιοθήκη.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Από πλευράς Βιβλιοθήκης είναι δυο τακτικά μέλη με τα αντίστοιχα 

αναπληρωματικά. Είναι η κυρία Μπουτζή Βασιλική είναι η 

Διευθύντρια της Δημόσιας Βιβλιοθήκης.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Συνέβαλε και αυτή σε αυτή την διαδικασία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και δεύτερο τακτικό μέλος από πλευράς Βιβλιοθήκης ο κ.  Ταουσιάνης 

Αθανάσιος με αντίστοιχους αναπ ληρωτές την κυρία Βραχλιώτου Μαρία 

και την κυρία Τρέντου Κωνσταντινιά.   

 Από πλευράς Δήμου ως τακτικό μέλος η κυρία Γαϊτατζή 

Θεοδοσία με αναπληρωματικό μέλος τον κ.  Μέτσικα Βασίλειο.   

 Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια ερώτηση ήθελα να κάνω προς τον κ.  Γαλάνη. Κύριε Αντιδήμαρχε 

ήθελα να ρωτήσω, εντάξει ,  μπορεί να μην το ξέρετε,  γιατί  αυτός ο 

οδηγός δεν διατίθεται από την κεντρική διοίκηση; Έχει ο Δήμος,  

δηλαδή του περισσεύουν οδηγοί για να διαθέσει στην Δημοτική 

Βιβλιοθήκη;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Υπεβλήθη ένα αίτημα, κύρ ιε συνάδελφε,  από την Δημόσια Κεντρική 

Βιβλιοθήκη αρχικά για οδηγό σε μας προς τον Δήμο, να 

συνεργαστούμε στα όρια του δικού μας Δήμου για οδηγό καύσιμα και 

συντήρηση. Εμείς,  όπως αντιλαμβάνεστε,  δεν μπορούσαμε να 

ανταποκριθούμε στο θέμα των καυσίμων ή της  συντήρησης,  

μπορούσαμε όμως στο θέμα του οδηγού μετά από την συνεννόηση με 
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τον κ.  Χαρίτο,  ο οποίος είναι ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος 

στο θέμα αυτό.   

 Τελευταία μέσα από τα πλαίσια της διαδημοτικής κινητικότητας 

ήρθαν στον Δήμοι κάποιοι  άνθρωποι οι  οποίοι  έχουν αυτή την 

ειδικότητα του οδηγού και για μια φορά τον μήνα. Η κεντρική 

διοίκηση, από ότι  αντιλαμβάνεστε,  δεν έχει  ανταποκριθεί  προφανώς το 

Υπουργείο προς την Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη και εμείς ,  επειδή 

θέλουμε να ωφελήσουμε τους συμπολίτες μας  τα χωριά,  θεωρήσαμε ότι  

είναι καλά τα 8.000 βιβλία,  ένας σημαντικός πλούτος,  να διατίθεται 

στον κόσμο που ζει  στην Περιφέρεια του Δήμου μας.  Έτσι το 

σκεφτήκαμε.   

 Αυτή είναι όλη η αλήθεια,  δεν έχω να πω κάτι άλλο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπορούμε να προχωρήσουμε;  

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: 799/2014)  

                                                               …………………  

 

 

ΘΕΜΑ 12ο  

Έγκριση χρονικής παράτασης των:  

α) υπ' αριθμ. 4097/24 -1-2014 σύμβασης για την προμήθεια  
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46.600 lt  φρέσκου γάλακτος (πλήρες) για επιπλέον τρεις (3) μήνες,  

β) υπ' αριθμ. 75195/19 -11-2013 και 75424/20 -11-2013 συμβάσεων 

για την  

 προμήθεια τόνερ -μελανιών έτους 2013, για τις ανάγκες του Δήμου 

Σερρών,  

για επιπλέον τρεις (3) μήνες και  

γ) υπ' αριθμ. 38028/7 -7-2014 σύμβασης για την προμήθεια  

υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών, για επιπλέον 

δύο (2) μήνες.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνη ς Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γαλάνης εισηγητής.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Κύριε Πρόεδρε να πω στους συναδέλφους ότι  μέσα από τις  συμβάσεις 

που έχουμε υπογράψει είναι το νόμιμο διάστημα που μας δίνεται η 

δυνατότητα να παραδοθούν οι  συμβάσεις αυτές.  Επίσης να ενημερώσω 

το σώμα ότι  με καινούργια πρόνοια του νομοθέτη πλέον οι  διαγωνισμοί 

αυτοί οι  μεγάλοι των καυσίμων ή όποιοι  άλλοι,  του γάλακτος και όχι  

μόνο, γίνονται ηλεκτρονικά.  

 Ο κ. Δήμαρχος βρέθηκε στην Αθήνα και μίλησε στο Υπουργείο 

Ανάπτυξης με τον υπεύθυνο των διαγωνισμ ών. Ήδη στείλαμε 

υπαλλήλους,  κύριε Πρόεδρε,  σε σεμινάρια για να μπορέσουν να 

εκπαιδευτούν,  γιατί  είναι μια καινούργια διαδικασία.  Γίνονται 

ηλεκτρονικά. Υποβολή ηλεκτρονικά, διαγωνισμός ηλεκτρονικά. 

Μάλιστα των καυσίμων ο διαγωνισμός,  να ενημερώσω το σώμα, εάν 

μου είπε καλά η κυρία Χατζή, σήμερα ή αύριο θα δημοσιευτεί  στην 
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ευρωπαϊκή εφημερίδα.  Είναι διεθνής διαγωνισμός.  Και με το καλό τον 

Φεβρουάριο θα βγει  στον αέρα σαν ηλεκτρονικός διαγωνισμός.   

 Άρα θα ήθελα την βοήθεια του σώματος για να μην 

κινδυνέψουμε,  το κάνουμε εγκαίρως σαν διαδικασία,  κύριε Πρόεδρε,  

που προβλέπεται από την σύμβαση, για να μην έχουμε το άγχος πότε 

θα έχουμε ανάδοχο με την νέα χρονιά,  συγχρόνως τρέχουν οι  

διαγωνισμοί ηλεκτρονικά όπως σας λέω, να μπορέσουμε να είμαστε 

καλυμμένοι και να  μην τύχουμε τυχόν ζητημάτων στην…  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όποιοι ήταν κ.  Αναστασιάδη. Όποιοι  ήταν από τους διαγωνισμούς.  Για 

παράδειγμα να σας πω, το Κρι -κρι είναι στο θέμα του γάλακτος.  

Σερραϊκές;  Ένα κομμάτι νομίζω στο τ όνερ το έχει  ο κ.  Πάπος 

Ευάγγελος.  Διαγωνισμοί.  Το θέμα επίσης της κυρίας Μηλιάνη, εάν 

θυμάμαι καλά, Μαρία και Σια Ο.Ε. πάλι Σερραία πρατηριούχος έχει  

τον διαγωνισμό των καυσίμων. Δεν υπάρχει θέμα. Αυτοί που 

προέκυψαν, κύριε Αναστασιάδη, δεν αλλάζουμε εται ρείες,  κύριε 

Πρόεδρε,  είναι αυτοί που προέκυψαν από τους διαγωνισμούς.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Ότι προβλέπεται από την σύμβαση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Παρών του κ.  Αντώνη Αναστασιάδη για το γάλα.  

Έγκριση χρονικής παράτασης τηςυπ' αριθμ. 4097/24 -1-2014 

σύμβασης για την προμήθεια 46.600 lt  φρέσκου γάλακτος (πλήρες) 

για επιπλέον τρεις (3) μήνες,  

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: 8002014)  

                                                               …………………  

 

Έγκριση χρονικής παράτασης τηςυπ' αριθμ. 75195/19 -11-2013 και 

75424/20-11-2013 συμβάσεων για την προμήθεια τόνερ -μελανιών 

έτους 2013, για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών, για επιπλέον τρεις 

(3) μήνες  

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: 801/2014)  

                                                               …………………  
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Έγκριση χρονικής παράτασης της υπ' αριθμ. 38028/7 -7-2014 

σύμβασης για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του 

Δήμου Σερρών, για επιπλέον δύο (2) μήνες.  

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: 802/2014)  

                                                               …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δέκατο τρίτο.   

 

ΘΕΜΑ 13ο  

Έγκριση ανάθεσης για μέρος της προμήθειας πληροφοριακής  

 σήμανσης ελεγχόμενης στάθμευσης και εξοπλισμού διαχείρισης  

συστήματος park and ride.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλ άνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ναι,  κύριε Πρόεδρε.  Θα προσπαθήσω στο μέτρο του δυνατού να 

βοηθήσω το σώμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εάν το ξέρετε το θέμα, εάν το είδατε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ωραία,  σύντομος θα είμαι.  Πρόκειται για ένα πρόγραμμα, το θέμα το 

διαχειρίζεται πολιτικά ο κ.  Καλαϊτζίδης,  σήμερα ο κ.  Γκότσης,  του 

κυρίου Παπαδίκη είναι,  το Τμήμα Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού.  

 Το θέμα είναι ότι  από τον διαγωνισμό ένα κομμάτι του,  κύρι ε 

Πρόεδρε,  προέκυψε μια εταιρεία για το ολοκληρωμένο σύστημα 

ελέγχου και διαχείρισης στάθμευσης ΣΚΑΝ, Ανώνυμη Βιοτεχνική 

Εταιρεία Συστημάτων Πληροφορικής,  είναι αυτό για το ποσό 35.780 

ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και για το υπόλοιπο κομμάτι που ήταν άγονος ο 

διαγωνισμός,  ακολούθησε από ότι  βλέπω και στην εισήγηση  η 

υπηρεσία όλη την νόμιμη διαδικασία,  δηλαδή έκανε,  ανέβασε με την 

υποβολή προσφορών, ανήρτησε στο Διαύγεια,  στην ιστοσελίδα του 

Δήμου, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Διαγωνισμών, Δημοσίων 

Διαγωνισμών και με τοιχοκόλληση, ήρθαν τρεις  εταιρείες και γι΄ αυτό 

το ποσό που έμεινε από τον διαγωνισμό ως άγονο, το ποσό αυτό 

δηλαδή που έμεινε,  13.375,02…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό ήταν  η χαμηλότερη προσφορά. Συγνώμη για την παρέμβαση.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Καλά το λέτε κύριε Πρόεδρε,  η χαμηλότερη προσφορά …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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. .από τις  εταιρείες οι  οποίες συμμετείχαν στον διαγωνισμό η 

χαμηλότερη προσφορά ήταν 13.375,02 με Φ.Π.Α. στην οδοσήμανση 

και στην εταιρεία συγκεκριμένα Κ. Χρόνης ΑΒΕΕ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Με υποβολή προσφορών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η χαμηλότερη προσφορά που υπήρξε κατοχυρώθηκε. . .  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ο κ. Παπαδίκης,  κύριοι  συνάδελφοι,  στην Οικονομική Επιτροπή μας 

είπε ότι  είναι από το πρόγραμμα, σας παρακαλώ για την λήψη της 

απόφασης.  Να εγκρίνουμε τα πρακτικά.  

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: 803/2014)  

                                                               …………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δέκατο τέταρτο.   
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ΘΕΜΑ 14ο  

Έγκριση απ' ευθείας ανάθεσης για μέρος της παροχής υπηρεσιών  

συντήρηση και επισκευή των μεταφορικών μέσων του Δήμου 

Σερρών  

 για το έτος 2014.  

Εισηγητές: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  &  

ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  Χαρίτος Χ.  

 

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Και εδώ, κύριε Πρόεδρε,  πάλι μιλάμε για διαγωνισμό ο οποίος έγινε 

στο ύψος του ποσού των 73.554 ευρώ με Φ.Π.Α..  Προέκυψε για ένα 

μέρος,  ο κ.  Χαρίτος,  εάν θεωρεί ότι  κάτι  πρέπει να βοηθήσει είναι 

στην διάθεσή μας πιστεύω. Προέκυψε για ένα μέρος αυτού του 

διαγωνισμού ανάδοχος και για ένα κομμάτι του διαγωνισμού το οποίο 

κατέστη ο διαγωνισμός άγονος και ο επαναληπτικός και ότι  άλλο έγινε,  

πάλι ακολουθήθηκε αυτή η διαδικασία της πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος,  Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο των διαγωνισμών, 

Δημοσίων Διαγωνισμών, ιστοσελίδα και οι  προσφορές που έγιναν,  από 

ότι  βλέπω και στην εισήγηση, ήταν τέτοιες που ο κ.  Κόκκαλας έκανε,  

από ότι  βλέπω εδώ, την καλύτερη προσφορά,  για είδους παροχής 

υπηρεσίας,  κύριε Πρόεδρε,  όπως το αναφέρει και στην εισήγηση. 

28.044  το γενικό σύνολο και ένα μικρό ποσό που είναι 3.000 €,   απ '  

ό,τι  διαβάζω,  πρόκειται για διάφορες μεταφορές με γερανοφόρο 

όχημα, διάφορες εργασίες σε μηχανήματα έργου,  αυτό  εισηγείται η 

υπηρεσία να μπορεί  αυτή η Επιτροπή  Συντήρησης Οχημάτων, γι '  αυτό 

μόνο το ποσό, 3.000 €,  όταν προκύπτει  ανάγκη και σύμφωνα  με τον 
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νόμο, όπως έχει  δικαιοδοσία,  να μπορεί να κάνει  τη διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης.     

  Δηλαδή έγινε ένας διαγωνισμός  εν  κατακλείδι ,   προέκυψε για  

ένα ποσό ανάδοχος,   για ένα ποσό που κατέστη άγονος ακολουθήθηκε 

η διαδικασία  της υποβολής προσφορών  με όλη  τη διαφάνεια,   στο 

διαδίκτυο στο  Serres .gr ,   το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο,  

προέκυψε η πρόταση αυτή που σας λέω το υ κ.  Κόκκαλα, Αφοι 

Κόκκαλα ΟΕ  σε ένα μικρό ποσό 3000 €  ζητάει η υπηρεσία με την  

εισήγηση της  να το διαχειρίζεται η Επιτροπή Συνδέσεως Οχημάτων.  

  Εάν ο κ.  Χαρίτος θέλει  να βοηθήσει σε κάτι  ή κάτι  θεωρεί ότι  

δεν το είπα ολοκληρωμένα, παρακαλώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  

Εάν θέλετε,  κ.  Χαρίτο να συμπληρώσετε κάτι;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Γιατί  κύριε Πρόεδρε,  εγώ ως Προμηθειών τώρα αυτή την στιγμή  

εκπροσωπώντας μιλώ, ο κ.  Χαρίτος όμως έχει  και την ευθύνη…  

Κος ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Όπως είπε και ο κ.  Αντιδήμαρχος είναι για τις   3.000 και αφορά 

μεταφορά με γερανοφόρα οχήματα,  τα οποία δεν  έχουμε τη 

δυνατότητα εμείς .   Εάν σκεφτείτε ότι  πριν από  ένα μήνα με τις  βροχές 

ξέμειναν και στον Χ.Υ.Τ.Α. ένα  απορριμματοφόρο και μετά τις  

γραμμές πάλι ξέμεινε κάποιο,  και ζητήσαμε την βοήθεια από 

εξωτερικό συνεργείο.   

  Επίσης για τα  προωθητικά και σκαπτικά μηχανήματα  που δεν 

έχουμε τη δυνατότητα στον συνεργείο να κάνουμε κάποια εργασία.  

Αφορά  στην ουσία αυτά τα τρία χιλιάρικα το απευθείας,  τα υπόλοιπα 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 3 Η Σ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014  

12

6 

γίνονται με προσφορές κανονικά όπως προβλέπεται από τ ον 

Κανονισμό.  Και τα υπόλοιπα που διαβάζουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση άλλος κανείς;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μια ερώτηση θα ήθελα να την υποβάλω. Πώς γίνεται δεκτή μια 

προσφορά από ένα συνεργείο  για μια παροχή  υπηρεσίας;   Είναι ένα 

λεπτό θέμα.  Δεν βάζω τίποτα  ιδιαιτ έρως στο πρόσωπό σας,   όμως 

μπαίνει  είναι ερώτημα. Πώς προκύπτει;  Διότι  αλλιώς πώς  θα έπρεπε 

να κάνουμε ένα διαγωνισμό  και όταν θα  χρειαστούμε γερανοφόρο να 

έχουμε έτοιμο  ανάδοχο.  

  Θα μου πείτε,  αυτό δεν είναι,  διευκρινίζω κύριε Πρόεδρε.  Θέλω 

δηλαδή να πω,  πώς θα κωδικοποιήσουμε  για να είστε και εσείς   

απαλλαγμένος  αλλά και όλοι ότι  το ποσό το οποίο δίνουμε  είναι αυτό 

και δεν είναι,  ενδεχομένως,   υψηλότερο διότι   κάποιος θεωρεί ότι  η 

παροχή του  κάνει  τόσο;  

  Ξέρετε στα συνεργεία τι  γίνεται.   Άλλ ο κάνει  τόσο  και για την 

ίδια  δουλειά…  

Κος ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Από τη δική μου πείρα  η ερώτησή σας είναι πολύ δύσκολο να 

απαντηθεί και αυτό είναι προφανές.   Δηλαδή, δεν μπορούμε να 

υπολογίσουμε,   απλώς το θέμα το οποίο έχουμε δυνατότητα είναι,   γ ια 

παράδειγμα  100  χιλιάρικα. Από τα 100 χιλιάρικα τι  μπορούμε να 

κάνουμε εμείς;  Μάλλον τι  δεν μπορούμε να κάνουμε; Δεν μπορούμε να 

έχουμε αυτό,  δεν μπορούμε και  από τις  προηγούμενες εμπειρίες που 

έχουμε  το συνεργείο  και αυτοί οι  οποίοι   εργάζονται εκεί  μέσα  λένε 

ότι  ξέρεις ,  πέρυσι χρειαστήκαμε για γερανοφόρα 3.000 ή για τον 
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Αποστολάκη που είναι για κολλήματα στον Ήφαιστο για 

υπερκατασκευές χρειαστήκαμε.   

 Αυτό  ως συνήθως  να μη σας πω  ότι  πέφτουμε έξω.  Πιθανόν 

ναι.  Ή είμαστε μέσα. σε άλλα είμαστε μέσα, σε άλλα έξω. Δ ηλαδή, 

πολλές φορές θα δείτε ερχόμαστε πάλι στο Δημοτικό Συμβούλιο και 

ζητάμε επιπλέον 1000 €  ή  περισσεύει  κάτι .   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εγώ δεν  ξέρω εάν έγινα κατανοητός.  Αυτό το ψηφίζουμε.    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πρέπει να κάνουμε  μια έρευνα. Δεν χρειάζεται να προκύψει και να μας 

πει  ότι  θέλω..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εκατό χιλιάδες.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και να πάμε μετά στο Σκούταρι και να μας πουν ότι  αυτή δουλειά …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των με λών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 804/2014)  
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                                                               …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο πέμπτο.   

 

ΘΕΜΑ 15ο  

Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων  

 ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του ΟΠΑΚΠΑ και της  

ΚΕΔΗΣ και προμήθεια γάλακτος  

για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Σερρών έτους 2015.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προϋπολογισμού 254.239,62 ευρώ.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Προς συμπλήρωση αυτών που λέγαμε πριν για την παράταση για το 

γάλα, να ο διαγωνισμός ενιαίος εδώ και,  εάν θυμάμαι καλά, δεύτερη 

χρονιά είναι αυτή ή τρίτη,  που με βάση την πράξη νομοθετικού 

περιεχομένου, εάν την θυμάμαι και απέξω, ναι,  όντως,  το ΄12,  κύριε 

Πρόεδρε,  ο Δήμος κάνει  διαγωνισμούς ενιαίους και για τα νομικά 

πρόσωπα.  

Επομένως,  ανοικτός διεθνής μειοδοτικός διαγωνισμός,  ο 

προϋπολογισμός είναι αυτός και θα πρέπει να ακολουθηθούν τα 

προβλεπόμενα από τον νόμο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις εάν υπάρχουν; Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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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: 805/2014)  

                                                               …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο δέκατο έκτο.   

 

ΘΕΜΑ 16ο  

Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού  

οικονομικού έτους 2014  

από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής ο κ.  Γαλάνης.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Λογιστικές τακτοποιήσεις είναι κύριε Πρόεδρε.  Εάν θέλει  κάποιος να 

ρωτήσει κάτι;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν υπάρχουν ερωτήσεις;    

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Τακτοποιήσεις λογιστικές είναι.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί των αναμορφώσεων. Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ.  έτους 

2014 για την αναμόρφωση κωδικών εσόδων –εξόδων (Αναμ. 221)  

 24375   4-12-2014  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 806/2014)  

                                                               …………………  

  

Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ.  έτου ς 

2014  

για την ενίσχυση κωδικών εξόδων κλπ.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 807/2014)  

                                                               …………………  

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Πάμε στο δέκατο έβδομο.  

ΘΕΜΑ 17ο  

Καθορισμός χώρου και ημερομηνίας για τη διεξαγωγή συνεδρίασης  

για τον απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους 2013.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλ άνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ κυρίες και κύριοι  υπάρχει μια πρόταση από την δημοτική αρχή. 

Χώρος είναι το δημοτικό θέατρο των Αστεριών με ημερομηνία 21 -1-

2015 και ώρα 19:00 ΄ το απόγευμα. Θα σας σταλεί βέβαια έγκαιρα η 

πρόσκληση. Ομόφωνα ναι;   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει εάν υπάρχει και άλλη πρόταση;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εσείς προτείνατε τα Αστέρια.  Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα και εδώ 

μέσα. Άμα θέλετε εδώ, εδώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ανοικτοί σε όλα. θέλετε την πρόταση του κ.  Αναστασιάδη; Ο κόσμος 

θα καθίσει  εκεί  και εάν μπορούμε να συνδέσουμε τις  εξωτερικές.  

Υπάρχει πάντως.  Εδώ συζήτηση κάνουμε μήπως και υπάρξει πρόβλημα 

με τον κόσμο. Βέβαια δεν ενδιαφέρεται πολύ ο κόσμος,  τουλάχιστον 

αυτό μας απέδειξαν . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 3 Η Σ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014  

13

2 

Από την στιγμή που η διαδικασία προ βλέπεται να είναι  ανοικτή,  για 

το τυπικό πρέπει να την ακολουθήσουμε.  Άσχετα εάν θα έχει  ή δεν θα 

έχει  κόσμο. Τα Αστέρια νομίζω είναι καλή λύση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε νομίζω η ουσία είναι αλλού. Το να μπορέσουμε να μαζέψουμε 

τον κόσμο. Εκεί πρέπει να γίνει  δουλειά.  Για μένα το ουσιαστικό είναι 

αυτό.  Τώρα θα γίνει  εδώ, θα γίνει  στα Αστέρια,  θα γίνει  αλλού. Ας 

γίνει  εδώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα λοιπόν στα Αστέρια.  Ο κύριος Αναστασιάδης επιμένει  εδώ. 

Εντάξει .  Οφείλω να σεβαστώ την πλειοψηφία κ.  Αναστασιάδη.  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Μήπως υπάρχει …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν υπάρχει κανένα κώλυμα κυρία Μπιτζίδου,  το έψαξα το θέμα. Δεν 

θα έφερνα εδώ την ημερομηνία και την ώρα χωρίς να το ψάξω. Είναι 

δυνατόν να έχει  θέατρο και εμείς  να κάνουμε.  21 -1-15 19:00΄ το 

απόγευμα. Και είναι Τετάρτη.  

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: 808/2014)  

                                                               …………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο όγδοο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 18ο  

Έγκριση διενέργειας προμήθειας αλατιού για τις ανάγκες  

αποχιονισμού οδικών δικτύων του Δήμου έτους 2015.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το ποσό είναι 10.170 ευρώ με Φ.Π.Α..  Ψήφιση πίστωσης,  έγκριση 

δαπάνης,  ο τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας με πρόχειρο διαγωνισμό 

και η έγκριση τεχνικών προδιαγραφών θα γίνουν από την Οικονομική 

Επιτροπή.  

 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: 809/2014)  

                                                               …………………  

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο ένατο.   
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ΘΕΜΑ 19ο  

Καθορισμός αποζημίωσης χρήσης δημοτικών κτημάτων:  

α) αγροκτήματος Κωνσταντινάτου για τις καλλιεργητικές περιόδους  

2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 και 2016 -2017 και  

β) αγροκτήματος Λευκώνα, Χριστός και Πεπονιάς για τις  

καλλιεργητικές περιόδους  

2013-2014 και 2014 -2015.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ.  Γαλάνης.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Είναι αυτά που σας έλεγα κύριε Πρόεδρε.   Η εισήγηση από  μέρους 

μου  έχει  να  κάνει  πάντα με το  κομμάτι της δ ιαδικασίας  

διαγωνισμός,   δημοπρασία εννοώ της μίσθωσης  και όλα τα σχετικά.    

Το κομμάτι που αφορά τα τοπογραφικά και όλη τη δουλειά γίνεται  

από το Τμήμα Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας.   

  Για να βγάλει κάτι  το Προσόδων στον διαγωνισμό, τα έχουμε πει  

εδώ κα τέσσερα χρόνια,  πρέπει το  διαχείριση ακίνητης περιουσίας  να 

στείλει  κάτι   για να βγει  σε δημοπρασία.  Δεν είμαι άνθρωπος που  

θέλω να εκθέσω κανέναν αλλά εάν δείτε τις  εισηγήσεις,  κύριε 

Πρόεδρε,   μια υπηρεσία υπό το βάρος των εξελίξεων  είτε  αυτό 

λεγόταν υποχρεώσεις που ήρθαν ξαφνικά από την κρατική εξουσία,  

είτε αυτό έχει  να κάνει  με  αλλαγή της νομοθεσίας,  δεν μπόρεσε να 

ανταποκριθεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Πείτε μας…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ενώ μπόρεσε το Τμήμα Τυπογραφίας,  ενώ μπόρεσε η 12 η  Εφορία,  ενώ 

μπόρεσε η Εφορία   Προϊστορικών,  το Δασαρχείο δεν μπόρεσε να  

ανταποκριθεί   και σε συζητήσεις που έγιναν οι  άνθρωποι  είχαν επί ένα 

χρόνο τον ΤΑΠ, για ένα διάστημα δεν μπορούσαν να βγάλουν  καμία 

πράξη χαρακτηρισμού ή  αποχαρακτηρισμού,  γιατί  είχα αλλαγή 

νομοθετική.   

  Εάν  δεν έχεις  αυτές τις  βεβαιώσεις,  κύριε Πρόεδρε,   δεν 

μπορείς να πάρεις έγκριση   της μίσθωσης.   Άρα  εάν δεν  μπορείς να 

πάρεις  έγκριση της  μίσθωσης δεν μπορείς να υπογράψεις 

συμφωνητικό.  Συμφωνητικό δεν μπορείς να υπογράψεις.  Όμως από την 

άλλη πλευρά   ούτε  ο Δήμος μπορεί  να χάνει  έσοδα  ούτε οι  άνθρωποι 

να είναι στον αέρα. Επομένως, με αυτή τη λογική της  αποζημίωσης 

χρήσης  όλοι καλύπτονται.   Γιατί  αλλιώς θα είμαστε εκτεθειμένοι.  

Όλες οι  πλευρές.   

  Από πλευράς μου δεν έχω υπογράψει κανένα συμφωνητ ικό.  

Συμφωνητικό ενώ μίσθωσης  με βάση  εγκριτική  απόφαση. Και δεν 

μπορώ, γιατί  λείπει ,  όπως σας είπα,  αυτό το έγγραφο αυτής της 

υπηρεσίας.  Το οποίο το ζητάει πάντα η Αποκεντρωμένη Διοίκηση. 

Χωρίς αυτό δεν παίρνεις  έγκριση. Δεν είναι όπως παλαιά.   

Οι παλαιοί  Διευθυντές που ήρθαν στον Δήμο με τον Καλλικράτη 

μου λένε ότι  τα παλαιότερα χρόνια,  όχι  πολύ παλιά,  το ΄10,  ΄09 

γινόντουσαν οι  μισθώσεις αυτές,  κύριε Πρόεδρε,  χωρίς αυτά τα χαρτιά.  

Ούτε τοπογραφικά δεν είχαν.   

Τώρα για να βγάλεις ένα σχολικό . .  που έχο υμε παρακάτω, θέλει  

να πας όλες τις  πράξεις ,  όλες τις  εγκριτικές,  όλες τους τίτλους 
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κυριότητας.  Εάν δεν τα έχεις  όλα αυτά δεν κάνεις  τίποτα.  Δεν παίρνεις  

εγκριτική.   

Επομένως, όπως τα κτύπησαν σε αυτές τις  τιμές που τα κτύπησα 

και όχι  παραπάνω ούτε λιγότερ ο, θα ήθελα να παρακαλέσω το σώμα να 

στηρίξει  αυτές τις  εισηγήσεις.  Την έχουμε ξανά πάρει αυτή την 

απόφαση.  

Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις.  Ο κ.  Φωτιάδης,  ο κ.  Μηλίδης,  άλλος κανείς;  Παρακαλώ κ.  

Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Εάν κατάλαβα καλά εμείς  έχουμε  συντάξει  τοπογραφικά, είμαστε με 

όλο εκείνο το υπόβαθρο και την προετοιμασία και δεν πήραμε μόνο 

από το Δασαρχείο λέτε.  Και επίσης,  εάν κατάλαβα καλά, προχωρήσαμε 

σε δημοπρασία χωρίς να έχουμε την εγκριτική και βάζουμε τώρα τους 

αγρότες μας να πληρώσουν με βάση την τυπική ή άτυπη δημοπρασία . .  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

. .  το κάναμε,  εγώ λέω εάν είναι αυτοί εξασφαλισμένοι εάν γίνει  μια 

καταγγελία.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εγώ θα σας ξαναπώ ότι  το ΄11,  όταν έγινε αυτή η διαδικασία,  το ΄11 

λειτουργούσαν όλοι με την παλαιά λογική ότι  κάνουμε την δημοπρασία 

χωρίς να χρειάζονται όλα αυτά. Όταν προχωρήσαμε και πήγανε οι  

αποφάσεις μας,  όλες αυτές οι  διαδικασίες στην Αποκεντρωμένη 
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Διοίκηση, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση είπε ότι  όχι ,  τώρα στοπ, δεν θα 

κάνουμε αυτή την διαδικασία.   

 Σε ότι  με αφορά, σας ξαναλέω, δεν υπέγραψα, κύριε Πρόεδρε,  

συμφωνητικά γιατί  δεν μπόρεσα να πάρω εγκριτικές.  Ήταν αδύνατο 

όταν σας εξηγώ τους λόγους.   

 Από εκεί  και πέρα θεωρώ ότι  το έχουμε ξανακάνει ήδη αυτό μια 

φορά, χωρίς να έχει  υπάρξει πρόβλημα, με απόφαση εννοώ Δημοτικού 

Συμβουλίου και άλλως πως,  να μείνει  το θέμα στον αέρα; Άλλος 

τρόπος δεν υπάρχει.  Θέλουμε να καλύψουμε και τους ανθρώπους που 

καλλιέργησαν και συγχρόνως ο Δήμος να έχει  τα έσοδα που πρέπει να 

έχει .  Διαφορετικά,  εάν δεν υπάρξει αυτή , , ,  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Μπορώ να κάνω μια ερώτηση Πρόεδρε;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εάν δεν υπάρξει αυτή η αποζημίωση χρήσης δεν υπάρχει άλλος 

τρόπος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Μηλίδης.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια απλή ερώτηση να κάνω, βέβαια δεν έχω γραφτεί  στην λίστα,  γ ια 

να διευκρινιστεί  κάτι .   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε προηγούμαι για να μην παρεξηγούμαι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτάκι,  προηγείται ο κ.  Μηλίδης όμως.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Ότι εγώ δεν έδωσα, τουλάχιστον,  σε κανέναν σε ότι  με αφορά, δεν είπα 

σε κανέναν να καλλιεργήσει κανένα από τα εδάφη αυτά. Σε κανέναν 

απολύτως.  Αλλά έτσι όπως είχαν μάθει τα παλαιά χρόνια και 

λειτουργούσαν, . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εγώ δεν έχω δώσει σε κανέναν,  την αλήθεια σας λέω.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κάναμε. Αυτό τη σημασία έχει;  Μα αυτό ακριβώς κάνουμε τώρα. Σας 

λέω μα ακριβώς με ειλικρίνεια ομιλώ και θέλω την συναίνεσή σας,  …  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αυτό ακριβώς σας λέω. Μα γιατί  εξανίστασθε όταν σας εξηγώ ότι  για 

να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να  υπογραφούν τα συμφωνητικά, για 

να υπογραφούν λέω τα συμφωνητικά και να ολοκληρωθεί η διαδικασία 

πρέπει να πάρεις και την εγκριτική μετά την δημοπρασία.   

 Μα σας εξηγώ ότι  δεν την πήραμε και δεν την πήραμε γι΄ αυτό 

τον λόγο.  Γιατί  ζητήθηκαν πράγματα τα οποία δεν ζητούνταν ποτέ.   

Ποτέ.  Μπορώ αυτό να σας φέρω εδώ τους πρώην Διευθυντές και τους 

ανθρώπους που χειρίστηκαν τα θέματα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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 Και τι  να κάνουμε στο Δασαρχείο;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Τι εννοείτε δηλαδή; Μα εδώ σας φέρνω εισηγήσεις …  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εγώ σας λέω ότι  γαίες οι  οποίες είναι μέσα στο αγρόκτημα και είναι 

χαρακτηρισμένες και εσείς  μας λέτε ότι  από το Δασαρχείο δεν πήραμε 

την αδειοδότηση. Εγώ λέω να πάμε αύριο στο Δασαρχείο μαζί… Μιλώ 

για γαίες που είναι μέσα στο …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Μα εγγράφως σας λέω εμείς κάθε φορά τα ζητάμε.  Εγγράφως.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να πάμε αύριο να δούμε γιατί  δεν σας το δίνουν.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Εδώ και μέσα στον  αναδασμό. Τους λέω ότι  μα είναι δυνατόν…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Το πρώτο διάστημα το ΄11 σας ξαναλέω, γιατί  πάντα με ειλικρίνεια 

σας μιλώ για τέτοια δύσκολα θέματα, το πρώτο διάστημα το ΄11 δεν 

υπήρχαν ούτε τοπογραφικά πιστεύω να υπήρχαν.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εδώ ο Δήμος είναι αφερέγγυος.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Είναι αφερέγγυος;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Εάν δεν πάρεις εγκριτική,  κύριε συνάδελφε,  εάν δεν πάρεις εγκριτική 

δεν μπορείς να υπογράψεις συμφωνητικό.  Εγώ σας εξηγώ ότι  εσείς  …  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

. .θα έπρεπε να βάλεις το πρόστιμο το οποίο εμείς  ψηφίσαμε εδώ και 

όχι  αυτές τις  . .Το πρόστιμο όπως το ψηφίσαμε τις  αυθαίρετες εισόδους 

οπουδήποτε…εκείνα τα ποσά.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Εγώ δεν έχω ποσό  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δηλαδή όπου σε «συμφέρει»,  εντός εισαγωγικών το σ υμφέρει,  …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Το συμφέρον του Δήμου κοιτάω, τι  να κάνω;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και μετά δεν την δεχόμαστε την δημοπρασία και λέμε ότι  ψηφίζουμε 

συμφωνητικό;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Γιατί  μπορώ να κάνω, εγώ νομίζω όπως και εσείς  έτσι και εγώ και όλοι 

μας,  δεν μπορεί ο καθένας να κάνει  ότι  θέλει .  Εάν δεν πάρεις 

εγκριτική από μια διαδικασία δημοπρασίας δεν μπορείς να κάνεις  

συμφωνητικό.  Συμβαίνει  αυτό και σήμερα, γιατί  το Δασαρχείο,  όπως 

σας είπα και σήμερα δυσκολεύεται και δεν φέρνει  τις  πράξεις  

χαρακτηρισμού ή αποχαρακτηρισμού.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ο ανάδοχος από τον διαγωνισμό προέκυψε…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Και τι  σημασία έχει  αυτό;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Του δώσατε εσείς…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν κάναμε συμφωνητικό σας εξηγώ. Μα 

δεν είχαμε εγκριτική.  Γιατί  σας εξηγώ ότ ι  εάν ρωτήσετε τους παλαιούς 

σας …  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Σας εξηγώ ότι  το λόγω κεκτημένης ταχύτητας το ΄11 να δείξετε σε 

αυτό συναίνεση,  οι  παλαιοί  διευθυντές τους οποίους και εσείς  τους 

είχατε υφισταμένους,  έτσι τις  κάνανε  τις  δουλειές αυτές και έτσι τις  

δεχόταν η Αποκεντρωμένη Διοίκηση και έδινε εγγυητικές.  Και στην 

Βροντού και στον Λευκώνα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Για το ΄11 σας μιλώ, για το ΄11 αυτή η διαδικασία είναι.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Τα χρόνια που λέμε ξεκίνησαν από το ΄11,  ήταν από εκείνη την 

δημοπρασία.   Είναι για τα τέσσερα χρόνια.  Επομένως, μιλάω για το 

΄11,  δεν μιλάω για το ΄12,  ΄13,  ΄14.  Μετά μάθαμε.  Έμαθαν οι  

υπηρεσίες,  οι  Διευθυντές που ήρθαν με τον Καλλικράτη, που τα ξέρανε 

αλλιώς,  Αποκεντρωμένη Διοίκηση  ξαφνικά  άλλαξε στάση και 

τακτική.  Εδώ είναι και ο κ.  Θεμιστοκλέους,   ο Γενικός Γραμματέας,   

μαζί  τα ζήσαμε,  σας το έχω εξηγήσει  και άλλες φορές  και θέλω,  
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επειδή σας  μιλώ  με ειλικρίνεια  να  δείξετε τη στήριξή σας σε αυτό το 

θέμα, έτσι ώστε να μπορέσουν να ξεπεραστούν  οι   συγκεκριμένες 

δυσκολίες.  

  Εγώ δεν μπορώ να το χειριστώ με κάποιο άλλο τρόπο,  στο κάτω 

-   κάτω  της γραφής,   όπως σας λέω η  διαχείριση της ακίνητης  

περιουσίας. .  τα τοπογραφικά   εγώ τα βγάζω στη δημοπρασία.   Ότι 

άλλαξαν τα δεδομένα το ΄11 με τον Καλλικράτη,  με όλη αυτή την 

κατάσταση που επικρατούσε,   αυτή είναι μια αλήθεια,   δεν μπορώ να 

την κρύψω.   

Το  ότι  ο κ.  γενικός μαζί με εμένα και τους άλλους υπηρεσιακούς 

παράγοντες είδαμε αυτές τις  αλλαγές να βρίσκονται  εκεί  που δεν τις  

περιμέναμε,   εάν το ξέραμε  θα λειτουργούσαμε αλλιώς.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Γιατί  δεν φέρνετε τη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την 

επιβολή της προστίμου  για την αυθαίρετη είσοδο σε γαίες;  Αυτή τ ην 

απόφαση  έπρεπε να έχετε ως εισήγηση.  Την έχετε;   Δεν την έχετε.    

Δεν μπορούμε να επιβάλουμε πρόστιμο εμείς  κατά  περίπτωση. Όταν ο 

κύριος εισηγητής λέει  ότι    δεν δεχόμαστε τη δημοπρασία και την 

θεωρούνται ως μη γενόμενη.  Άρα εμείς  θα έπρεπε να  βάλ ουμε τα 

ποσά της απόφασης που έχουμε.  Το θυμάστε,  όταν είχαμε τις  γαίες των 

Σερρών;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Μηλίδης.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Αντιδήμαρχε,   εδώ που λέει  στην εισήγηση ότι   βάσει της 

απόφασης του ΣτΕ, την αναφέρει,  του ΄69,   θα βάλουμε αποζημίωση 
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για παράνομη χρήση  για ποια χρόνια;  Από το ΄11 και μετά; Για πότε 

μιλάτε;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

 Όχι,  μα λέει  και ΄14 -΄15 θα προβούμε στην διαδικασία που κάνουμε 

τώρα εγώ αντιλαμβάνομαι κύριε Πρόεδρε.   

 Ερώτηση λοιπόν,  στα προηγούμενα χρόνια από την δική σας 

δημοτική αρχή, τι  έγινε επ΄ αυτού; Και το δεύτερο…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν ξέρω γιατί  δεν γίνομαι κατανοητός.  Σας λέω ότι  ήταν αυτή η 

διαδικασία του ΄11 και επειδή προέβλεπε ένα διάστημα ετών, με αυτή 

την λογική εάν ήταν θα τους βάζα με για ένα χρόνο να πληρώσουν αυτή 

την αποζημίωση χρήσης και έπρεπε ξανά να το βγάλουν σε 

δημοπρασία.  Και  θα έπρεπε να πω σε αυτούς τους ανθρώπους που 

έχουν καλλιέργειες που μπορεί να  κρατάνε ένα και δύο και τρία 

χρόνια ότι  βγείτε.  Νομίζω ότι  κανείς  δεν το θέλει .  Καταλαβαίνετε τι  

σας λέω; Το ΄11 είναι.  Δεν είναι ότι  δεν έκανα το΄12 καινούργια 

διαδικασία,  δεν έκανα το ΄13.  Είναι ιστορία του ΄11.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η απορία σας κ.  Μηλίδη είναι γιατί  τέσσερα χρόνια;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Το εξηγώ. Αυτό είναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτά που βάζουν στην γη τα τριφύλλια είναι τετραετούς. . .   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  
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Και το δεύτερο ερώτημα, γιατί  δεν πρόλαβα, γιατί  τα υπόλοιπα που 

είναι χιλιάδες,  εμείς  έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές σε αυτό το 

Δημοτικό Συμβούλιο για αυτό το θέμα, για να εισπράξουμ ε έσοδα, τα 

υπόλοιπα που είναι χιλιάδες εκείνα,  σε τι  διαδικασία είναι;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Σε αυτό θα απαντήσει ο κ.  Αντιδήμαρχος.  Όπως σας είπα εγώ κάνω την 

διαδικασία της δημοπρασίας.  Εντάξει ,  το αντιλαμβάνομαι.  Έρχεται ένα 

τοπογραφικό με μια πρόταση, εμείς  κάνουμε όλη την διαδικασία που 

προβλέπεται.  Εάν θέλει  ο κ.  συνάδελφός μου να πει .   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Γαλάνη και κατά το παρελθόν μας απασχόλησε αυτό το θέμα και 

αναφέρομαι στα χωράφια του Λευκώνα. Είχαμε μια περίπτωση 

αποζημίωση χρήσης.  Συνειρμικά θα μου έρθει  στον νου η λέξη 

καταπάτηση, αλλιώς πώς; Έτσι ένα πρωί ξύπνησα, όχι  εγώ, εγώ ξέρω 

πώς έγιναν και ο καθένας από εμάς ξέρει  τι  προηγήθηκε.  Η 

Περιφέρεια.  

 Λοιπόν,  αποζημίωση χρήσης.  Κάθε χρόνο πρέπει να γίνεται αυτό,  

κατά την  άποψή μου,  αλλά δίν εται το  δικαίωμα να το δηλώσουν στις  

δηλώσεις ΟΣΔΕ;  Και εάν δεν γίνει  συμφωνητικό,  δεν γίνεται.   Και εάν 

τα δηλώσουν αλίμονο τους εάν στον δειγματοληπτικό έλεγχο  τους 

πιάσουν.    Τους έχουν  κόψει  τα πόδια πάνω από το γόνατο.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Τώρα με συγχωρείτε,  όλοι σας δηλαδή ρίχνετε νερό στο χυλό; Τι 

θέλετε δηλαδή να μου πείτε τώρα; Διαλέξτε ποιον δρόμο θέλετε να 

ακολουθήσουμε.  Εάν μου πείτε,  για παράδειγμα, ότι  ναι,  τους βγάζεις  

αύριο…  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Δεν είπα  να τους βγάλετε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Τι λέτε;   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Προβληματισμό καταθέτω για την σωστή λειτουργία,  έτσι ώστε να 

βοηθήσουμε και αυτούς οι  οποίοι  καλλιεργούν τα χωράφια.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Η σωστή λειτουργία είναι αυτά που προβλέπει ο νόμος ή αυτό που 

ζητάει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση από το τέλος περίπου, μέσα του ΄11 

και μετά.  Αλλά όταν σας λέω ότι  οι  υπάλληλοι και οι  διευθυντές που 

ήρθαν με τον Καλλικράτη, κάνανε αυτές τις  διαδικασίες με έναν 

συγκεκριμένο τρόπο και έπαιρναν εγκριτικές,  μπορώ να σας φέρω 

μύριες όσες,  σε όλους τους πρώην Δήμους,  θα αντιληφθείτε ότι  έχω 

δίκαιο.   

 Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση σωστά λειτουργώντας πολλές φορές 

εκεί  που έχεις  μάθει μια διαδικασία με έναν συγκεκριμένο τρόπο, 

ζητάει και κάτι  παραπάνω. Δικαίωμά της είναι,  επιβλέπουσα αρχή, 

σεβαστό σε ένα σημείο,  όμως π ολλές φορές φέρνει  ανατροπές.  Σε αυτό 

το θέμα ποια άλλη θα ήταν η λύση, για πείτε μου; Η λύση θα ήταν μια 

χρονιά να τους το επιβάλεις αυτό και την δεύτερη χρονιά να τους πεις  

ότι  με συγχωρείτε κύριοι ,  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όχι  βέβαια αλλά για πείτε μου, ποια είναι η άλλη λύση;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στις τοποθετήσεις.  Ας πάμε…  
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Όχι βέβαια αλλά για πείτε μου, ποια είναι η άλλη λύση; Εμένα η 

υπηρεσία,  κύριε Πρόεδρε,  κύριε Πρόεδρε  εδώ είναι και ο Γενικός 

Γραμματέας έχει  δει  και αυτό το θέμα με τις  δηλώσεις και το έχει  

συζητήσει,  νομίζω ότι  δεν έχει  δημιουργηθεί θέμα. Εάν δεν το 

δημιουργήσουμε εμείς  δεν θα δημιουργηθεί.   

 Από εκεί  και πέρα, εδώ είναι ο Γενικός Γραμματέας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ :  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι  σας μιλώ με ειλικρίνεια για το τι  

έκανα. Δεν έκανα τίποτα παραπάνω από αυτό που μπορούσα σύμφωνα 

με τον νόμο. Ευχαριστώ πολύ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Που υποβάλλαμε,  για όνομα του Θεού. Και έχω μιλήσει προσωπικά με 

τον κ.  Δασάρχη, ο άνθρωπος μου εξήγησε τι  συμβαίνει .    Έχει   

προσωπικό λίγο,   απίστευτα αιτήματα  από την κρατική εξουσία,   ένα 

χρόνο ασχολήθηκε μόνο με τον τάφο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πότε προβλέπει…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις.  Ο κ.  Μυστακίδης.  Συγνώμη λίγο.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Το  Κτηματολόγιο του Δήμου  έχει  τρεις  τοπογράφους,  η μια είναι  

προϊστάμενη. Με αυτό το προσωπικό έχει  κάνει  μια γιγάντια 

προσπάθεια να καλύψει θέματα π ου επί δεκαετίες ολόκληρες  

εκκρεμούσαν. Δηλαδή την αναγνώριση των δημοτικών κτημάτων.    

  Και δεν είναι μόνο τα δημοτικά κτήματα, τα χωράφια  που είναι 

μόνο στον Δήμο  Σερρών 8.000  στρέμματα,  είναι και 380 οικόπεδα  

που βρίσκονται στην πόλη των Σερρών τα οποία χρειάζεται διόρθωση  

στα  κτηματολογικά του στοιχεία  γιατί  δηλώθηκαν λάθος στο 

Κτηματολόγιο το εθνικό είτε ως  άγνωστος,   ως ιδιοκτησία αγνώστου  

είτε με λανθασμένο όνομα  και πρέπει να τα διεκδικήσει  μέχρι το 

2017 ο Δήμος  αυτά τα 380 οικόπεδα,   καταλαβαίνετε ότι  αυτά είναι 

ένας τρομερός φόρτος και χρειάζεται  και νομική υποστήριξη.   

  Και ένα σωρό άλλα οικόπεδα τα οποία χρειάζονται διαδικασίες,  

τοπογραφικά, ρύθμιση,  διοικητικές  αποβολές  για όλα  αυτά τα 

δουλεύει το Κτηματολόγιο,   οι  τρεις  αυ τοί τοπογράφοι που έχουμε  

εκεί  πέρα.  

  Ωστόσο,  για να γίνει  μια συλλογική  αναγνώριση των 

κτημάτων, των χωραφιών, γης ζητήσαμε από τον Ο.Σ.Δ.Ε.,   γ ιατί  τα 

δηλώνουν τελικά  σαν τμήματα δημοτικών εκτάσεων και επιδοτούνται 

για αυτά,  ζητήσαμε από τον Ο.Π.Ε .Κ.Ε.Π.Ε. να μας δώσει τη λίστα  

όλων αυτών που δηλώνουν τα δημοτικά  ακίνητα, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 

αρνήθηκε,   διότι  θεώρησε ότι  είναι προσωπικά  δεδομένα, στη 

συνέχεια  πήγαμε στον εισαγγελέα  και πήραμε παραγγελία 
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εισαγγελική προς τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π..Ε να μας τ α δώσει  και θα μας τα 

δώσει.       

  Έτσι θα γίνει  μια συλλογική αναγνώριση  των περισσότερων 

αγροτεμαχίων των καλλιεργήσιμων.  

 Εκτός από αυτά είναι και ένα σωρό άλλα,  τα  έχω εδώ, είναι 

τέσσερις σελίδες,  οι  κατηγορίες των ακινήτων που ερευνούμε και σε 

αυτό σε απάντηση κάποιων που λένε ότι  τι  κάνει  ο Δήμος για την 

περιουσία του; Και αυτό γίνεται τώρα και με την βοήθεια που έχουμε 

και από τα ηλεκτρονικά μέσα και από τα δορυφορικά τις  φωτογραφίες.   

Θα κάνουμε ένα απόλυτο συμμάζεμα στην δημοτική περιουσία.   Αλλά 

αυτό χρειάζεται χρόνο. Πρέπει να καταλάβετε ότι  κάτι  που δεν έγινε  

60,  70 χρόνια  σήμερα δεν μπορεί  να γίνει   αυτόματα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Αυτά που μας λέτε είναι εκτός θέματος και απορώ πως ο Πρόεδρος…  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Γιατί  είναι εκτός θέματος;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Απάντησα στον κ.  Μηλίδη και στον κ.  Αναστασιάδη. Όσο για τα 

αγροτεμάχια,  αυτά που αναφέρονται  στο θέμα το συγκεκριμένο,  όπως 

τα είχαν πάρει,  με την τιμή που τα είχαν πάρει,  θα τα   ξαναπάρουν για 

να μην υπάρχει πρόβλημα. Δεν μπήκαν αυθαίρετα μέσα. αυτά τα πήραν 

από δημοπρασία και θα συνεχίσουν να τα έχουν για τον λόγο που σας 

εξήγησε ο κ.  Γαλάνης,  ότι  δεν προλάβαμε να πάρουμε τα όλα τα 

έγγραφα από τις  αρμόδιες υπηρεσίες για να τα δημοπρατήσουμε.  Και 

δεν έχουμε την ευθύνη, διότι  ήδη έχουν υποβληθεί στο Δασαρχείο,  
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έχουμε τους αριθμούς πρωτοκόλλου το πότε υποβλήθηκαν και είναι 

θέμα δικό τους πλέον,  του Δασαρχείου δηλαδή να μας δώσει την 

έγκριση για να προχωρήσουμε στην δημοπράτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις.  Ο κ.  Φωτιάδης.  Άλλος; Ο κ.  Μηλίδης.  Οι δυο.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι  το θέμα είναι  πάρα πολύ σοβαρό.  

Καταρχάς  έχουμε εκτεθεί  διοικητικά,  ηθικά και ενδεχομένως  και 

ποινικά.  Διότι  καλό είναι να λέμε ότι  λέμε  και να μπερδεύουμε τα 

πράγματα  αλλά εγώ θα παραθέσω μερικά στοιχείο τα οποία δεν 

αμφισβητούνται.  

  Επειδή μιλούμε για  χωράφια του Δήμου Λευκώνα,  Λευκώνα 

και Χριστού,  λέω στον κ.  Αντιδήμαρχο ότι  ο Δήμος  Λευκώνα,  όταν 

ήμουν εγώ Δήμαρχος είχε συντάξει ,   μόνο ο Δήμος Λευκώνα Ε9. Μόν ο 

ο Δήμος Λευκώνα Ε9.  Αυτό σημαίνει  ότι  οι  γαίες  του Λευκώνα και 

του Χριστού  ήταν συγκεκριμένες,  καταγεγραμμένες και υποβλήθηκαν 

και μπορείτε να το βρείτε στο αρχείο.   

  Συνεπώς, επειδή μιλούμε για τον Λευκώνα και για το Χριστός,   

γ ια αυτό σας λέω με πολύ σεβασμό, . .  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Θα σας εξηγήσω. Όχι,  άλλο σας λέω.   Λέω ότι  αυτά που λέγατε δεν 

αφορούσαν τους δυο οικισμούς περί ου ο λόγος και συζητούμε.   

 Έχουμε βέβαια εδώ την Πεπονιά και το Κωνσταντινάτο.  Θα πάμ ε 

και εκεί .   
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 Το δεύτερο  πραγματικό στοιχείο.  Αυτοί οι  άνθρωποι δεν είχαν 

διάθεση να είναι  καταπατητές.  Κάναμε εμείς  πρόσκληση,  διαδικασία 

διαγωνισμού  χωρίς να ωριμάσουμε και τότε είπατε ότι  δεν έχουμε 

τοπογραφικό.  Για ένα χρόνο,  ενδεχομένως με ένα γ ραμμικό  

τοπογραφικό, που είχατε γραμμικά,  μπορούσατε να βάλετε 

συντεταγμένες  στις  γωνίες,   δεν θα σας πω εγώ,  η δουλειά σας είναι  

και να έχετε αυτό το υλικό  για να πάτε να υπογράψετε  συμφωνητικό.   

Γιατί  τους  ανθρώπους αυτούς  τους,  τους δώσατε νούμ ερα,  έβαλαν τα 

παλαιά  νούμερα  από την προηγούμενη δημοπρασία   και ανά πάσα 

στιγμή είναι  εκτεθειμένοι.   

Εάν στο δειγματοληπτικό ή κάποιος κακός γείτονας κάνει  μια 

καταγγελία και θα έχουν  την ποινή που προβλέπεται,   εάν έχουν έναν 

έξυπνο δικηγόρο  θα έρθουν  εδώ εναντίον μας  και κυρίως εναντίον 

σας  και  εναντίον αυτού  του συλλογικού οργάνου.  

Το τρίτο στοιχείο.   Είναι τελείως άτοπο να λέμε ότι  θα βάλουμε 

πρόστιμο για τις  επόμενες καλλιεργητικές περιόδους  σαν να 

ξέρουμε τι  θα γίνει  η παράβαση. Αυτό δ εν στέκει ,  δεν στέκει  λογικά. 

Τι θα έπρεπε να κάνουμε;  Διότι  δεν μπορεί να υπάρχει απορίας τη 

διοίκηση  ένα χρόνο,  δύο χρονιές τους βάλαμε πρόστιμο,   μπαίνει  ένα 

θέμα.  Το  πρόστιμο θα έπρεπε να το βάλουμε με βάση  την απόφαση 

που πήραμε όμως δημοτικό συμβούλιο  και όχι  κάνοντας χρήση της 

τυπικής  άτυπης δημοπρασίας.  

 Εάν βάζαμε εκείνο  το πρόστιμο,  δεν ξέρω σε τι  ύψος είναι,   θα 

ήμασταν καλυμμένοι.    Και θα το βάζαμε διότι  έτσι αποφασίσαμε εδώ.  

Έχουμε ένα θέμα τώρα.  Και κλείνω με  αυτό κύριε Πρόεδρε.  Η  

πρότασή μας  είναι η εξής:   να πάτε γρήγορα και δεν είναι δικαιολογία 

ότι  το Δασαρχείο,  έχετε τα τοπογραφικά;    Εάν  έρθουμε αύριο  θα 
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μας δείξετε τα τάδε τοπογραφικά; Να πάμε μαζί στο Δασαρχείο   να 

πούμε για την γαίες  οι  οποίες είναι  στην διανομή, όπ ως είπατε,  είναι 

στο Ε9, είναι πέντε  φορές δημοπρασία,  έχει  είκοσι χρόνια και πλέον  

μόνο για τον Λευκώνα, ακόμα και για τον Χριστός και αιφνιδίως δεν 

μπορούμε να απαγκιστρωθούμε; Δεν σας πιστεύουμε.  Δεν σας 

πιστεύουμε ότι  το Δασαρχείο   γ ια  τα συγκεκριμ ένα χωράφια . .  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Σας είπα γραμμικά τοπογραφικά μέσα από μια λογική κατάτμησης και 

…  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Θεωρητικά.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι θεωρητικά. Καθόλου θεωρητικά. Υπάρχουν τα τοπογραφικά, δεν 

ξέρω εάν δουλέψετε και εσείς  τότε.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Σας παρακαλώ τώρα, είπα γραμμικά. Συγνώμη, ακούστε κ.  Μυστακίδη,  

η δουλειά σας είναι αλλά εμείς  είχαμε ένα τοπογραφικό που είχε το 

μεγάλο κομμάτι και λέγαμε Α, Β, Γ,  Δ.  Και εδώ είναι και οι  σύμβουλοι 

και εσείς  ήσασταν αντιπολίτευση   και επί  των  ημερών σας ως 

αντιπολίτευση  δημοπρατήσατε  με αυτά τα τυπογραφικά της τότε 

εποχής.  

  Λοιπόν,  στο θέμα και στην πρόταση.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ξανά τα ίδια λέτε εσείς  και πείτε τα.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε όμως την τοποθέτησή σας.  Παρακαλώ.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Όχι να μην υπήρχαν,  θα σας τα φέρω αύριο το πρωί.  Εδώ είναι ο 

άλλος ο σύμβουλος.   

 Η πρότασή μας ως παράταξη είναι η εξής.   Η πρότασή μας είναι 

συγκεκριμένη  ή  θα πάμε με την λογική  να βάλουμε με βάση την 

απόφαση  που πήραμε  το πρόστιμο,  όπως το είχαμε χωρίσει  σε δύο 

κατηγορίες τα αρδευόμενα και μη,   να πάμε ως πρόστιμο και να  

εντείνουμε την  προσπάθειά  γι α την  επόμενη καλλιεργητική  περίοδο,   

θα πρέπει να τους ετοιμάσουμε επιτέλους στις  εγκριτικές.   Δεν έχουμε 

κανένα δικαίωμα να κάνουμε τώρα ότι  δήθεν δεν καταλαβαίνουμε.   

Είμαστε  εκτεθειμένοι ως υπηρεσία,   διότι  μπήκαμε σε 

διαδικασία διαγωνισμού,  πήραμε  εγγυητικές.   

 Κλείνω. Η πρότασή μας είναι λοιπόν η συγκεκριμένη και θεωρώ 

ότι  και αν αποφασίσετε διαφορετικά  σας εγκαταλείπουμε ως προς  την 

ευθύνη. Με  ό,τι  αυτό  φέρεται.     Διότι  αλλιώς πώς τους αφήνετε 

εκτεθειμένους  τους συγκεκριμένους δημότες μας  με κίνδυνο να 

βρεθούν προ τεράστιου προβλήματος,  διότι  οι  ποινές είναι πολύ 

σκληρές στο όργανο που ελέγχει  που λέγεται  . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Μηλίδης.   
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Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,   δεν χρειάζεται κανείς  να επισημάνει,  έχουμε 

αντιληφθεί όλοι  ότι  υπάρχει  μεγάλη  σοβαρότητα  στο θέμα  και για τις  

υπηρεσίες μας και για τον Δήμο αλλά  και για τους αγρότες τους 

δημότες  μας.  

  Θεωρώ ότι   το θέμα αυτό έπρεπε να είναι  ακόμη  από την πρώτη 

θητεία σας,  από την πρώτη ανάληψη των καθηκόντων  σας υπ'  αριθμόν 

ένα θέμα.  Μπορεί να είναι πάρα πολλά χρόνια,  κ.  Μυστακίδη,  

συμφωνώ ότι  ήταν έτσι χύμα κάποια πράγματα  αλλά επιτέλους έπρεπε 

να μπει τάξη. Έχω την αίσθηση ότι  υπήρξε κάποια ολιγωρία.   Ξέρω ότι   

είναι μεγάλο  έργο,  αλλά υπήρξε κάποια ολιγωρία.   

Θα συμφωνήσω με τον κ.  Φωτιάδη στο θέμα ότι  κάποια πράγματα 

είναι  τακτοποιημένα.  Έχω την πληροφορία  ότι ,   εκτός από  αυτά που  

αναφέρθηκαν για τον Λευκώνα και το Χριστός,  έχω την πληροφορία 

ότι  και στην Πεπονιά και στο Κωνσταντινάτο  υπάρχουν τοπογραφικά 

γιατί  έχει  γίνει  αναδασμός.  Έχω αυτή την πληροφόρηση. Εάν είναι 

διαφορετικά με διαψεύδετε.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι κύριε Μυστακίδη,  όχι  κ.  Μυστακίδη.       

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε διάλογο σας παρακαλώ πολύ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σε κάθε τεμάχιο,  σε παρακαλώ π ολύ.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  
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Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Εκεί μέσα δόθηκαν κάποια στρέμματα σε αυτούς τους αγρότες.  …  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε δεν με ενοχλεί  καθόλου, γιατί  σας λέω και πάλι το 

αντιλαμβάνεστε ότι  είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα.  Αυτές οι  

αποφάσεις έχουν και μετέπειτα ιστορίες,   δεν είναι ότι  τις  πήραμε και 

εντάξει  τελειώσαμε.    

  Εμείς εκείνο που ζητούμε  είναι τάχιστα  να γίνει   η διαδικασία 

πιέζοντας προς πάσα κατεύθυνση  και ιδιαίτερα  την εν λόγω 

υπηρεσία,   το Δασαρχείο,  να το πούμε  με το όνο μά  του κ.  Πρόεδρε,   

ώστε να δοθεί  λύση,  να μην είναι σε  εκκρεμότητα. Και ο Δήμος να 

τηρήσει τη νομιμότητα  και να πάρει τα  έσοδα που του ανήκουν,  διότι  

όταν μιλάμε για κοινωνική κουζίνα με ίδιους πόρους και τα λοιπά,  

αυτό λέμε να αυξήσουμε τα έσοδα,  από τα χωράφια,  από κάποια άλλα 

ακίνητα.  

  Εμείς,  τουλάχιστον,  ως παράταξη το έχουμε επισημάνει εδώ και 

τέσσερα  χρόνια αυτό.   Ότι εκεί   υπάρχουν έσοδα.  Άρα δηλαδή να 

επισπευσθούν γρήγορα οι  διαδικασίες.    Όμως με τήρηση της 

νομιμότητας,   χωρίς βέβαια να  θίγουμε και τους αγρότες οι  οποίοι  

είχαν την θέληση  και να πληρώσουν,  πιστεύω, αυτό που έπρεπε να 

πληρώσουν και εν πάση περιπτώσει,   και κάποια χωράφια που έχουν 

καλλιέργειες  που είναι τριών,  τεσσάρων ετών  δεν μπορείς ξαφνικά 

να του πεις  ότι  έφυγε  έξω. Πώς θα γίνει;  Τι θα κάνει;    

Άρα θα πρέπει να δούμε  και νομικά,  εγώ θα ζητήσω και τη 

σύμφωνη γνώμη και του γραμματέα  ότι  ως Δήμος τηρούμε αφενός μεν 
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την νομιμότητα, αφετέρου όμως  δεν θίγουμε με σοβαρές επιπτώσεις   

τους αγρότες.  

 Νομίζω ότι  το  θέμα για πολλά χρόνια,   ακόμη και για την 

παρούσα δημοτική αρχή,  έπρεπε να είχε μπει  επί  τάπητος ακόμα από 

την 1-1-11, από την 1 -1, το λέω μετά λόγου γνώσεως.  Θυμάστε ότι   

πολλές φορές φέραμε ερώτημα  και μάλιστα να γίνει  κάτι  ανάλογο και 

για τα υπόλοιπα στρέμματα.  Όταν λέγαμε ότι   έχουμε  9.000 

στρέμματα καλλιεργήσιμης γης,     δεν μιλούσαμε στον αέρα. Είχαμε 

στοιχεία από την υπηρεσία,   από το Κτηματολόγιο.   Και λέγαμε ότι  

από εκεί  μπορεί να  προκύψουν τα έσοδα όταν λέγαμε ότι  θέλουμε να 

κάνουμε κοινωνική  πολιτική.   

Θα ήθελα ακόμη, δηλαδή,  μια διευκρίνιση  για την νομιμότητα, 

γιατί  το ΣτΕ, κύριε Πρόεδρε,   είναι με την απόφαση αυτή, εδώ όπου 

έχει  του΄69,   λέει  συγκεκριμένα ότι  μπορεί να ζητηθεί  αποζημίωση για  

παράνομη χρήση. Ακούστε τι  λέει ,  «Μπορεί να ζη τηθεί αποζημίωση».   

Τι  άλλο δηλαδή μπορεί  να γίνει;   Δεν λέει  τι  άλλο μπορεί να  γίνει .   

Δεν ξέρω εάν ισχύει  η πρόταση αυτή του κ.   Φωτιάδη.  Τι άλλο 

δηλαδή; Καταλαβαίνετε τι  λέει  η απόφαση;   

 Ακούστε συνάδελφοι,  είναι τραγικό δηλαδή το ΣτΕ  να λέει   ό, τι  

να δύναται να ζητηθεί,  δύναται  για  παράνομη χρήση. Εγώ είμαι 

προβληματισμένος,  πραγματικά δηλαδή  είμαι πάρα πολύ 

προβληματισμένος.    

  Ευχαριστώ ,  κύριε Πρόεδρε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  ώρες -  ώρες στο Δημοτικό Συμβούλιο κάποια πράγματα 

επαναλαμβάνονται.    Τι  εννοώ;   Εάν είχα βιντεοσκοπήσει  τη 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 3 Η Σ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014  

15

6 

συζήτηση που είχε γίνει   πριν από ένα ή δύο χρόνια,  δεν θυμάμαι,    

πάλι τα  ίδια λέγαμε.   

  Και θέλω να πω;   Εγώ δεν σας έχω συνηθίσει  ούτε σε 

μεγαλοστομίες  ούτε να σας παραπλανώ ούτε να σας κατευθύνω σε  

λάθος αποφάσεις.   Κατά  το μέτρο του δυνατού.  Κανείς δεν είναι 

νομίζω  εδώ πέρα αλάνθαστος.   

 Αυτό που θέλω να σας  πω είναι ότι  με ειλικρίνεια σας τα 

αναφέρω αυτά που σας  αναφέρω.  Το ΄11  που στη χώρα μας γινόταν 

το έλα να δεις ,  με Καλλικράτη, με πτώχ ευση της χώρας,  με τους δυο 

τοπογράφους που είχε ο κ.  Μυστακίδης,  γιατί  νομίζω υπήρχε μια άδεια 

εγκυμοσύνης,  υπήρχε μια άδεια,  τέλος πάντων δεν θυμάμαι,  δυο 

τοπογράφους είχε όλους και όλους,  θα έπρεπε αυτά που δεν κάνατε 

τέσσερις Δήμοι και δυο Κοινότητες,  δηλαδή τοπογραφικά με . .  αυτοί οι  

όροι που χρησιμοποιώ είναι σύγχρονοι όροι,  τους ξέρει  καλύτερα από 

μένα ο κ.  συνάδελφος,  για το κάθε ένα ακίνητο.  Όχι ένα μεγάλο 

τοπογραφικό γενικό.   

 Για το κάθε κομμάτι θέλει  ξεχωριστό τοπογραφικό. Δεν 

υπάρχουν,  από το 11 και μετά που άρχισε να ζητάει η Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση, δεν υπήρχαν τέτοια τοπογραφικά. Εδώ είναι ο κ.  

Μυστακίδης,  τουλάχιστον έχω  εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του,  είναι 

τοπογράφος μηχανικός,   δεν υπήρχαν  στον Δήμο Σερρών τον 

Καλλικρατικό αυτά τα τοπογραφικά.  

 Οι υπηρεσίες,  οι  διευθυντές   τους οποίους λίγο ως πολύ κάποιοι  

διοικώντας τα προηγούμενα χρόνια Δήμους,   οι  διευθυντές χωρίς 

τοπογραφικά και χωρίς άλλα έγγραφα προέβαιναν σε διαδικασίες 

δημοπρασιών και έπαιρναν εγκριτικές μια χαρά.  
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Όμως από το ΄11 κάποιο διάστημα και μετά άρχισε η 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση να ζητάει άλλα πράγματα. Σας πληροφορώ 

ότι  και τώρα εάν παρακολουθείτε την διοίκηση, που είμαι βέβαιος ότι  

ην παρακολουθείτε,  όταν σας φέρνουμε μια διαδικασία για δημοπρασία 

και αφού γίνει  η δημοπρασία πάλι πάει  για έγκριση στην 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Άρα δεν είμαστε καθόλου εκτεθειμένοι.   

Όταν την κάναμε την δημοπρασία το ΄11 τα πήγαμε για έγκριση 

στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και όταν ζήτησε αυτά που σας λέω, 

τοπογραφικά για το κάθε ένα με αυτούς του ς όρους  που πρέπει,  

έγγραφα από τις  Αρχαιολογικές υπηρεσίες,  από το Δασαρχείο,  πέρασε 

αυτό το χρονικό διάστημα το εύλογο και αυτά δεν ερχόντουσαν από τις  

αρμόδιες υπηρεσίες.   

Άρα δεν μπορούσες να πάρεις εγκριτική και ούτε μπορείς τώρα να 

πάρεις εγκριτική.  Και η μόνη λύση ήταν αυτή, την οποία την ψηφίσατε 

ομόφωνα, αγαπητοί συνάδελφοι.  Σας έφερα ξανά αυτό το θέμα και το 

ψηφίσατε ομόφωνα και καλά πράξατε για να έχει  ο Δήμος έσοδα και να 

μην μπορεί κανείς  να μας πει  τίποτα.   

Σας ξαναλέω ότι  τουλάχιστον σε ό,τι  με αφορά δεν έδωσα σε 

κανέναν τη συναίνεση μου  να μπει να καλλιεργήσει,  γιατί  δεν είχα 

εγκριτικές αποφάσεις.  Μιλάω για μένα προσωπικά.  Δεν το έχω κάνει 

και  ούτε θα μπορούσα να το κάνω, όπως και τώρα εάν δεν πάρω 

εγκριτική  απόφαση από την Αποκεντρωμένη  Διοίκηση,  σε κανέναν 

που δημοπράτησε  και μειοδότησε  ή πλειοδότησε  δεν έχω δώσει το 

δικαίωμα  να κάνει  την παραμικρή ενέργεια.  

  Αλλά φυσικά η σκέψη  του κ.  Μηλίδη  είναι προς τη σωστή 

κατεύθυνση,  αφού  αυτοί οι  άνθρωποι  έτσι λειτουργούσαν και στο 

παρελθόν  και το είχαν αυτό σαν θέσφατο,  δεν μπορείς τώρα ξαφνικά  
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σε αυτές τις  καλλιέργειες που έχεις    να τους πεις  ότι   τώρα βγείτε  για 

να  κάνω την δημοπρασία,  έτσι όπως την ζητάει η Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση. Ακολουθήθηκε από την υπηρεσία αυτή  η διαδικα σία και   

αυτή  η εισήγηση για να είστε όλοι  καλυμμένοι.      

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ο Γενικός Γραμματέας το έχει  δει  και αυτός το θέμα. Εδώ  είναι ο κ.  

Θεμιστοκλέους,  κύριε Πρόεδρε και αυτός έχει  ασχοληθεί με το θέμα.  

Και η κυρία Κελεφού έχει  ασχοληθεί με το θέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να φωνάξω κ.  Θεμιστοκλέους; Είμαστε καλυμμένοι,  το σώμα είναι 

καλυμμένο εάν ψηφίσει αποζημίωση χρήσης;  

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Θέλει να δευτερολογήσει κανείς;  Μισό λε πτάκι,  ελάτε κύριε 

γραμματέα, ελάτε λίγο κοντά, δεν σας ακούσει κανένας από εκεί .   

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Τουλάχιστον  από  επικοινωνίες που κάναμε και  από επισκέψεις  δεν 

έθεσαν τέτοιο θέμα. Δηλαδή ουσιαστικά δεν εγείρουν  θέμα  μη 

νομιμότητας της ενέργειας  αυτής.   Δεν έθεσαν θέμα.  Το  έχω ρωτήσει 

κατ΄ επανάληψη  και με πρόσκληση  και με επίσκεψη που έκανα εκεί .   

Τουλάχιστον από το μπορώ να διαβεβαιώσω εγώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δηλαδή τι  σας είπαν;   

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  
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Ότι δεν δημιουργείται θέμα ….  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Για ποιο θέμα; Τους είπατε πιο είναι το θέμα;  

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

 Ότι δεν έχουν  συμφωνητικό  και ότι  καλλιεργούνται κατά αυτόν τον 

τρόπο.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αυθαίρετα δηλαδή τους είπατε.   

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Με αυτό τον τρόπο. Μα αυτοί  καταρχάς νομιμοποιού ν την κίνησή τους   

γιατί  αποζημιώνονται.   Δίνουν τα δικαιώματα, δεν δίνουν;  Επομένως;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εσείς έχετε την εγγυητική των ανθρώπων..  

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Δεν έχουμε.  Κύριε Φωτιάδη εγώ δεν θα μπω …  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Γενικέ έχεις  εσύ εγγυητική των  ανθρώπων που ήρθαν στην 

δημοπρασία που εσύ . .  Ναι ή όχι;   

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Ότι υπάρχουν από την δημοπρασία,  βεβαίως.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Άρα έχεις .  Και έβγαλες διαγωνισμό χωρίς να πάρεις εγγυητικές;  

Είμαστε καλά;  

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Κύριε Φωτιάδη …  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εγώ «μωρέ» δεν σου είπα.  «Μωρέ» σε κάποιους άλλους,  όχι  σε μένα. 

Εγώ μιλάω με σοβαρότητα και ψυχραιμία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πιο ήρεμα. Σας παρακαλώ πολύ ηρεμήστε λίγο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σας παρακαλώ λίγο,  συγνώμη κ.  Φωτιάδη, επί  της διαδι κασίας.  Εδώ 

είναι Δημοτικό Συμβούλιο και δεν μπαίνει  στυλ ανακριτικό.  Τι κάνει  ο 

Γραμματέας και εάν έπραξε σωστά. Ο Γραμματέας είπε την άποψή του 

στο σώμα και δεν μπαίνει  σε διαδικασία ανάκρισης.  Παρακαλώ πολύ. 

Κύριε Πρόεδρε η διαδικασία …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν θέλετε τον Γραμματέα ρωτήστε τον αλλά μην του λέτε ότι  τι  λες 

και τι  κάνεις .  Δεν είναι…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πώς δεν του είπατε;   

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Έκανα ανοικτή ακρόαση με τον συγκεκριμένο φορέα. Μίλησα με τον 

συγκεκριμένο Διευθυντή της υπηρεσίας δια ανοικτής ακροάσεως μαζί 

σας.  Ακούσατε την διαβεβαίωση;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τα προφορικά δεν μετρούν.   

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Scripta  Manet  το ξέρω καλύτερα αυτό.   



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 3 Η Σ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014  

16

1 

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Υπάρχει…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και εγώ σε ερωτώ.  

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Μιλήσαμε,  μαζί  μιλήσαμε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εγώ ξανά ρωτώ, με ποια βεβαίωση πήραν αυτοί τα δικαιώματα του ΄13;  

Πείτε μου με ποια βεβαίωση;  

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Τις απορίες που είχατε πάντως τις  κάναμε τηλεφωνικά δια ζώσης με 

ανοικτή ακρόαση. Είπα ότι  παρίστατο μπροστά μου και διαβεβαίωσαν 

αυτό το πράγμα. Εγώ αυτό μόνο μπορώ να πω.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε μην κάνουμε…  

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Πάνω στο θέμα και δεν ήρθα προετοιμασμένος να δώσει συνολική 

απάντηση. Αλλά για εκείνη την συγκεκριμένη απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μας διαβεβαίωσε ότι  δεν δημιουργεί  

κανένα απολύτως πρόβλημα.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πρόεδρε μπορώ να κάνω μια ερώτηση στον κ.  Γενικό;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ξανά τώρα ερώτηση;  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Ερώτηση σχετικά με αυτό το θέμα. Απλό. Εάν αυτό το οποίο 

τηλεφωνικά ζήτησε το ζήτησε εγγράφως. Γιατί  το έγγραφο είναι αυτό 

το οποίο μένει .  Ο προφορικός λόγος ξέρετε.  Θα πει  ο τάδε ότι  ξέρεις  

εγώ παρανόησε ο Αναστασιάδης ή ο κ.  Φωτιάδης ή ο κ.  Θεμιστο κλέους 

δεν τα είπε αυτά. Εγγράφως ετέθη το ερώτημα για να είμαστε 

καλυμμένοι,  όχι  μονάχα εμείς ,  άσε μας,  οι  αγρότες;  Πολύ απλά 

πράγματα.  Εγγράφως το ζήτησε; Αυτό το ερώτημα ήθελα να κάνω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε διάλογο σας παρακαλώ συνάδελφοι.  Σας παρακαλώ  πολύ. 

Έχει τελειώσει και η δευτερολογία.  Καταθέσατε την άποψή σας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τώρα γιατί  κάνετε διάλογο κ.  Χασαπίδη; Πετάγεστε.  Εάν ο καθένας 

πετάγεται εδώ πέρα τι  θα γίνει;  Για όνομα του Θεού.  

 Το θέμα ολοκληρώθηκε και μπαίνει  σε ψηφοφορία.  Υπάρχει η 

εισήγηση της υπηρεσίας.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όπως το εισηγήθηκε η υπηρεσία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όπως το εισηγείται η υπηρεσία.  Ναι,  ναι.  Κύριε Αναστασιάδη Ηλία;  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Επειδή όπως αντιλαμβάνομαι δεν υπάρχει νούμερο για την  παράνομη 

χρήση, εγώ τοποθετούμαι…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ψηφίζετε τώρα.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Παρών. Μισό λεπτό Πρόεδρε,  δικαιολογώ το παρόν.  Προς Θεού 

δηλαδή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρών. Δεκτό.  Ο κ.  Καρύδας; Παρών. Ο κ.  Γιαννακίδης; Παρών. Η 

κυρία Γεωργούλα; Παρούσα. Εσείς την  πρότασή σας.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Άμεση ολοκλήρωση…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία,  την είπατε την πρόταση σας.  Μην την επαναλάβετε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ψηφοφορία κύριε Πρόεδρε,  τι  θα γράψετε;  Όλα όσα είπα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Την πρότασή σας.  Βεβαίως.  Αυτή θα καταγραφεί.  Ήδη έχει  

καταγραφεί.  Την εισήγηση της υπηρεσίας.  Ναι,  ναι,  ναι  και ο 

Πρόεδρος.   

Καθορισμός αποζημίωσης χρήσης δημοτικών κτημάτων του 

αγροκτήματος Κωνσταντινάτου για τις καλλιεργητικές περιόδους 

2013-2014, 2014-2015,  

2015-2016 και 2016 -2017  

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: 810/2014)  

                                                               …………………  
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ομοίως του αγροκτήματος Λευκώνα, Χριστός και Πεπονιάς  

για τις καλλιεργητικές περιόδους 2013 -2014 και 2014 -2015  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 811/2014)  

                                                               …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο επόμενο θέμα. Εικοστό.  

 

ΘΕΜΑ 20ο  

Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας τμήματος  

του υπ' αριθμ. 90 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Κρίνου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό είναι ένα αγρόκτημα για πέντε χρόνια.  56.660 τετραγωνικά. Οι 

όροι δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αγροτεμάχιο είναι για καλλιεργήσιμη γη.    

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Τοπογραφικό και την έγκριση από το Δασαρχείο την πήραμε;  
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Τοπογραφικό θα υπάρχει σίγουρα, αλλιώς εάν δεν υπάρχει 

τοπογραφικό, αλλά τις  εγκρίσεις  σας λέω δεν τις  παίρνεις  τώρα σε 

αυτό το στάδιο.  Τις παίρνεις  μετά.  Μετά από αυτό το  στάδιο.  Σας έχω 

φέρει τόσα θέματα, μετά τις  παίρνεις .  Παίρνουμε πρώτα απόφαση 

Δημοτικού Συμβουλίου,  εφόσον φέρει ο κ.  Μυστακίδης το 

τοπογραφικό και μετά παίρνεις  τις  εγκρίσεις  από τις  υπηρεσίες.  Μα 

πρώτη φορά σας τα φέρνω έτσι;   

Εγώ δεν κάνω εδώ πέρα του κεφαλιού μου, ότι  εισηγείται η 

υπηρεσία μετά από τις  νόμιμες διαδικασίες που ακολουθεί με την 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Ο κύριος Μυστακίδης εισηγείται ένα θέμα 

στο Προσόδων με τοπογραφικό πλέον,  γιατί  χρειάζεται αυτό το 

τοπογραφικό που σας είπα και τις  εγκρί σεις  τις  παίρνεις  αφού πάρει 

απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αυτά άλλαξαν το ΄11.  Αυτά σας τα είπα με ειλικρίνεια.  Οι Δήμοι και 

οι  Κοινότητες,  ακούστε κύριοι ,  να κοιτιόμαστε στα μάτια.  Οι Δήμοι 

που χειριζόσασταν στο παρελθόν έπαιρναν εγκρίσεις  μέχρι και το ΄10 

χωρίς ούτε ένα έγγραφο.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πάμε αύριο να δούμε…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν είχατε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Εγώ τα λέω;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ας προχωρήσουμε.  Ας προχωρήσουμε.  Αφήστε τα παλαιά.  Έχουμε 

συγκεκριμένο θέμα. Μιλάμε για συγκεκριμένο θέμα, μην πάμε ούτε 

στο παρελθόν ούτε πουθενά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ερώτημα να υποβάλλω Πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις επί  του συγκεκριμένου υπάρχουν;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ερώτημα να υποβάλλω Πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  

Βεβαίως.  Αυτό ερωτώ, εάν υπάρχουν ερωτήσεις.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Βέβαια τώρα καλώς είπατε ότι  θα,  για να δημοπρατήσουμε.  Αυτό 

αποφασίζουμε.  Ερώτημα. Η δημοπρασία θα έπρεπε να γίνει  στην 

καλλιεργητική περίοδο.  Ήδη έχει  αρχίσει  η καλλιεργητική περίοδος.  

Πιστεύετε εσείς  ότι  σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουμε 

όλα όσα απαιτούνται;  Γιατί  διαφορετικά όλη η διαδικασία θα είναι 

στον αέρα. Λόγια για να λέμε μονάχα.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε εγώ δηλαδή εδώ μέσα είναι το θέατρο του παραλόγου. 

Από την μια να καλλιεργηθεί η γη μας,  να την αξιοποιήσουμε,  να την 

βγάλουμε σε δημοπρασία,  από την άλλη επειδή αργούν οι  υπηρεσίες να 

μην την βγάλουμε.   

 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 3 Η Σ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014  

16

7 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε είναι πολύ σύνθετες οι  διαδικασίες.  Οι συνάδελφοι 

καταλαβαίνουν.  Ως ένα σημείο κάνουν και αντιπολίτευση. Το δέχομαι,  

είναι θεμιτό μέσα στα όρια και στα πλαίσια της άσκησης πολιτικής,  το 

αντιλαμβάνομαι αλλά να μην παίζουμε με τους χρόνους των 

υπηρεσιών.  

 Όποιος θέλει  μπορεί να έρθει  και στην υπηρεσία του κ.  

Μυστακίδη και στην υπηρεσία των Προσόδων να αποταθεί και στις  

άλλες υπηρεσίες που καλούμε με έγγραφο τρόπο να πάρουμε εγκρίσεις ,  

να δουν τι  θα τους πουν και αυτοί και τότε να βγάλουν τα 

συμπεράσματά τους.   

 Εδώ να λέμε μεγαλοστομίες μεταξύ μας,  εντάξει  δεν νομίζω ότι  

είναι και το πιο ευχάριστο.  Επομένως, εφόσον θέλετε οι  προτάσεις του 

κ.  Μυστακίδη να βγαίνουν σε δημοπρασία και να περιμένουμε τις  

εγκρίσεις  των υπηρεσιών, αυτή είναι η διαδικασία.  Εάν 

καθυστερήσουν ή όχι ,  με συγχωρείτε πάρα πολύ, εμείς  κάνουμε το 

αδύνατο δυνατό.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Εγώ σας διαβεβαιώνω ότι  αυτό το θέμα, επειδή το θυμάμαι και το 

τοπογραφικό, σίγουρα έχει  ολοκληρωθεί  η διαδικασία ως προς τα 

έγγραφα που χρειαζόταν.  Δηλαδή τοπογραφικά έγγραφα, εγκρίσεις  από 

Δασαρχεία και Αρχαιολογίες,  γι΄ αυτό και θ α βγει  στον αέρα. Τώρα ο 

χρόνος που θα χρειαστεί  είναι ο χρόνος δημοπράτησης και η έγκριση 

από την Περιφέρεια.  
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 Ωστόσο, όλα τα ακίνητα δεν τα ζητάνε να τα νοικιάσουν για να 

τα καλλιεργήσουν.  Κάνουν και άλλες χρήσεις,  κ.  Αναστασιάδη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλει κανένας να τοποθετηθεί επ΄ αυτού; 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: 812/2014)  

                                                               …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό πρώτο.  

ΘΕΜΑ 21ο  

Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας σχολικών αγρών:  

α) στην Τ.Κ. Πεπονιάς,   

β) στην Τ.Κ. Προβατά,  

γ) στην Τ.Κ. Χριστός και  

δ) στην Τ.Κ. Βαμβακιάς.  

Εισηγητές:  Ο Αντιδήμαρχος.  κ.  Γαλάνης Στ. &  

ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  Μερετούδης  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εδώ ποιο  ακριβώς είναι το θέμα μας;  Δεν κατάλαβα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας.  Σημαίνει  ότι  όλα είναι 

τακτοποιημένα αλλά είναι σχολικοί αγροί.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Έχουν την ιδιαιτερότητα ότι  είναι σχολικοί.    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό είναι.  Πάνε στα σχολεία αυτά. Εκεί ανήκουν και πάνε στα 

σχολεία.  Τι άλλο; Είναι ολοκληρωμένα, με τοπογραφικά, με τα 

Δασαρχεία,  με την ΚΗ και ΕΙ Αρχαιολογία και τα λοιπά. Είναι 

ολοκληρωμένο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας τμήματος του  

υπ΄ αρ. 90 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Κρίνου.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαι τούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 812/2014)  

                                                               …………………  
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έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας σχολικού  αγρού στην Τ.Κ. 

Πεπονιάς.  

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: 813/2014)  

                                                               …………………  

 

Ομοίως  στην Τ.Κ. Προβατά  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 814/2014)  

                                                               …………………  

 

Ομοίως  στην Τ.Κ. 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: 815/2014)  
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                                                               …………………  

 

Ομοίως στην Τ.Κ. Βαμβακιάς.  

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: 816/2014)  

                                                               …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό δεύτερο θέμα  

 

ΘΕΜΑ 22ο  

Έγκριση έναρξης διαδικασίας κατάρτισης Επιχειρησιακού 

Προγράμματος  

Δήμου Σερρών δημοτικής  περιόδου 2014 -2019 και έγκριση παροχής  

υπηρεσιών υποστήριξης  

σε εξειδικευμένα θέματα στο πλαίσιο κατάρτισής του.  

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  Καρπουχτσής Κ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος κ.  Καρπουχτσής.  

Παρακαλώ κ.  Καρπουχτσή.  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  όπως 

προβλέπεται από τον Ν3852/10 το Πρόγραμμα Καλλικράτης καθώς και 

τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και μετά από την δημοσίευση της 

απόφασης του υπουργού Εσωτερικών για το περιεχόμενο, την δομή και 

τον τρόπο υποβολής των 5ετών επιχειρησιακών προγραμμάτων των 

Δήμων, το Τμήμα Προγραμματισμού ακολουθώντας τα βήματα του 

Οδηγού Κατάρτισης έχει  ξεκινήσει την διαδικασία ξεκινώντας από το 

σκέλος της προετοιμασίας και της ο ργάνωσης στέλνοντας έγγραφα σε 

όλες τις  διευθύνσεις και τα νομικά πρόσωπα του Δήμου για την 

ενημέρωση επί της διαδικασίας καθώς και ζητώντας άτομα για την 

συγκρότηση συγκεκριμένης ομάδας έργου.  

 Για ενημέρωσή σας,  σας αναφέρω ότι  η διαδικασία κατάρτισης 

ενός επιχειρησιακού προγράμματος περιλαμβάνει εννέα συνολικά 

βήματα, όπως η προετοιμασία οργάνωσης,  συνοπτική περιγραφή και 

αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης,  ο καθορισμός στρατηγικής του 

Δήμου, η συνεργασία με όμορους Δήμους,  η έγκριση του στρατηγικού 

σχεδίου,  η κατάρτιση του επιχειρησιακού σχεδίου,  ο πενταετής 

προγραμματισμός δράσεων και οικονομικός προγραμματισμός του 

επιχειρησιακού σχεδίου,  ο προσδιορισμός δεικτών παρακολούθησης 

και αξιολόγησης και η τελική έγκριση του επιχειρησιακού σχεδίου.   

 Λαμβάνοντας υπόψη ότι  μετά από δυο δημοτικές περιόδους από 

τότε που θεσπίστηκε ο καθορισμός του επιχειρησιακού προγράμματος,  

οι  υπηρεσία έχει  αποκτήσει αρκετά μεγάλη τεχνογνωσία στην 

κατάρτισή του αλλά υστερεί  ακόμα σε συγκεκριμένα ζητήματα, όπως 

αφορά την αξιοποίηση των νέων εναλλακτικών στρατηγικών που 

αναδεικνύουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του Δήμου καθώς και 

ότι  βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη χρονική περίοδο που έχει  να κάνει  με 
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την έναρξη της υλοποίησης του καινούργιου Ε.Σ.Π.Α.,  τις  καινούργιες 

αναπτυξιακές προοπτικές,  την ανάγκη για την αξιοποίηση νέων 

μορφών χρηματοδότησης,  όπως είναι προγράμματα τύπου JESSICA, 

δάνεια από  Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και Σ.Δ.Ι .Τ. ,  καθώς και 

μια σειρά από νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που προβλέπονται από το 

καινούργιο Ε.Σ.Π.Α.,  όπως οι  ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις,  

καθώς και την ανάγκη δημιουργία βάσεων για ολοκληρωμένες αστικές 

παρεμβάσεις και με δεδομένο ότι  δεν υπάρχει εξειδικευμένο 

προσωπικό αυτή την στιγμή στον Δήμο για να καλύψει τα 

συγκεκριμένα θέματα, κρίνουμε σκόπιμ η την ανάθεση υπηρεσίας 

παροχής υπηρεσιών στα συγκεκριμένα αυτά ζητήματα στο πλαίσιο της 

κατάρτισης του επιχειρησιακού για το 2014 -2019.  

 Πιο συγκεκριμένα με αυτή την εισήγηση ζητάμε την υποστήριξη 

σε δυο συγκεκριμένα βήματα. Στο Βήμα 2 που έχει  να κάνει  μ ε την 

συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης του 

Δήμου, της οργάνωσης και της λειτουργίας του,  στην αναγνώριση των 

κρίσιμων ζητημάτων ανάπτυξης,  στην ιεράρχηση των μειονεκτημάτων 

και των πλεονεκτημάτων καθώς και στην αναγνώριση του σ υνόλου των 

δυνατοτήτων που έχει  τόσο ο Δήμος όσο και το σύνολο των νομικών 

του προσώπων, όπως επίσης και στο Βήμα 7,  που έχει  να κάνει  με τον 

5ετή προγραμματισμό των δράσεων και τον οικονομικό 

προγραμματισμό του επιχειρησιακού προγράμματος.   

 Ο ανάδοχος που προτείνουμε  να επιλεγεί  μέσα από  αυτή τη 

διαδικασία  θα πρέπει  να έχει ,  τουλάχιστον,  ως μίνιμουμ κριτήρια την  

γνώση  του θεσμικού  πλαισίου λειτουργίας του Δήμου,  αποδεδειγμένη  

εμπειρία στην σύνταξη  επιχειρησιακών  προγραμμάτων,  πολύ καλή 

γνώση των τοπικών  συνθηκών  και της τοπικής αγοράς και ζητήματα 
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και γνώσεις  σε επίπεδο περιφερειακής ανάπτυξης,   αποδεδειγμένη  

εμπειρία στην υλοποίηση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων  

Ε.Σ.Π.Α. και αποδεδειγμένη εμπειρία  στην αξιοποίηση και διερεύνηση  

επενδυτικών ευκαιριών.  

  Για αυτό λοιπόν έχουμε κάνει  μια  εκτίμηση του κόστους 

περίπου στις  20.000 πλέον Φ.Π.Α, το οποίο  προτείνεται να καλυφθεί  

από τον  κωδικό εξόδων  του προϋπολογισμού 2015 για την παροχή 

υπηρεσιών συμβούλου στρατηγικού σχεδιασμού  του Δήμου Σερρών,  

το οποίο είχε  προϋπολογιστεί   περίπου 40.000 €,  το υπολειπόμενο  

ποσό  αυτού του κωδικού προτείνουμε να χρησιμοποιηθεί   σε 

μεταγενέστερο στάδιο για την υποστήριξη  του Δήμου στο πλαίσιο  της 

έναρξης της νέας  προγραμματικής περιόδου και την προσπ άθεια για 

την βέλτιστη  προετοιμασία του Δήμου για την διεκδίκηση  όσο το 

δυνατόν   περισσότερων πόρων μέσω του Ε.Σ.Π.Α..   

  Η ανάθεση προτείνεται να εκτελεστεί  μέσω της πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος,   η οποία  θα δημοσιευτεί   κανονικά στο 

Διαύγεια,  στο Κεντρικό  Μητρώο  Δημοσίων Συμβάσεων  και στην 

ιστοσελίδα του  Δήμου Σερρών.  

  Μετά από αυτό προτείνουμε  την έγκριση  της υλοποίησης 

παροχής υπηρεσιών, τον τρόπο ανάθεσής της και την κάλυψη από τον 

συγκεκριμένο προϋπολογισμό του  προγράμματος.   Του 

προϋπολογισμού.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις;   Κύριε Φωτιάδη, κύριε Γιαννακίδη.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Κύριε εισηγητά,  από την εμπειρία μου  το πρώτο  που θα έπρεπε  να 

κάνετε και δεν το είδαμε εδώ, έπρεπε να έχετε απευθυνθεί εσωτερικά  
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σε όλες τις  υπηρεσίες σας,   τις  πιθ ανά  εμπλεκόμενες,   διότι  υπάρχει  

εμπειρία δεν μπήκαμε τώρα στον Καλλικράτη, θα έπρεπε να έχουμε 

την  βεβαίωση ότι  δεν μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά,  την οποία 

πολύ ωραία περιγράψατε.   

  Μάλιστα, στα δύο σκέλη, τα οποία αναφέρεστε,   όσον αφορά την 

αξιολόγηση των δομών σήμερα  θεωρώ ότι  εσωτερικά θα έπρεπε ήδη 

να έχετε οργανώσει τέτοια υπηρεσία,   ήταν αναγκαίο να υπάρξει  για 

να είχατε  ανά πάσα στιγμή  και την δυνατότητα να αξιολογήσατε και 

την πορεία  του προηγούμενου  επιχειρησιακού.  

  Αυτή τη δομή  δεν  την  ετοιμάσατε ή δεν την  έχετε;  Πρέπει να 

μας εξηγήσετε.   Και αυτή η δομή θα σας έλεγε ότι    δεν μπορούμε,  

θέλουμε εξωτερικό συνεργάτη.        

  Η ερώτηση  είναι,  λοιπόν,   έχετε δίκιο,   η ερώτηση  είναι  δομή 

εσωτερική αξιολόγησης έχει  ο Δήμος;  Την  οργανώσετε;   Αυτή 

αποφάνθηκε ναι ή όχι;      

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Μιλάμε για αξιολόγηση στο πλαίσιο  του επιχειρησιακού 

προγράμματος,   της αξιολόγησης των στόχων   και της επίτευξης των 

στόχων  που θέτει  το  επιχειρησιακό πρόγραμμα  όσο και  την 

υλοποίηση  των  στόχων αυτών από τις  επιμέρους διευθύνσεις.   

 Ως στόχοι αυτοί έχουν προκαθοριστεί   και έχουν προκύψει μια 

σειρά από συμπεράσματα  από την προηγούμενη δημαρχιακή  θητεία.    

  Παρόλα αυτά όμως  το αίτημα για υπηρεσίες τα συγκεκριμένα 

θέματα έχει  να κάνει  με  το  ότι  δεν υπάρχει  πραγματικά στα 

συγκεκριμένα ζητήματα από κανένα τμήμα εμπειρία,  καθώς πρόκειται  

για νέα ζητήματα.   Στα προγράμματα  Σ.Δ.Ι .Τ.   δεν έχει  μεγάλη 

εμπειρία  ο Δήμος εδώ πέρα.  
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  Όσο αφορά τις  ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις  και ότι  έχε ι  

να κάνει  με την ολοκληρωμένη  βιώσιμη αστική ανάπτυξη, τα οποία 

περιγράφονται στην καινούργια  προγραμματική περίοδο,   δεν έχει   

ούτε ο Δήμος των Σερρών ούτε κανένας άλλος Δήμος εμπειρία στην 

λειτουργία τους,  οπότε αναγκαστικά, κατ΄ εμέ,   καταφεύγουμε   σε  

αυτή τη λύση.  

  Μάλιστα, εάν προσέξατε,  καταφεύγουμε  με ένα αρκετά 

μικρότερο ποσό  του αρχικώς  προϋπολογισθέντος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γιαννακίδης.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Δύο ερωτήματα έχω. Το ένα ταυτίζεται λίγο ως πολύ  με το ερώτημα 

που  έθεσε ο κ.  Φωτιάδη,  δηλαδή ήθελα να ρωτήσω εάν υπάρχει 

κάποια ομάδα,  εάν έχει  συσταθεί  στον Δήμο που να ασχολείται με 

τέτοια θέματα,  μια και όλα αυτά  τα επιχειρησιακά προγράμματα  και 

δεδομένου της κρίσης,  δηλαδή ότι  ο Δήμος δεν έχει   έσοδο ουσιαστικά 

από  κεντρικούς αυτοτελείς  πόρους,   εάν υπάρχει  τέτοια ομάδα ή  

σκέφτεστε να συστήσατε μια τέτοια δομή  αντίστοιχη,   καλό είναι να 

προσλάβουμε κάποιον ειδικό  αλλά  το θέμα είναι να μείνει  και μια 

προίκα  στον Δήμο,  δηλαδή να αποκτήσει μια  αυτονομία σε τέτοια  

ζητήματα  και να έχει   μια δική του ομάδα  που να μπορεί να δουλεύει 

τέτοια πράγματα. Το ένα ερώτημα είναι αυτό.    

 Το δεύτερο ερώτημα που θα ήθελα να  θέσω, το ποσό πώς  

προκύπτει  αυτό με το Φ.Π.Α 25 κοντά χιλιάδες;   

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Ξεκινώντας το πρώτο βήμα της κατάρτισης του επιχειρησιακού  

σχεδίου  προβλέπεται  η συγκρότηση  αυτής της ομάδας  από  άτομα 
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από  το σύνολο  των Διευθύνσεων του Δήμου, όσο και από τα νομικά 

πρόσωπα.  Η εμπειρία υπάρχει  και επειδή έχει   γίνει   αξιολόγηση της 

εμπειρίας  των στελεχών,  γ ι '  αυτό και δεν πάμε σε ανάθεση του 

συνόλου  του επιχειρησιακού  του Δήμου κάπου εξωτερικά.  Για να 

απαντήσω και στο ερώτημα πριν.    

  Τώρα το πώς φτάσαμε  στο ποσό αυτό,   έγινε με εκτίμηση της 

υπηρεσίας  βάσει των συγκεκριμένων προδιαγραφών  που θα πρέπει  να  

καλυφθούν στα συγκεκριμένα τμήματα  του επιχειρησιακού σχεδίου.   

  Έχει να κάνει  με το μέγεθος  που έχει   η συγκεκριμένη  

υπηρεσία  σε σχέση με το σύνολο  της σύνταξης του επιχειρησιακού 

σχεδίου και είναι αρκετά,  στο ένα τέταρτο περίπου  χαμηλότερη απ ό 

τον προϋπολογισμό που είχε προκύψει  στην προηγούμενη  δημαρχιακή  

θητεία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις.  Ο κ.  Γάτσιος και ο κ.  Φωτιάδης εάν χρειαστεί .  

Παρακαλώ.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  εκπλήσσομαι για έναν Δήμο Σερρών μετά  από τόσα 

χρόνια και  από τόσα πλαίσια,   τέσσερα πλαίσια,  σε πέμπτο πλαίσιο 

πηγαίνουμε,   να μην μπορεί να συντάξει  ένα επιχειρησιακό σχέδιο την 

ώρα που εμείς  έχουμε ένα γραφείο με 5,  6 άτομα εκεί   πέρα  και τα 

έχουμε επαινέσει  χιλιάδες φορές.   

  Ξέρετε όμως,  αγαπητοί συνάδελφοι,   γ ιατ ί  δεν μπορούν να 

συντάξουν;  Γιατί  όλες οι  προτάσεις που έρχονται,  έρχονται  από 

εξωτερικούς,  από εξωτερικά γραφεία,   το μόνο που κάνουν στο 

γραφείο,  όχι  το μόνο,  σε αυτό το επίπεδο δηλαδή της  εργασίας που 
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κάνουν   τις   παίρνουν και τις  διεκπεραιώνουν μό νο μέσα από τα 

πρωτόκολλα.  

  Μέσα από αυτή τη  διαδικασία λοιπόν και από  αυτή την 

πολιτική αντιμετώπιση του πράγματος και ερωτώντας συνεχώς στους 

υπαλλήλους να μπορούν,   ποτέ  δεν θα μπορούν.   Ποτέ δεν θα 

μπορούν.   

  Λυπάμαι πολύ  εγώ όπου μετά από τόσα χρόνια  ερχόμαστε εδώ 

για να δώσουμε ξανά 20.000 €,   συμφωνώ 80 συν Φ.Π.Α,  ήταν 100 την 

προηγούμενη φορά,  120,   είναι πάρα πολλά τα χρήματα αλλά ξέρετε τι  

γίνεται;  Θα το διαβάσουμε μετά το επιχειρησιακό. Ουσιαστικά τι  θα 

είναι;    Όλα τα  στοιχεία που δίν ουν το κάθε τμήμα και κάθε 

Διεύθυνση  μαζεμένα σε ένα βιβλίο και στο τέλος θα προκύπτουν και 

πέντε προτάσεις,  τις  οποίες θα τις   ξέρουμε εμείς .    Ας το δώσουν σε 

εμάς το  δημοτικό συμβούλιο,   εμείς  θα τις  βγάλουμε  τις  προτάσεις.   

Θα το διαβάσουμε από τρει ς  μέρες στα σπίτια μας  και θα τις  βγάλουμε  

ποιες θα πρέπει  να είναι  οι  προτάσεις και θα τις  συντάξουν αυτοί.   

  Προσωπικά πιστεύω και είναι και άποψη της  παράταξης,   δεν  

πρόκειται εγώ να ψηφίσω  τέτοια χρηματοδότηση.  Λυπάμαι πάρα πολύ 

αυτή είναι η γενικότερη και η ευρύτερη κατάσταση όλου του δημόσιου,   

της  δημόσιας λειτουργίας της χώρας,   γι '  αυτό και  παθαίνουμε αυτά 

από τα φέρνουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Φωτιάδης.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μια κουβέντα και από  εμένα  στη συνέχεια των όσων είπε ο  κ.  

Γάτσιος.   Κύριε εισηγητά θα έπρεπε εδώ σήμερα  να μας έχετε  την 

έκθεση της προηγούμενης σχετικές ομάδας έργου.   Θα έπρεπε να 
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είχατε οργάνωση  ως έλεγε το προηγούμενο  Επιχειρησιακό  και την 

υπηρεσία ελέγχου  για να βηματίσει   ο Δήμος έτος -  έτος αυτά που 

είχαμε ακριβοπληρώσει  και όλοι το έκαναν τότε  για να μας δώσουν 

έναν  βηματισμό  αναγκαίο.   Αυτά δεν υπάρχουν.   

  Έτσι προκύπτει ,  γιατί  να πάμε όταν στη δεύτερη σελίδα  εδώ λέτε 

καθαρά «Το γεγονός,   οι  δύο τιμητικές περιόδους  εφαρμογής  της 

νομοθεσίας  για την κατάρτιση ο Δήμος έχει  εξοικειωθεί  με τη 

διαδικασία και έχει  αποκτήσει τεχνογνωσία».  Εσείς τα λέτε.    

  Λοιπόν,  άρα αυτοδικία  ερχόμαστε σε αυτό που είπε ο κ.  

Γάτσιος  και δεν κρίνουμε εδώ επιτέλους ότι  θα έπρεπε να έχουμε 

φτάσει σε αυτό το επίπεδο;  Τι θα  κάνει η ομάδα έργου; Το ξέρει  καλά 

ο  Γενικός Γραμματέας,   τα πάρει ανά Διεύθυνση,  θα κάνει  εσωτερικό 

διάλογο, θα καταγράψει.  Και στο  τέλος της ζητήσατε; Ωραία τα 

είπατε,  θα θέλουμε έναν τεχνικό σύμβουλο  που θα γνωρίζει  την εγγύς 

πραγματικότητα,  βάλετε κάπου και,  μου έκανε εντύπωση,  μια τσόντα 

τον τάφο του φερόμενου Μ. Αλεξάνδρου  και αυτό  είναι καταλυτικό 

να χρειαστούμε τεχνικό  σύμβουλο.  Όχι έτσι.       

  Θεωρώ ότι  θα έπρεπε ήδη,  εσείς  τώρα μπήκατε,  θα έπρεπε εδώ 

να μας φέρετε την έκθεση της προηγ ούμενης ομάδας έργου. Τι θέλω 

κύριε Πρόεδρε.  Γιατί  ψηφίσαμε και πληρώσαμε ακριβά το 

προηγούμενο επιχειρησιακό  πρόγραμμα.  Έτσι δεν είναι;   Έπρεπε  να 

δούμε ακριβώς    εάν έχει   οργανωθεί και αυτή η υπηρεσία  που 

προέβλεπε το προηγούμενο  επιχειρησιακό.  

 Γραμματέα δεν ξέρω εάν υπάρχει  και θα έπρεπε να είναι εδώ η 

έκθεση.  Και όταν αυτές οι  δομές,   η προηγούμενη ομάδα  και η ειδική 

δομή αυτή  δεν θα μπορούσε πραγματικά να υποστηρίξει ,    τότε θα  

προστρέχαμε  επί  συγκεκριμένου.  Και αυτοί,  κατά την  άποψή μα ς θα 
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μας κατευθύνανε  τι  συγκεκριμένα θέλουν ως βοήθεια,   διότι  νομίζω 

ότι  θα έπρεπε να πάρουμε την τεχνογνωσία,   όπως εσείς  το λέτε και να 

έχουμε μια  εξοικείωση.  

  Τώρα, εάν είχαμε πιο μπροστά  Ταμείο Συνοχής  ή  εάν είχαμε 

το JESSICA και τώρα έχουμε ένα άλλο πρόγραμμα, επιτρέψτε  μου να 

πω ότι  δεν υπάρχει μεγάλη απόκλιση, με μια επίσκεψη στην 

Διαχειριστική όσοι έχουν τεχνογνωσία  κατανοούν.   

 Δεν θέλουμε τεχνικό σύμβουλο, επιτέλους,  να μάθουμε  να παίρνουμε 

εμείς  από μόνοι μας  τα προγράμματα  και κακά τα ψέματα,  να μην 

καταφεύγουμε σε αυτό που  είπε ο κ.  Γάτσιος.  Ας σταματήσουμε να 

δουλεύουμε με τους εξωτερικούς εν είδει  πλασιέ.   Γνωριζόμαστε καλά 

και ξέρουμε τι  γίνεται.    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο Γενικός Γραμματέας κάτι  θέλει  να πει .   

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Η ομάδα έργου αυτή τη  στιγμή έχει  συσταθεί.  Το αντίστοιχο αρμόδιο 

τμήμα για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι 

γνωστό, το Τμήμα Προγραμματισμού του Δήμου.  Αυτό  είναι 

εντεταλμένο και από τον νόμο και από το  οργανόγραμμα. Την τελική 

έκθεση εισηγητική  όσον αφορά την κατάληξη του επιχειρησιακού που 

διανύουμε  δεν την έχουν κάνει  πράγματι…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Για την περίοδο 2014 τώρα λήγει .  Δεν έκλεισε.  Ακόμη έχουμε  το 

ετήσιο πρόγραμμα δράσης του ΄14.   Δεν έχει  κλείσει .   Αλλά οι  

διαχρονικές  εκθέσεις που  έχουμε αυτή τη στιγμή που τις   συντάσσουν 
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πράγματι το αρμόδιο τμήμα,  το οποίο είναι το τμήμα 

Προγραμματισμού. Δεν υπάρχει άλλο τμήμα εσωτερικού  ελέγχου,  μην 

μπερδέψουμε  την λογιστική  ή  άλλη παρακολούθηση  με την 

παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος.  Ο Οργανισμός 

προβλέπει το Τμήμα Προγραμματισμού  να ακολουθεί αυτή τη 

διαδικασία,   η οποία τηρείται ευλαβικά.  Προσπαθούμε,  τουλάχιστον 

και με τη  δική μου υποστήριξη να τηρήσουμε αυτή τη διαδικασία.   

  Η τεχνογνωσία  είναι συγκεκριμένη όμως.  Δύο, τρεις   

υπάλληλοι οι  οποίοι  ασχολούνται  με όλα τα προγράμματα,  

παρακολουθούν τα προγράμματα,  την γραφειοκρατική διαδικασία,   

έχουν συνάμα και τον σχεδιασμό  του επιχειρησιακού προγράμματος.   

  Αυτή τη στιγμή  αυτή την  εισήγηση ότι  κάνουμε μέρες   με τον 

κ.  Καρπουχτσή,  αλλά συγχρόνως είναι εισήγηση και της Διερεύνησης.  

Οι δυνατότητες της Διεύθυνσης  που είναι εντεταλμένη  και έχουν  την 

δυνατότητα  από τον νόμο ή  την  υποχρέωση από  τον νόμο, είναι 

αυτή.  Λέει  ότι  μπορώ να κάνω  σε όλα τα στάδια αυτού του 

επιχειρησιακού  σχεδιασμού μόνο τα δύο.   

Ενόψει του νέου Ε.Σ.Π.Α.,   ενόψει  των νέων κοινοτικών 

πρωτοβουλιών  υπάρχουν θέματα τα οποία θα  μπορούσε να 

υποστηριχθεί  ο Δήμος   και από έναν εξωτερικό συνεργάτη,  ούτως ή 

άλλως δεν μπορεί να περάσει ως έγκριση εάν αναλάβει  εξολοκλήρου 

αυτός ο εξωτερικός συνεργάτης  την υλοποίηση ή εάν θέλετε,  την 

εκπόνηση  του επιχειρησιακού προγράμματος.  

 Ο νόμος  τον θέλει  ως βοηθός την  ομάδα έργου  του Δήμου. Και 

νομίζω πως θα  γίνει  προς αυτή την κατάρτιση από την πρόσληψη,  η 

οποία θα περάσει  και από μια  διαγωνιστική διαδικασία,   όπως  έχει  

πει  πολύ καλά ο κ.  Καρπουχτσής.   
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 Επομένως, θέλω να πω με λίγα λόγια,  ότι    αυτά  που 

προβλέπονται από τον νόμο εμείς    τα έχουμε ακολου θήσει.  Έχουμε 

ένα νέο προεδρικό διάταγμα  που καθορίζει  ένα νέο επιχειρησιακό 

σχεδιασμό,  έχουμε πενταετή διάρκεια,  νέο Ε.Σ.Π.Α.,   νέα 

προγράμματα  και νομίζω  και μια εξωτερική βοήθεια  που θα 

βοηθήσει στην απορρόφηση  κονδυλίων από το Ε.Σ.Π.Α.  δεν θα ήτ αν 

κακό για  το Δήμο,  θα συνέβαλε μάλιστα τα μάλλα  για να είχαμε 

καλύτερη απορροφητικότητα.    

Το επιχειρησιακό συνδέεται καθαρά με την απορροφητικότητα. 

Τη στιγμή που προβλέπεις μέσα δράσεις  το συνδέεις  με τις  εντάξεις   

προγραμμάτων.   Κατά την  άποψή μας έχει .   Εξάλλου  αναφέρονται  

μέσα προγράμματα του Ε.Σ.Π.Α. και δράσεις  που έχουν σχέση 

βεβαίως.  

 Επομένως με αυτά που σας λέω θέλω να πω ότι   κρίνεται 

απαραίτητη υποστήριξη του τμήματος προγραμματισμού  και της 

δημοτικής αρχής  από έναν εξωτερικό σύμβ ουλο  και συνεργάτη  

ειδικά για το στρατηγικό -  επιχειρησιακό  σχεδιασμό του Δήμου. 

Νομίζω ότι  τυγχάνουν νομιμότητας όλες οι  ενέργειες που κάνουμε.  Σε 

κάθε απόφαση που λαμβάνουμε ο ελεγκτής νομιμότητας νομίζω μας 

επιστρέφει την απόφαση με το ΟΚ για την διαδ ικασία που 

ακολουθούμε.   

 Δεν ξέρω εάν απάντησα, εάν θέλετε κάτι  άλλο να πω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια ερώτηση μπορώ να κάνω; Κύριε Γενικέ πρέπει να μας πείτε πολύ 

συγκεκριμένα να το κατανοήσουμε αυτός ο εξωτερικός συνεργάτης πώς 

θα μας βοηθήσει να πάρουμε ένα πρόγρ αμμα …θα τον προσλάβουμε 

για το επιχειρησιακό.  
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ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Γιατί  όπως βλέπετε στο βήμα στον 5ετή προγραμματισμό εδώ και στην 

έγκριση στρατηγικού, θα έχει  μια ειδική γνώση και θα περιγράψει 

αυτόν τον άξονα με τον οποίο εμείς  θα διεκδικήσουμε χρήματα . Ένα 

δεν περιγράφεται στον στρατηγική επιχειρησιακό σχεδιασμό μια 

δράση, ένας άξονας,  μια στόχευση, δεν θα μπορέσουμε να πάρουμε τα 

χρήματα γιατί  συντρέχει   η πρόταση που κάναμε με το επιχειρησιακό 

σχέδιο που έχουμε.  Έτσι καταβαίνουν τα προγράμματα.  

 Το ίδιο το Τμήμα Προγραμματισμού είναι αυτό το οποίο το 

συντάσσει το τεχνικό δελτίο βάσει του επιχειρησιακού μας 

σχεδιασμού. Αυτό είναι απόλυτο.  Αυτοί το κάνουν πάντως,  ο 

προγραμματισμός.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Βεβαίως.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτός ο συντονιστής εάν τον προσλάβουμε δεν θα βάλει τις  

διευθύνσεις με βάση τους άξονες και το σκαρίφημα του νέου Ε.Σ.Π.Α. 

να ζητήσουμε,  να προσαρμόσουμε εκεί  πάνω τις  νέες προτάσεις.   

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Ακριβώς γι΄ αυτό λέμε.  Η αιχμή του δόρατος  για μας και εκεί  που 

έχουμε μια έλλειψη τεχνογνωσίας είναι τα συγκεκριμένα δυο βήματα. 

Επομένως για την περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Την περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης θα μας την πει  ο 

εξωτερικός συνεργάτης;  
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ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Νομίζω πάντως ότι  κρίνεται απαραίτητη αυτή η συμβολή του.  Θα 

συμβάλει,  νομίζω, τα μάλλα και μέχρι στιγμής τουλάχιστον έχει  

αποδειχθεί  ότι  σε αυτό το επίπεδο οι  συνεργασίες που κάναμε ήταν σε 

πολύ καλό επίπεδο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Για την κατάρτιση του επιχειρησιακού. Είχαμε το καλύτερο 

επιχειρησιακό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γραμματέα Ευχαριστούμε.  Κύριε Δήμαρχε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Απλώς με κάλυψε πλήρως ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, απλώς θα 

ήθελα να υπερτονίσω και εγώ ότι  το τμήμα  Προγραμματισμού του 

Δήμου Σερρών κάνει  πάρα πολύ καλή δουλειά.  Δεν έχει  όμως 

απεριόριστες δυνατότητες και ικανότητες.  Για όνομα του Θεού, 

υπάρχει κανένα τμήμα Προγραμματισμού σε κάποιον Δήμο που δεν 

ζητάει την βοήθεια εξωτερικού συνεργάτη προκειμένου να δ ιεκδικήσει 

προγράμματα; Δεν που τέτοιος Δήμος.   

 Πρέπει να πούμε ότι  η εισηγήτρια του θέματος αυτού, την 

εισήγηση την υπογράφει η κυρία Κοκκινίδου,  η προϊσταμένη του 

τμήματος,  το ήθος της οποίας και η εργατικότητά της δεν 

αμφισβητείται από κανέναν.  Η ίδια η κυρία Κοκκινίδου λέει  ότι  μέχρι 

σε ένα σημείο μπορούμε να βοηθήσουμε,  να κάνουμε αλλά από εκεί  

και πέρα δεν μπορούμε.  
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 Του λέει  μάλιστα στην εισήγησή της το γεγονός ότι  μετά από δυο 

δημοτικές περιόδους εφαρμογής της νομοθεσίας για την κατάρτιση και 

την παρακολούθηση επιχειρησιακών προγραμμάτων οι  υπηρεσίες έχουν 

εξοικειωθεί με την διαδικασία και έχουν αποκτήσει μεν σχετική 

τεχνογνωσία στην στρατηγική ιεράρχησης στόχων και επιδιώξεων και 

στην αποτύπωση της υφισταμένης κατάστασης αλλά δεν διαθέτουν την 

απαραίτητη εξειδίκευση στην αξιοποίηση νέων εναλλακτικών 

στρατηγικών που θα αναδείξουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του 

Δήμου.  

 Λοιπόν,  θα αφήσουμε ακάλυπτο δηλαδή αυτό το κομμάτι;  Δεν 

είναι δυνατόν να το αφήσουμε ακάλυπτο.  Προσπαθούμε να κάνουμε το 

καλύτερο  και η πρόοδος ποια είναι;  Την προηγούμενη φορά δώσαμε 

πολύ περισσότερα χρήματα για το επιχειρησιακό, τώρα δίνουμε 

λιγότερα. Αυτά είχα να συμπληρώσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα ολοκληρώθηκε νομίζω. Θέλετε να πείτε κάτι  επιπλέον; Ωραια 

μπαίνει  σε ψηφοφορία.  Ναι,  να ι,  ναι .  Κύριε Γρηγοριάδη; Ναι,  ο κ.  

Δούκας ναι.  Όχι ο κ.  Καρύδας.  Όχι,  όχι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έχει δυο σκέλη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Ηλίας Αναστασιάδης είπε ναι.  Ο κ.  Καρύδας είπε όχι .  Ο κ.  

Γιαννακίδης όχι ,  η κυρία Γεωργούλα όχι ,  ο κ.  Γάτσιος;   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η παράταξη του κ.  Φωτιάδη το ίδιο.  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: 817/2014)  

                                                               …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο εικοστό τρίτο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 23ο  

Έγκριση διετούς σχεδίου διαχείρισης και αξιοπ οίησης της  

 περιουσίας κληροδοτήματος Αποστολίδη ετών 2014 -2015.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  βλέπετε με πόσες 

αποφάσεις,  δεκάδες θα έλεγα, σας έχω φέρει,  με πολύ ζέση και με 

πολύ προσοχή οι  υπάλληλοι που είναι αρμόδιοι ,  σύμφωνα με τις  

αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου,  ο καθένας στον τομέα του,  
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έχουν φέρει εδώ αποφάσεις που αφορούν το συγκεκριμένο 

κληροδότημα.  

 Θα είμαστε οι  πρώτοι,  ο πρώτος Δήμος μετά από ερώτημα που 

έκανα και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση στην Θεσσαλονίκη, που θα 

κάνει  αυτό το διετές σύμφωνα με τον τελευταίο νόμο τον 4182/2013.  

 Από μέρους μου προσπαθώ πολιτικά και οι  υπηρεσίες 

υπηρεσιακά να καλύψουν το Δημοτικό Συμβούλι ο που διοικεί  αυτό το 

κληροδότημα, ώστε να είναι όλα σωστά καμωμένα. Με εγκρίσεις ,  με 

αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου,  να βγαίνουν συνεχώς σε 

δημοπρασία τα ακίνητα, συγχρόνως βγάλαμε ήδη μια φορά την 

υποτροφία,  την βγάζουμε τώρα και δεύτερη, να μην υπάρχει κάτι  

δηλαδή που να μην είναι σωστά καμωμένο.  

 Σας μιλώ ειλικρινά καθημερινά,  τουλάχιστον σε ότι  με αφορά, 

υπάρχει πίεση στις  υπηρεσίες και το αποτέλεσμα ήταν συν τοις  άλλοις,  

να γίνει  και αυτή η μελέτη μέσα στα πλαίσια του νόμου, ερωτήθηκε η 

Αποκεντρωμένη  Διοίκηση στην Θεσσαλονίκη εάν υπάρχει κάτι  

ανάλογο, μου είπαν ότι  θα είστε οι  πρώτοι που θα το στείλετε,  άρα 

παρακαλώ το συμβούλιο και τους συναδέλφους για την στήριξη του 

συγκεκριμένου σχεδίου.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Πάνω σε αυτό το θέμα έχει  κανένας καμία απορία; Καμία ερώτηση; 

Ψηφίζεται ομόφωνα; Ομόφωνα.  

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      
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(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 818/2014)  

                                                               …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Προχωράμε στο επόμενο. Εικοστό τέταρτο.   

ΘΕΜΑ 24ο  

Καταβολή αποζημίωσης ιδιοκτησιών λόγω ρυμοτομίας  

 στο Ο.Π. 192 -193 βάσει πράξης τακτοποίησης, προσκύρωσης  

 και αναλογισμού.  

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης.  Καμία ερώτηση έχει  πάνω 

σε αυτό το θέμα κάποιος κύριος;   Ο κ.  Μυστακίδης λίγο να έρθει  για 

να απαντήσει στις  ερωτήσεις.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Είναι για το οικονομικό το ερώτημα;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Για το οικονομικό είναι,  ναι.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Πείτε μου να σας ακούσω εγώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Η ερώτησή μου είναι η εξής:  από πότε είναι αυτή η εκκρεμότητα και 

…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εγώ σε ότι  αφορά τις  οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου η εισήγηση 

έρχεται με την γνωμοδότηση. Αυτή είναι από απαλλοτριώσεις.  
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Υπάρχουν υποχρεώσεις.  Και όπου βρίσκουμε χρήματα τις  

τακτοποιούμε.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Εδώ Μεραρχίας κατεβαίνοντας αριστερά οδός Χόνδρου, Ηροδότου, 

εκεί  είναι τα οικοδομικά.  Καταλάβατε.  Από την Μεραρχίας πιο 

ανατολικά. Και Μακεδονομάχων. Χόνδρου είναι από κάτω, είναι δυο 

οικοδομικά. Από κάτω είναι η οδός Χόνδρου.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Από πότε είναι η εκκρεμότητα; Από τότε που συντάχθηκε η πράξη 

τακτοποίησης.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

386 χιλιάδες.  Επειδή παρήλθε το 18μηνο, που υποχρεούμαστε να τους 

αποζημιώσουμε,  υπάρχει και ο κίνδυνος να γίνει  άρση της 

απαλλοτρίωσης.  Αλλά από ότι  μιλήσαμε και με τον δικηγόρο και τα 

λοιπά, αυτοί δέχονται,   έστω και καθυστερημένα να τα πάρουν τα 

χρήματα, για να μην προσφύγουν στα δικαστήρια,  όπου θα 

πληρώσουμε ένα σωρό χρήματα, τα υπολογίσαμε και . .  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Και τόκους και δεν συμμαζεύεται.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

50 με 60 χιλιάδες επιπλέον.  Το σχέδιο της ιδιοκτησίας τους.  Έγινε 

τακτοποίηση, ο δρόμος είναι διανοιγμένος.  Έγινε τακτοποίηση και 

αναλογισμός.  Υπάρχουν κάποια μέτρα που τους πήραμε με 400 ευρώ 
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το τετραγωνικό,  λίγα χρωστούσαν αυτοί,  εμείς  τους χρωστούσαμε 

πολλά και έγινε ένας συμψηφισμός και προκύπτει  αυτό το ποσό των 

386.231 ευρώ σαν αποζημίωση.  

 Το θέμα είναι ότι  ούτως ή άλλως θα τα πληρώσουμε και εάν δεν 

τα πληρώσουμε έτσι θα βγάλουν διαταγή από το δικαστήριο και θα 

πληρώσουμε και ένα μεγάλο ποσό σε τόκους.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Το ποσό αυτό,  αυτή η τιμή μονάδας από πού βγήκε;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Από το δικαστήριο.  Το γράφει στην εισήγηση. από το Εφετείο 

Θεσσαλονίκης.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Οριστική τιμή μονάδας.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Καθορισμός οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης γι΄ αυτούς τους 

ανθρώπους.  Αποφάσισε το Εφετείο Θεσσαλονίκης το ΄10 .  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε δεν τους το πληρώνουμε όλο. Τους πληρώνουμε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εννοείται ένα μεγάλο. Το είπε ο κ.  Μυστακίδης.  Ομόφωνα ναι;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όχι,  δεν καταλάβατε τι  λέω. Δεν τους πληρώνουμε όλο το ποσό που 

πρέπει να πάρουν.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό είπαμε κ.  Γαλάνη. Το είπαμε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Το υπόλοιπο θα τους το πληρώσουμε όταν έχουμε.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έτσι.  Υπάρχει ένα μικρότερο ποσό το οποίο θα πληρωθεί εν ευθέτω 

χρόνω. Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούντα ι για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ      

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 819/2014)  

                                                               …………………  

 

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Μπορείτε να μας πείτε κ.  Αντιδήμαρχε τ α χρήματα αυτά από ποιον 

κωδικό είναι;  Από πού έχουμε αυτά τα χρήματα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για το προηγούμενο θέμα;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Νομίζω, εάν θυμάμαι καλά, το πιο πιθανό είναι εάν το θυμάμαι καλά 

απέξω, είναι από τους παρακρατηθέντες πόρους.  Από τα χρήματα που 

παίρνουμε κάθε μήνα από τους παρακρατηθέντες πόρους.   Εάν το 

θυμάμαι καλά απέξω. Εάν το θυμάμαι καλά.  Γιατί  την εισήγηση την 

είχε ο κ.  Μυστακίδης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό πέμπτο.   
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ΘΕΜΑ 25ο  

Ψήφιση πίστωσης και έκδοση σχετικών ενταλμάτων  

για τους σχολικούς αγρούς .  

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  Μερετούδης.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί των σχολικών, για το θέμα των σχολικών αγρών.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όλα τα χρήματα των σχολικών αγρών πάνε πίσω στα σχολεία όπως εδώ 

ζητούμε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάνε στα σχολεία,  βεβαίως.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στις Σχολικές Επιτροπές.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πηγαίνουν στα σχολεία κ.  Φωτιάδη. Ο σχολικός αγρός του Λευκώνα 

θα πάει στο Δημοτικό του Λευκώνα. Του Κωνσταντινάτου, του 

Σκουτάρεως στου Σκουτάρεως.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στα σχολεία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Το Χριστός στον Λευκώνα. Πάνε στον Διευθυντή του Δημοτικού 

Σχολείου του Λευκώνα.  Η διαχείριση κύριε Κώστα είναι της Σχολικής 

Επιτροπής.  Η Σχολική Επιτροπή εάν θέλει  να αποφασίσει …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άρα δεν πάνε αυτόματα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η απόφαση της Σχολικής Επιτροπής είναι να πηγαίνουν αυτομάτως στο 

σχολείο.   

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: 820/2014)  

                                                               …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό έκτο.   

 

ΘΕΜΑ 26ο  

Έγκριση διοικητικής αποβολής από αυθαίρετα κατεχόμενη  

δημοτική έκταση πουαποτελεί τμήμα του 2δ αγροτεμαχίου  

του αγροκτήματος Αγ. Ιωάννη  

(Πάρκο Κεραιών του Δήμου Σερρών).  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 3 Η Σ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014  

19

4 

Ερωτήσεις;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Έγινε αυτό;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποιο;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Πώς μπήκανε εκεί  χωρίς να τους αντιληφθείτε,  ανεβήκανε εκεί  

επικαθήμενα, ανέβηκε εξοπλισμός ,  πώς έγινε αυτό και ολοκληρώθηκε 

η εγκατάσταση και τώρα τους κάνουμε διοικητική αποβολή; Τι έγινε;   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Καταρχήν αυτοί έχουν,  μιλάμε για την Digea ,  άμα τους σταματήσουμε 

δεν θα έχουμε τηλεοράσεις.  Δεν θα παίζουν οι  τηλεοράσεις.  Το ζήτημα 

είναι  ότι έχουν δικαίωμα να κάνουν ανακοπή και ήδη εμείς  

προχωρήσαμε την διαδικασία εκμίσθωσης.  Έχουμε ετοιμάσει όλα τα 

σχετικά εκμίσθωσης με δημοπρασία.  Πιστεύουμε ότι  θα προλάβουμε να 

μην χρειαστεί  να κάνουμε.  Δεν γίνεται διαφορετικά.    

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

. .  τους βάζατε ένα πρόστιμο αυθαίρετης κατάληψης,  θα παίρνατε 

χρήματα και θα κάνατε διαδικασία διαγωνισμού. Τι πιο απλό;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Κοιτάξτε,  αυτοί ζητήσανε δωρεάν παραχώρηση γιατί  ισχυρίζονται ότι  

σε άλλους Δήμους το κάνανε.  Την είχαν την δωρεάν παραχώρηση.  

Έχουν έγκριση από το Υπουργείο να βάλουν τις  κεραίες τους σε 

κάποια σημεία της Ελλάδος.  Ένα από αυτά τα σημεία είναι και αυτό.  

Αλλά όχι  να λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο. Ναι μεν είναι 

κατάλληλο αυτό το σημείο που επιλέξαμε αλλά πρέπει να ρωτήσουν 

τον ιδιοκτήτη που είναι ο Δήμος.   
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Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ιδιωτική εταιρεία είναι αυτή και πληρώνονται από όλους τους 

ιδιοκτήτες για να ανέβει κάποιος.  Πώς γίνεται εδώ, δεν κατάλαβα; Και 

γιατί  δεν τους βάλατε πρόστιμο ξαναλέω; Είναι μέσα στην δημοτική 

έκταση…  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Δεν παρήλθε πολύς χρόνος.  Είναι κάποιους μήνες που είναι εκεί  πέρα, 

τους στείλαμε ένα έγγραφο, στείλαμε ήδη ένα έγγραφο, τώρα κάνουμε 

αυτή την διοικητική αποβολή αλλά παράλληλα προχωράμε για την 

εκμίσθωση. Και προχωράει καλά. Δηλαδή έχουμε σχεδόν τελειώ σει τις  

διαδικασίες.  Θα τους το μισθώσουμε,  τι  να κάνουμε; Τι προτείνετε;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Διοικητική αποβολή, δηλαδή . .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Από 5-9-2014 στείλαμε το έγγραφο. Όλη η διαδικασία που έπρεπε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πότε μπήκαν αυτοί;   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Τον Αύγουστο .   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Συγνώμη τώρα αλλά δεν ήρθαν στον Δήμο;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Ήρθαν και ζητήσανε δωρεάν παραχώρηση. Ώσπου να εξεταστεί  αυτό το 

θέμα από τους νομικούς και τα λοιπά, αυτοί πήγαν και 

εγκαταστάθηκαν έτσι.  Μήπως οι  μόνοι είναι;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Προφανώς είχαν εντοπίσει  αυτοί ποιο είναι το σημείο που έχει  …  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Η εισήγηση τα λέει  όλα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τον Αύγουστο του ΄14 έγινε η αίτηση. Στην συνέχεια εγκατέστησαν 

αυτοί αυθαιρέτως.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Κατέλαβαν 375 μέτρα. Βάλανε ένα κοντέινερ εκεί  πέρα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Διάβασε τις  ημερομηνίες που ξεκινήσαμε την διαδικασία.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Με ένα έγγραφο 5 Σεπτεμβρίου του ΄14 τους δώσαμε προθεσμία 15 

ημερών προκειμένου να αφήσουν ελεύθερη την παραπάνω έκταση, 

γεγονός το οποίο κατόπιν νέας αυτοψίας δεν πραγματοποι ήθηκε.   

«Σας ενημερώνουμε ότι  η Digea ο ψηφιακός πάροχος με την υπ΄ 

αριθμόν πρωτοκόλλου 20 Αυγούστου του ΄14,  με αίτησή τους ζήτησε 

από την υπηρεσία την εκμίσθωση της προαναφερόμενης έκτασης». Το 

Δασαρχείο απάντησε θετικά.  Μάλλον όλες τις  εγκρίσεις  τις  έχο υμε από 

Αρχαιολογία,  εκτός από το Δασαρχείο.  Και προχωράμε στην 

εκμίσθωση, αυτό είναι,  δεν είναι τίποτα άλλο. Σήμερα κάνουμε 

διοικητική αποβολή και έχουμε κάνει  όλη την διαδικασία για να 

εκμισθώσουμε τον χώρο. Εμείς θέλουμε στην ουσία να τους 

αποβάλουμε τώρα.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Συγνώμη, κύριε Πρόεδρε,  εάν τους αποβάλουμε,  τους αποβάλαμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτάκι.  Το νομικό κομμάτι ξέρετε ποιο είναι;  Ότι πρέπει να 

κάνουμε την διοικητική αποβολή. Είμαστε μονοδρομημένοι να κάνουμε 
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την διοικητική αποβολή. Κατάληψη χώ ρου από οποιονδήποτε σημαίνει  

και διοικητική αποβολή. Αυθαίρετη κατάληψη, έτσι;  Είμαστε 

υποχρεωμένοι βάσει νόμου να προχωρήσουμε σε αυτόν τον τομέα, της 

διοικητικής αποβολής.  Εάν δεν το κάνουμε είμαστε εκτεθειμένοι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όλους.  Όσοι έχουν καταλάβει χώρο παράνομα πρέπει να γίνει  

διοικητική αποβολή. Τι σημασία  έχει  εάν βλέπουμε τηλεόραση, δεν 

βλέπουμε τηλεόραση, εάν ακούμε ραδιόφωνο ή οτιδήποτε άλλο; Είναι 

παράνομη πράξη. Εμείς δεν οφείλουμε εδώ μέσα …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε μπορεί να είναι και για το καλό μας που δεν βλέπουμε 

τηλεόραση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν ξέρω, όποιος θέλει  βλέπει και όποιος δεν θέλει  δεν βλέπει.  Αλλά 

πρέπει να προχωρήσουμε σύννομα και όχι  παράνομα. Έχουμε 

αντίρρηση για την διοικητική αποβολή;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να διευκρινίσω, το Δασαρχείο απάντησε θετικά.  Το Δασαρχείο 

απάντησε θετικά αλλά το ζήτημα είναι ότι  εμείς  είμαστε υποχρεωμένοι 

να την κάνουμε αυτή την αποβολή για να είμαστε καλυμμένοι.   

 Από εκεί  και ύστερα αυτοί έχουν το περιθώριο  να κάνουν 

ανακοπή σε αυτή, να κάνουν ένσταση αλλά πιστεύω, επειδή στην ουσία 

αυτό που θέλουμε είναι να λειτουργήσει αυτή η επιχείρηση, μέχρι να 

εξεταστεί  η ένσταση και αυτά, πιστεύω ότι  θα βγάλουμε την 

εκμίσθωση.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  πριν συνεχίσουμε,  τουλάχιστον ημίωρη παράταση γι α να 

τελειώσουμε τα θέματα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρέπει να μάθουμε κάποια στιγμή να λέμε ότι  ένα και ένα κάνουν δυο. 

Τελείωσε.  Είναι καταπατητές και τους βγάζουμε έξω. Δεν μας 

ενδιαφέρει ποιοι  είναι.  Τέλος.  Δεν το συζητάμε.  Εάν μετά 

αποφασίσουμε να τους εκμισθώσουμ ε κάποιο χώρο για να βάλουν την 

κεραία τους,  είναι άλλο θέμα. Τελείωσε.  Γιατί  το κουράζουμε; Ένα και 

ένα κάνουν δυο. Τους φωνάζουμε,  τέλος είναι καταπατητές.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι ομόφωνη η απόφαση;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τελώ να πω κάτι.  Ο κ.  Γαλάνης στο σώμα με διαφορετική σύνθεση 

κάποιοι  όμως ήμαστε από το προηγούμενο, οφείλει  μια ενημέρωση, 

εκεί  αναφέρεται ο κ.  Χασαπίδης,  για την παρουσία και την γενική εκεί  

κατάσταση επάνω στον λόφο. Από το 2012 την οφείλει  και 

δεσμεύτηκε.  Δεν την ξεχνάω.  

Εδώ κάνουμε επιλεκτικά μια διοικητική αποβολή σε κάποιον.  

Εγώ ερωτώ και θέλω να γραφτεί  αυτό,  ελέγξαμε την παρουσία όσων 

εκεί  έχουν μια παρουσία και δραστηριοποιούνται;  Διότι  εδώ 

φοβόμαστε μην κάνουμε παράβαση. Εγώ σας πρότεινα να του  βάλουμε 

ένα πρόστιμο οικονομικό για αυθαίρετη,  γιατί  έχουμε το εργαλείο από 

την προηγούμενη απόφαση που χρησιμοποιήσαμε τις  . .  Να του 

βάλουμε ένα πρόστιμο γιατί  βάζω ένα θέμα και απευθύνομαι στους 
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νομικούς.  Έναν που τον κάνεις  διοικητική αποβολή για το τμήμα που 

αυθαίρετα και με θράσος κατέλαβε ύστερα μπορείς να του δώσεις την 

δυνατότητα να μετέχει  σε δημοπρασία για απόκτηση και για 

εγκατάσταση; Εγώ λέω όχι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  για να διευκολύνουμε την διαδικασία,  έτσι όπως ήρθε η 

εισήγηση πρέπει να γίνει  διοικητική αποβολή. Πρέπει να 

αποφασίσουμε πάνω σε αυτό το κομμάτι.  Τα υπόλοιπα που λέτε 

συμφωνώ εγώ μαζί σας και όλο το σώμα συμφωνεί,  να έρθουν σε 

επόμενη συνεδρίαση όποιοι  είναι παράνομοι να γίνει  διοικητική 

αποβολή. Άλλο θέμα όμως κ.  Φωτιάδη. Ψηφίζουμε αυτό τώρα. 

Ομόφωνα ναι λοιπόν  στην διοικητική αποβολή.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κοιτάξτε,  μια απάντηση. Και για τις  άλλες κεραίες ήδη ξεκίνησε η 

έρευνα ποιοι  έχουν.  Κάποιοι  κάνανε κάποιες ενέργειες θα δούμε ποιοι  

έχουν άδειες και ποιοι  δεν έχουν άδειες αλλά το ζήτημα είναι ότι  αυτές 

προϋπήρχαν.  Εμείς δηλαδή τις  βρήκαμε.  Τώρα που ήμασταν εμείς  

υπεύθυνοι και συνέβη αυτό κάναμε αυτή την διαδικασία της 

διοικητικής αποβολής.  Αυτό είναι το θέμα. Προϋπήρχαν οι  άλλες οι  

κεραίες.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών  που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ   
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(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 821/2014)  

                                                               …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα εικοστό έβδομο.  

 

ΘΕΜΑ 27ο  

Έγκριση πρώτης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών  

 του έργου:¨Ολοκλήρωση πάρκου .Κ. Σκουτάρεως¨ .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μέχρι 31-1-2015. Ομόφωνα ναι;  Διαφωνεί κανείς;   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που α παιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 822/2014)  

                                                               …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό όγδοο.  

 

ΘΕΜΑ 28ο  

Έγκριση Προϋπολογιστικού Πίνακα του έργου:  
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¨Κατασκευή αντλιοστασίου άρδευσης  

στην Τ.Κ. Σκουτάρεως¨ .  

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;  Υπάρχουν ερωτήσεις;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ποια η αναγκαιότητα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Του αντλιοστασίου; Από αυτό το αντλιοστάσιο θα αρδεύεται το πάρκο. 

Το πάρκο, στο προηγούμενο θέμα που έχουμε.  Εκεί δημιουργήθηκε ένα 

πάρκο. Δηλαδή μπήκαν κάποιοι  σωλήνες,  μπεκ και τέτοια.  

Πηγαίνοντας στο Σκούταρι δεξιά πριν την γέφυρα. Το αντλιοστάσιο 

αυτό που . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το θέμα αυτό τώρα που εξετάζουμε για το αντλιοστάσιο είναι,  αφορά 

το αντλιοστάσιο που θα ποτίζει  αυτό το πάρκο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με δυο λόγια.  Κύριε Μερετούδη όχι  αυθαίρετα σας παρακαλώ πολ ύ. 

Από την δημαρχιακή θητεία του κ.  Τατούδη ξεκινάει   η ιστορία και 

από την ΣΑΤΑ δεν έχει  ολοκληρωθεί ο ηλεκτροφωτισμός του έργου. 
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Από την ΣΑΤΑ ΄13 ολοκληρώθηκε το αρδευτικό με κάποιες αντλίες και 

κάποια μπεκ που χρειαζόταν.  Υπήρχε από τότε,  από την θητεία  του 

συχωρεμένου του Τατούδη υπήρχαν μόνο σωλήνες εκεί  πέρα. Μπήκαν 

τα μπεκ από την ΣΑΤΑ ΄13 και κατά κάποιο τρόπο είχε ολοκληρωθεί 

το έργο.   

Για να λειτουργήσει όμως αυτό το έργο χρειάζεται ένα 

αντλιοστάσιο και ο προϋπολογισμός του είναι γύρω στα 2.902,80  με 

Φ.Π.Α. Δίνεται στον ίδιο εργολάβο για να ολοκληρώσει το έργο και να 

λειτουργήσει το έργο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το αντλιοστάσιο και τοποθέτηση αντλιών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εννοείται.  Στο αντλιοστάσιο τι  θα βάλουμε άλλο; Ομόφωνα ναι;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

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: 823/2014)  

                                                               …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε εικοστό ένατο.   

 

ΘΕΜΑ 29ο  
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Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου:  

¨Φωτισμός δημοτικής οδού προς την Ακρόπολη Σερρών¨ .  

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο προϋπολογισμός είναι γύρω στα 3.950,60  ευρώ με Φ.Π.Α..  Είναι 

απαίτηση των πολιτών όπως όλοι γνωρίζετε.  Ήταν ένα σκοτάδι μαύρο 

εκεί  πέρα. Αγοράζουμε μόνο τα υλικά και γίνεται με αυτεπιστασία.   

Εντάξει;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μια ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Από την παράταξή μας η κυρία Ιλανίδου ρώτησε ότι  σήμερα ο λόφος 

φωτίζεται και δεν είναι μόνο τα φωτιστικά σώματα της Δ.Ε.Η.,  αυτά τα 

οποία φωτίζουν.  Ποιος έκανε το έργο και από ποιο πίλαρ 

ηλεκτροδοτήθηκε όλο αυτό το σύστημα φωτισμού. Το είχε κάνει  και 

την προηγούμενη συνεδρίαση και το επαναφέρει η κυρία Ιλανίδου και 

το επαναφέρω και εγώ ως παράταξη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Την επόμενη συνεδρίαση ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος οφείλει  να 

απαντήσει στο ερώτημά σας.  Ο κ.  Γκότσης.  Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος 

θα κάνει  ενημέρωση στο σώμα. Παρακαλώ την γραμματέα να το 

σημειώσει για να κάνουμε υπενθύμιση στον κ.  Γκότση.  

 Γιατί  εδώ συμφωνούμε; Ομόφωνα ναι;  Και για να μην λέμε ότι  να 

είναι,  ξεκινάει  ο ηλεκτροφωτισμός από την διασταύρωση, εκεί  που 
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πάει ο δρόμος που χωρίζεται για Χρυσοπηγή και Ακρόπολη, από εκείνο  

το σημείο μέχρι και τον Άγιο Νικόλαο. Γιατί  είναι το μόνο σκοτεινό 

σημείο για να μπορούν και οι  πεζοπόροι να ανεβαίνουν με τα πόδια 

στην Ακρόπολη. Με αυτεπιστασία.  Μόνο υλικά αγοράζονται,  3.950,60 

με Φ.Π.Α..   

 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: 824/2014)  

                                                               …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα τριάντα.   

 

ΘΕΜΑ 30ο  

Έγκριση πρωτοκόλλου:  

α) προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:  

¨Αποκατάσταση πηγών Μπατανίων Μοραμόρ στο Τ. Δ.  Λευκώνα  

 και αντικατάσταση εξωτερικού αγωγού ύδρευσης (μεταφοράς)  

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

β) οριστικής παραλαβής του έργου: ¨Διαμόρφω ση πλατείας  

και πεζόδρομου οδού Καβάφη¨ .  
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Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ο κ.  Γιαννακίδης.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το έργο το παραλαμβάνουμε οριστικά…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μέχρι εκεί  που είχε γίνει  η προκήρυξη και μέχρι εκεί  που μπορούσε να 

φτάσει το έργο.  Αυτό παραλαμβάνουμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε μου επιτρέπεις  να απαντήσω;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εμείς παραλάβαμε…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Καλή είναι η ερώτηση, γιατί  πολλοί μπλέχτηκαν σε αυτή την 

διαδικασία και ποινικά και τράβηξαν ένα μεγάλο ζόρι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Καταρχήν θα το διαχειριστεί  η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. το έργο.  Εμείς παραλάβαμε 

ένα έργο από πρόγραμμα με μια συγκεκριμένη σύμβαση και οφείλαμε 

σαν Δήμος να το ολοκληρώσουμε το έργο.  Το ολοκληρώσαμε. 
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Τελευταία εκκρεμούσε η ηλεκτροδότηση του αντλιοστασίου,  έγινε και 

αυτό.  Είναι έτοιμο το έργο,  γι΄ αυτό το παραλαμβάνουμε.   

 Όμως η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. θεωρεί ότι  από τις  εκτιμήσεις που έκανε,  τις  

μετρήσεις,  ότι  εάν δουλέψει αυτός ο αγωγός,  αυτοί οι  αγωγοί εάν 

δουλέψουν, ένα κομμάτι του Λευκώ να θα έχει  ελλιπή υδροδότηση. 

Αυτό είναι από την μελέτη της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. Γι΄ αυτό πρέπει να κάνει  

ένα συμπληρωματικό έργο για να μπορέσει να λειτουργήσει πλήρως. 

Γι΄ αυτό και δεν μπαίνει  σε λειτουργία.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να επισημάνω κάτι όμως. Ότι έργα ενταγμέν α σε πρόγραμμα Ε.Σ.Π.Α. 

-Ταμείο Συνοχής,  πρέπει να είναι  άρτια και λειτουργικά για να 

αποπληρωθούν και να γίνει  η τελική παραλαβή.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σαφώς.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Γι΄ αυτό η ερώτησή μου είναι,  άρτιο και λειτουργικό;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όπως ήταν  η μελέτη είναι  άρτιο και λειτουργικό σύμφωνα με την 

σύμβαση. Έχει εφαρμοστεί  πλήρως η σύμβαση. Εάν τώρα ο μελετητής 

που το έχει  κάνει  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Απαντάω.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν απαντάς,  διότι  όταν υποβάλλουμε έναν φάκελο, . .  λέμε ότι  

ζητούμε και εντάχθηκε αυτό και τα υπόλοιπο για να γίνει  άρτιο και 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 3 Η Σ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014  

20

7 

λειτουργικό θα το πληρώσω εγώ . .  η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. σήμερα. Έγινε το 

άλλο κομμάτι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι,  αυτό λέμε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Το Ε.Σ.Π.Α. χρηματοδοτεί  πλέον μόνο άρτια και λειτουργικά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όταν το έκαναν το έργο,  δεν το κάναμε εμείς ,  το έκανε ο Δήμος 

Λευκώνα, θεώρησε ότι  θα λειτουργήσει το έργο.  Όμως …  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν μπορούσαμε να αλλάξουμε τίποτα εμείς  στο έργο επάνω.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Άλλο λέω εγώ. Το κομμάτι που ανέλαβε ο Δήμος Λευκώνα το 

ολοκληρώσαμε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το ολοκληρώσαμε. Εκατό φορές το είπα.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Άρα λοιπόν το έργο είναι άρτιο και λειτουργικό.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό δεν σημαίνει ,  το ότι  ολοκληρώθηκε ένα έργο σύμφωνα με την 

σύμβαση δεν σημαίνει  ότι  είναι λειτουργικό.  Η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Φωτιάδη αφού το ξέρετε γιατί  επιμένετε στην ερώτηση;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Νομίζω ότι  τα λέω σαφώς.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το ξέρετε το θέμα πολύ καλά, γιατί  επιμένετε στην ερώτηση;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όπως το είπε ο Μερετούδης ,  μπορεί να πατήσει το κουμπί και να 

λειτουργήσει.  Όμως κάποια περιοχη του Λευκώνα θα υστερεί .  Γι΄ αυτό 

…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ήρθε ένα ποτήρι νερό; Εάν ήρθε ένα ποτήρι νερό να το ψηφίσω. Εάν 

ήρθε ένα ποτήρι νερό από εκεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα έρθει,  θα έρθει ,  κάνει  υπομονή Νίκο. Για να τελειώσουμε και 

πιστεύω ότι  θα είναι η τελευταία φορά που έρχεται . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να το ολοκληρώσει ο Δήμος για να το παραλάβεις.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ας ελπίσουμε ότι  είναι η τελευταία φορά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δηλαδή με συγχωρείτε,  νομίζω ότι  κουραστήκατε και δεν 

καταλαβαίνετε.  Το έργο όπως προβλεπόταν έγινε.  Αλλά τώρα η 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ. είναι πιο έξυπνη, τι  να πω από τους προηγούμενους,  λέει  

ότι  θέλει  και κάτι  ακόμα. Τι να κάνουμε δηλαδή;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Προτάθηκε με άλλον προϋπολογισμό και προτάθηκε με συγκεκριμένο 

και μπήκε το ερώτημα και η δέσμευση και ήσουν εσύ τότε στο 

Δημοτικό Συμβούλιο Λευκώνα, τι  θα γίνει  με το υπόλοιπο; Και ο 
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Δήμος έδωσε βεβαίωση ότι  θα το ολοκληρώσει.  Έτσι γίνονται τα έργα. 

Γίνονται άρτια και λειτουργικά . Και εσείς  το ψηφίσατε τότε στον Δήμο 

Λευκώνα.  

 Η ερώτηση είναι,  σήμερα το έργο είναι άρτιο και λειτουργικό; 

Όχι.  Μπορούμε να το παραλάβουμε; Όχι λέω εγώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μπορούμε να κάνουμε τίποτα παραπάνω εξωσυμβατικά αυτή την 

στιγμή για να γίνει  λειτουργικό; Εξωσυμβατικά; Ποιος θα το 

χρηματοδοτήσει;  Ότι χρήματα δόθηκαν στον ανάδοχο τα 

χρησιμοποίησε και έκανε πλήρως, εφάρμοσε πλήρως την μελέτη.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Οι διοικήσεις έχουν συνέχεια.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μα αυτό λέμε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ο Αντιδήμαρχος είναι τόσο ξεκάθα ρος,  ότι  λέει  η σύμβαση έγινε,  τι  

άλλο να πει;  Πιο ξεκάθαρος δεν μπορεί να γίνει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια ερώτηση. Αυτό το έργο άσχετα εάν δημιουργεί  πρόβλημα σε 

κάποια περιοχή του Λευκώνα, εάν πατήσεις το κουμπί,  όπως είπες 

προηγουμένως, θα δουλέψει;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Φυσικά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άρα είναι άρτιο και λειτουργικό παιδιά.  Δεν μας ενδιαφέρει εάν έχει  

άλλο θέμα εκείνο.  Άρτιο και λειτουργικό είναι.  λειτουργεί .  Αλλά 
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επειδή δημιουργεί  κάποιο πρόβλημα σε κάποια περιοχή, μετά πάμε 

παρακάτω. Έτσι είναι κ.  Φωτιάδη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  

Νομίζω συνάδελφοι ότι  ολοκληρώθηκε.  Προχωράμε.  Διαφωνεί κανείς;  

Διαφωνεί κανείς  με αυτό το έργο; Να μην το παραλάβουμε;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Η ερώτηση …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εφόσον λειτουργεί .  Πατάς το κουμπί και λειτουργεί .  Άρα το 

παραλαμβάνουμε.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εμείς θα ψηφίσουμε ναι με την παρατήρηση. Εάν είναι άρτιο και 

λειτουργικό ναι,  αλλιώς όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Να γραφτεί έτσι παρακαλώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Λοιπόν επαναλαμβάνω και εγώ, έγιναν όλα όσα προβλέπονται από την 

σύμβαση. Τίποτα άλλο δεν μπορούμε να κά νουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γιαννακίδη;  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Ο εξωτερικός αγωγός που αντικαθίσταται ήταν αγωγός από αμίαντο; 

Αυτό εάν ξέρει  κάποιος να μας πει .    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι με την παρατήρηση που έκανε ο κ.  Φωτιάδης.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ο αγωγός αλλάζει ,  διότι  ο αγωγός έτρεχε μέσα στο ρέμα και κάθε 

φορά που έβρεχε με την ροή του νερού έσπαζε και μέσα βρήκαμε και 

ρίζες και τι  δεν βρήκαμε.  Τώρα ο αγωγός πήγε κάτω από τον δρόμο, 

οπότε δεν επηρεάζεται από την βροχή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ο κ.  Στεργίου.  Έχε ι καταγραφεί.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με την παρατήρηση ότι  θα είναι λειτουργικό το έργο.  Το ίδιο και ο κ.  

Μηλίδης.   

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 

έργου:  

¨Αποκατάσταση πηγών Μπατανίων Μοραμόρ στο Τ. Δ.  Λευκώνα  

και αντικατάσταση εξωτερικού αγωγού ύδρευσης (μεταφοράς)  

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

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 825/2014)  

                                                               …………………  
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Ομοίως  οριστικής παραλαβής του έργου: ¨Διαμόρφωση πλατείας  

και πεζόδρομου οδού Καβάφη¨ .  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούν ται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 826/2014)  

                                                               …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριάντα ένα.   

 

ΘΕΜΑ 31ο  

Έγκριση μελέτης για παραλαβή φυτών από το  

 Δασικό Φυτώριο Σερρών.  

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ.  Δούκας Γ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 827/2014)  

                                                               …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριάντα δυο.  

 

ΘΕΜΑ 32ο  

Έγκριση επιστροφής ποσών που αντιστοιχούν  

 στην αποκατάσταση τομής  οδοστρώματος.  

Εισηγητής:  O Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Επιστροφή ποσού στον κ.  Παπαγεωργίου Βασίλειο που αντιστοιχεί  

στην αποκατάσταση τομής οδοστρώματος  

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: 828/2014)  

                                                               …………………  

 

Ομοίως στην κ.  Γεωργιάδου Μαγδαληνή  
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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: 829/2014)  

                                                               …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριάντα τρία.   

 

 

ΘΕΜΑ 33ο  

Έγκριση διαγραφής ποσών από χρηματικούς καταλόγους.  

Εισηγητής: O 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: 830/2014)  

                                                               …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριάντα τέσσερα.  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 3 Η Σ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014  

21

5 

 

ΘΕΜΑ 34ο  

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας:  

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

β) του εντεταλμένου Δημ. Συμβούλου κ.  Καρπουχτσή Κων/νου  

κατά το μήνα Νοέμβριο 2014.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ.  Δημάρχου στις 5 -7 

Νοεμβρίου 2014  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών πο υ απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ      

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 831/2014)  

                                                               …………………  

 

Ομοίως στις 19 -20 Νοεμβρίου 2014  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ      

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 832/2014)  
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                                                               …………………  

 

Ομοίως του εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου κ.  Καρπουχτσή 

Κων/νου  

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: 833/2014)  

                                                               …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριάντα πέντε.   

 

ΘΕΜΑ  35ο  

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας:  

α) του κ.  Δημάρχου κατά τους μήνες Οκτώβριο και  

Νοέμβριο 2014 και  

β) του αντιδημάρχου κ.  Γρηγοριάδη Παναγιώτη κατά  

τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο 2014.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   
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Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ.  Δημάρχου 

κατά τους μήνες Οκτώβριο 27 -10-2014 και 31 -10-2014 και Νοέμβριο 

3-11 και 11 -11-2014  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ      

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 834/2014)  

                                                               …………………  

 

Ομοίως στις 5 έως 7 Νοεμβρίου ΄14  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ      

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 835/2014)  

                                                               …………………  

 

Ομοίως στις 19 και 20 Νοεμβρίου ΄14  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ      

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 836/2014)  
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                                                               …………………  

 

Ομοίως του κ.  Γρηγοριάδη Παναγιώτη στις 23 Οκτωβρίου ΄14.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ      

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 837/2014)  

                                                               …………………  

 

Ομοίως του Αντιδημάρχου  κ.  Γρηγοριάδη Παναγιώτη.  

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: 838/2014)  

                                                               …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα τριάντα έξι .   

 

ΘΕΜΑ  36ο  

Έγκριση καταβολής αποζημίωσης σε πρώην δημοτικές  

υπαλλήλους λόγω συνταξιοδότησης  

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στην κα. Βασιλοπούλου 

Παρασκευή του Γεωργίου πρώην Δημο τικής  υπαλλήλου λόγω 

συνταξιοδότησης  

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: 839/2014)  

                                                               …………………  

 

ομοίως στην κα. Φέτσου Αθανασία  

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: 840/2014)  

                                                               …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριάντα επτά.   

 

ΘΕΜΑ  37ο  
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Έγκριση έκδοσης άδειας λειτουργίας υπηρεσιών διαδικτύου  

στον κ.  Απιδόπουλο Ηλία του Θεοδώρου, στην Τ.Κ. Αναγέννησης.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ      

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 841/2014)  

                                                               …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λήξη της συνεδρίασης.  

 

ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

………………………… 

……………… 

 

 

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

συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε. 

 

 

787-2014: Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης για την απόδοση τιμής στην  

  αρχαιολόγο προϊσταμένη της ΚΗ' Εφορίας Προϊστορικών και Κλασσικών  
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  Αρχαιοτήτων κ. Αικατερίνη Περιστέρη. 

  Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος 

 

788-2014: Συγκρότηση επιτροπής φιλικού διακανονισμού. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

789-2014: Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: ¨Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. 

  Σκουτάρεως¨. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

790-2014: Έγκριση παραχώρησης του χώρου του Κεντρικού Πάρκου για την   

  πραγματοποίηση των Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων του Δήμου (Πολιτεία 

  των Ευχών). 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

791-2014: Έγκριση των υπ' αριθμ. 196/2014 απόφασης του Δ.Σ. του ΟΠΑΚΠΑ με θέμα: 

Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2015 του Ν.Π. με την επωνυμία Οργανισμός 

Προσχολικής Αγωγής  

 

792-2014: ομοίως της αρ. 197/2014 απόφασης του Δ.Σ. του ΟΠΑΚΠΑ με θέμα Έγκριση 

ισολογισμού χρήσης έτους 2013 του ΝΠΔΔ. 

 

 793-2014: Έγκριση της υπ' αριθμ. 180/2014 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. με θέμα 

  ¨Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2014¨. 

  Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ κ. Ραμπότας Ε. 

 

794-2014: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στην Διεθνή Έκθεση GREEK  

  TOURISM EXPO 2014. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

795-2014: Έγκριση υποβολής πρότασης: με τίτλο ¨Πρόγραμμα στέγασης και επανένταξης 

αστέγων στο Δήμο Σερρών¨ στο πλαίσιο του προγράμματος ¨Στέγαση και 

επανένταξη¨ του Υπουργείου Εργασίας 

 

796-2014: Έγκριση υποβολής πρότασης: στο ΕΠΠΕΡΑΑ / Υπουργείο Περιβάλλοντος  

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στο πλαίσιο της έναρξης υλοποίησης των 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020. 
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797-2014: Λήψη απόφασης για την καταστροφή ή εκποίηση άχρηστων υλικών του  

  Δήμου.        

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

 

798-2014: Έγκριση δαπάνης για τη διαμόρφωση του χώρου που θα στεγαστεί η  

  Κοινωνική Κουζίνα του Δήμου.  146  15-1-2014 

  Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κ. Αγιαννίδου Στ. 

 

799-2014: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σερρών και 

  της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης για υπηρεσίες βιβλιοθήκης. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

800-2014: Έγκριση χρονικής παράτασης τηςυπ' αριθμ. 4097/24-1-2014 σύμβασης για την 

προμήθεια 46.600 lt φρέσκου γάλακτος (πλήρες) για επιπλέον τρεις (3) μήνες, 

 

801-2014: Έγκριση χρονικής παράτασης τηςυπ' αριθμ. 75195/19-11-2013 και 75424/20- 

11-2013 συμβάσεων για την προμήθεια τόνερ-μελανιών έτους 2013, για τις 

ανάγκες του Δήμου Σερρών, για επιπλέον τρεις (3) μήνες  

 

802-2014: Έγκριση χρονικής παράτασης της υπ' αριθμ. 38028/7-7-2014 σύμβασης για 

την  

προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών, για επιπλέον 

δύο (2) μήνες. 

 

803-2014: Έγκριση ανάθεσης για μέρος της προμήθειας πληροφοριακής σήμανσης  

  ελεγχόμενης στάθμευσης και εξοπλισμού διαχείρισης συστήματος park and 

  ride.      25675  29-12-2014 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

804-2014: Έγκριση απ' ευθείας ανάθεσης για μέρος της παροχής υπηρεσιών συντήρηση 

  και επισκευή των μεταφορικών μέσων του Δήμου Σερρών για το έτος 2014. 

  Εισηγητές: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. & ο εντεταλμένος Δημ. 

Σύμβουλος  Χαρίτος Χ. 

 

805-2014: Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών 

   παντοπωλείου για τις ανάγκες του ΟΠΑΚΠΑ και της ΚΕΔΗΣ και 

προμήθεια   γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Σερρών έτους 
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2015. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

806-2014: Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 για 

την αναμόρφωση κωδικών εσόδων –εξόδων (Αναμ. 221) 24375   4-12-2014 

 

807-2014: Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 για

  την ενίσχυση κωδικών εξόδων κλπ.   

 

808-2014:  Καθορισμός χώρου και ημερομηνίας για τη διεξαγωγή συνεδρίασης για τον 

  απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους 2013.  

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

809-2014:  Έγκριση διενέργειας προμήθειας αλατιού για τις ανάγκες αποχιονισμού  

  οδικών δικτύων του Δήμου έτους 2015. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

810-2014: Καθορισμός αποζημίωσης χρήσης δημοτικών κτημάτων του αγροκτήματος 

Κωνσταντινάτου για τις καλλιεργητικές περιόδους 2013-2014, 2014-2015, 

2015-2016 και 2016-2017 

 

811-2014: ομοίως του αγροκτήματος Λευκώνα, Χριστός και Πεπονιάς για τις 

καλλιεργητικές περιόδους 2013-2014 και 2014-2015 

 

812-2014: Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας τμήματος του  υπ΄ αρ. 90 αγροτεμαχίου 

του αγροκτήματος Κρίνου.   

 

813-2014: έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας σχολικού αγρού στην Τ.Κ. Πεπονιάς. 

 

814-2014: Ομοίως  στην Τ.Κ. Προβατά  

 

815-2014: Ομοίως  στην Τ.Κ. Χριστός  

 

816-2014: Ομοίως στην Τ.Κ. Βαμβακιάς. 

 

817-2014: Έγκριση έναρξης διαδικασίας κατάρτισης Επιχειρησιακού Προγράμματος  

  Δήμου  Σερρών δημοτικής περιόδου 2014-2019 και έγκριση παροχής  
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  υπηρεσιών υποστήριξης σε εξειδικευμένα θέματα στο πλαίσιο κατάρτισής του. 

  Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Καρπουχτσής Κ. 

 

818-2014:  Έγκριση διετούς σχεδίου διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας  

  κληροδοτήματος Αποστολίδη ετών 2014-2015. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

 819-2014:  Καταβολή αποζημίωσης ιδιοκτησιών λόγω ρυμοτομίας στο Ο.Π. 192-193  

  βάσει πράξης τακτοποίησης, προσκύρωσης και αναλογισμού. 

   Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

820-2014:  Ψήφιση πίστωσης και έκδοση σχετικών ενταλμάτων για τους σχολικούς  

  αγρούς. 

  Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Μερετούδης . 

 

821-2014:  Έγκριση διοικητικής αποβολής από αυθαίρετα κατεχόμενη δημοτική έκταση 

  που αποτελεί τμήμα του 2δ αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Αγ. Ιωάννη  

  (Πάρκο Κεραιών του Δήμου Σερρών). 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

822-2014:   Έγκριση πρώτης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου:  

  ¨Ολοκλήρωση πάρκου .Κ. Σκουτάρεως¨. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

823-2014: Έγκριση Προϋπολογιστικού Πίνακα του έργου: ¨Κατασκευή αντλιοστασίου 

  άρδευσης στην Τ.Κ. Σκουτάρεως¨. 

  Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

824-2014: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου: ¨Φωτισμός δημοτικής οδού προς 

  την Ακρόπολη Σερρών¨. 

  Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

825-2014: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:  

¨Αποκατάσταση πηγών Μπατανίων Μοραμόρ στο Τ. Δ. Λευκώνα και 

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

βόρειο τμήμα του Τ.Δ. Λευκώνα¨  

 

826-2014: Ομοίως  οριστικής παραλαβής του έργου: ¨Διαμόρφωση πλατείας και  
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  πεζόδρομου οδού Καβάφη¨. 

 

827-2014:  Έγκριση μελέτης για παραλαβή φυτών από το Δασικό Φυτώριο Σερρών. 

  Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Δούκας Γ. 

 

828-2014: Επιστροφή ποσού στον κ. Παπαγεωργίου Βασίλειο που αντιστοιχεί στην 

αποκατάσταση τομής οδοστρώματος 

 

829-2014: Ομοίως στην κ. Γεωργιάδου Μαγδαληνή 

 

830-2014: Έγκριση διαγραφής ποσών από χρηματικούς καταλόγους. 

  Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

831-2014: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου στις 5-7 Νοεμβρίου 2014 

 

832-2014: Ομοίως στις 19-20 Νοεμβρίου 2014 

 

833-2014: Ομοίως του εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου κ. Καρπουχτσή Κων/νου  

 

834-2014: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου κατά τους 

μήνες Οκτώβριο 27-10-2014 και 31-10-2014 και Νοέμβριο 3-11 και 11-11-

2014 

 

835-2014: Ομοίως στις 5 έως 7 Νοεμβρίου ΄14 

 

836-2014: Ομοίως στις 19 και 20 Νοεμβρίου ΄14 

 

837-2014: Ομοίως του κ. Γρηγοριάδη Παναγιώτη στις 23 Οκτωβρίου ΄14. 

 

838-2014: Ομοίως του Αντιδημάρχου  κ. Γρηγοριάδη Παναγιώτη.  

 

839-2014: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στην κα. Βασιλοπούλου Παρασκευή του 

Γεωργίου πρώην Δημοτικής  υπαλλήλου λόγω συνταξιοδότησης  

 

840-2014: Ομοίως στην κα. Φέτσου Αθανασία 
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841-2014: Έγκριση έκδοσης άδειας λειτουργίας υπηρεσιών διαδικτύου στον κ.  

  Απιδόπουλο Ηλία του Θεοδώρου, στην Τ.Κ. Αναγέννησης. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

842-2014: έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στους τευτλοπαραγωγούς  

 

843-2014: Αποδοχή χρηματοδότησης για «Δράσεις σχετικές με την Ευρωπαϊκή 

Εβδομάδα Κινητικότητας» από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου 

Ταμείου «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015 ΑΠ2 Αναβάθμιση Αστικών 

Υποδομών και έγκριση προϋπολογισμού Πίνακα Εργασιών.  

Εισηγητής: κ. Καρπουχτσής Κωνσταντίνος.  

 

……………………….. 

………………. 

 

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     …………….  
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Αναστασιάδης Αντώνιος       …………….  

 

Αναστασιάδης Ηλίας        …………….  

 

Αραµπατζής Θεόδωρος       …………….  

 

Γαλάνης Στέργιος        …………….  

 

Γάτσιος Αθανάσιος        …………….  

 

Γάτσιος Ιωάννης        …………….  

 

Γεωργούλα Σουλτάνα        …………….  

 

Γιαννακίδης ∆ηµήτριος       …………….  

 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης       …………….  

 

Γρηγοριάδης Χρήστος       …………….  

 

Καρπουχτσής Κωνσταντίνος      …………….  

 

Καρύδας Νικόλαος        …………….  

 

Μερετούδης ∆ηµήτριος       …………….  
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Μηλίδης Θεόδωρος        …………….  

 

Μπιτζίδου –  Σαρακενίδου Σοφία     …………….

  

Μυστακίδης Παύλος        …………….  

 

Ραµπότας Ευθύµιος        …………….  

 

Στεργίου Νικόλαος        …………….  

 

Τερζής Βασίλειος        …………….  

 

Τσαλίκογλου ∆ηµήτριος       …………….  

 

Φωτιάδης Στέφανος        …………….  

 

∆ούκας Γεώργιος        …………….  

 

∆ρίγκα Χρυσούλα        …………….  

 

Χαρίτος Χρήστος        …………….  

 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος       …………….  

 

Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης      …………….  

 

Χράπας Παντελής        …………….  
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Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος       …………….  

 


