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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 4/2015 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήµερα την 11η του µηνός 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ του έτους 2015, ηµέρα της εβδοµάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 

20:00 συνεδρίασε το Δηµοτικό Συµβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθµ. 

4/05-02-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δηµοτικού 

Συµβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δηµοτικούς 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 Διοίκησης - 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 Δηµοτικών Συµβούλων, παρόντες ήταν 36, δηλαδή: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

 

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος ΔΣ) 

Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.) 

Θεοχάρης Μιχαήλ (Γραµµατέας Δ.Σ.) 

Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα 

Αναστασιάδης Ηλίας 

Αραµπατζής Θεόδωρος  

Γαλάνης Στέργιος 

Γάτσιος Αθανάσιος 

Γάτσιος Ιωάννης 

Γεωργούλα Σουλτάνα 

Γιαννακίδης Δηµήτριος 

Γκότσης Ηλίας  

Γρηγοριάδης Παναγιώτης  

Γρηγοριάδης Χρήστος  

Δούκας Γεώργιος  

Δρίγκα Χρυσούλα  

Καδής Γεώργιος 
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Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος 

Καλώτα Παναγιώτα 

Καρπουχτσής Κωνσταντίνος 

Καρύδας Νικόλαος 

Μεγαλοµύστακας Αναστάσιος 

Μερετούδης Δηµήτριος 

Μηλίδης Θεόδωρος 

Μπιτζίδου -Σαρακενίδου Σοφία 

Μυστακίδης Παύλος 

Ραµπότας Ευθύµιος 

Σούζας Ζαχαρίας. 

Στεργίου Νικόλαος 

Τερζής Βασίλειος  

Τσαλίκογλου Δηµήτριος 

Φωτιάδης Στέφανος  

Χαρίτος Χρήστος  

Χασαπίδης Κωνσταντίνος 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης  

Χρυσανθίδης Βασίλειος  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

Αναστασιάδης Αντώνιος 

Ηλιοπούλου Σταλακτή 

Μοσχολιός Ζωγράφος 

Χράπας Παντελής. 

 

Οι Πρόεδροι των Συµβουλίων των Τοπικών και Δηµοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν 

σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρών δεν 

ήταν κανείς. 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., µετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του 

Δηµοτικού Συµβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήµαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, 

που κλήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. 

 

Οι Δηµ. Σύµβουλοι κ.κ.: 

 

1. Μερετούδης Δηµήτριος, αποχώρησε µετά την ολοκλήρωση του 6ου θέµατος της 

ηµερήσιας διάταξης. 
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2. Δρίγκα Χρυσούλα, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 14ου θέµατος της 

ηµερήσιας διάταξης. 

 

3. Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 

30ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

 

4. Καλώτα Παναγιώτα, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 35ου θέµατος 

της ηµερήσιας διάταξης. 

 

……………………………..……….. 

……………………..….. 

 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Ενημέρωση και λήψη απόφασης για την λήξη εκκαθάρισης της 

Κ.Ε.Π.Σ. Δήμου Σερρών. 

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 2ο: Σύσταση επιτροπών για την προσωρινή και οριστική παραλαβή των 

έργων: 

α) Συντήρηση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο Δ.Δ. Λευκώνα, 

β) Συντήρηση κοινοτικού καταστήματος Άνω Καμήλας (ελαιοχρωμα-

τισμός, διαμόρφωση του αύλειου χώρου και πλακόστρωσή του) και 

γ)Συντήρηση επισκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Δημ. Σχολείου 

Καλών Δένδρων.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 3ο: Συγκρότηση επιτροπών του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ για την 

παραλαβή προμηθειών διαφόρων ειδών για τις ανάγκες του Δήμου. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 4ο: Συγκρότηση επιτροπής δια συμβιβασμού επίλυσης φορολογικών 

διαφορών για το έτος 2015. 
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Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 5ο: Ορισμός μελών για την επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών (άρθρο 1 

του Π. . 270/11-3-1981 ΦΕΚ 77') για το έτος 2015. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής Δήμου Σερρών έτους 

2015. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών σε εκθέσεις τουρισμού στο 

εξωτερικό κατά το έτος 2015. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 8ο: Ορισμός ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο έτους 2014 

στη ΔΗ.Κ.Ε. ¨ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.¨ και ορκωτών ελεγκτών για το έτος 2014 

στην Κ.Ε.ΔΗ.Σ. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ' τριμήνου (ετήσια) 2014 για τον 

έλεγχο υλοποίησης εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2014. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 10ο:   Έγκριση εγγραφής του Δήμου Σερρών ως συνδρομητή για το έτος 2015 

σε εφημερίδες και περιοδικά. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο έργο με τίτλο: ¨Δημοκρατική 

ιδιότητα και συμμετοχή στις Δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά¨ 

που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ¨Ευρώπη για τους 

πολίτες – Europe for Citizens¨ και αποδοχή χρηματοδότησης. 

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

 

ΘΕΜΑ 12ο: Τροποποίηση της με αρ. 518/2014 απόφασης Δ.Σ. σχετικά με την 

αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης ¨Προβολή και προώθηση των 

συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής παρέμβασης του 

Προγράμματος Leader στο Δήμο Σερρών¨. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 
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ΘΕΜΑ 13ο:  6η τροποποίηση στην υλοποίηση της πράξης: ¨Προώθηση της 

ασφαλούς κυκλοφοριακής συνείδησης σε τοπικό επίπεδο στην 

διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας Βουλγαρίας¨ (Promo safe driving) 

όσον αφορά την προθεσμία ολοκλήρωσής της. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 14ο:   Έγκριση 2ης τροποποίησης της πράξης: ¨Εξοικονόμηση ενέργειας 

Σερρών¨ η οποία χρηματοδοτείται από το Ε.Π. ¨Μακεδονία Θράκη¨. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 15ο: Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 

2015 που αφορά αποδοχή συγχρηματοδοτούμενων έργων μετά την 

έγκριση αυτού (περίοδος Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2014). 

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

 

ΘΕΜΑ 16ο:   Έγκριση της υπ' αριθμ. 232/2014 απόφασης του Δ.Σ. του 

Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. με θέμα: ¨Έγκριση τροποποίησης Ο.Ε.Υ.¨. 

Εισηγητής: Ο πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ. Χατζημαργαρίτης Μ. 

 

ΘΕΜΑ 17ο:  Έγκριση καθιέρωσης εργασίας του προσωπικού πολιτικής προστασίας 

σε βάρδιες σε εικοσιτετράωρη βάση κατά τις Κυριακές, εξαιρετέες και 

νυχτερινές ώρες. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 18ο:  Έγκριση μνημονίων ενεργειών σχεδιασμού και δράσης της πολιτικής 

προστασίας του Δήμου Σερρών για την αντιμετώπιση κινδύνων από 

την εκδήλωση πυρκαγιών – χιονοπτώσεων – παγετών – πλημμυρών 

και σεισμικών φαινομένων. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 19ο:   Σχετικά με μεταβολές σχολικών μονάδων στην Α/βάθμια και Β/βάθμια 

Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2015-2016. Εισηγητής: Ο πρόεδρος 

της ΔΕΠ κ. Τερζής Β. 

 

ΘΕΜΑ 20ο: Χορήγηση πάγιας προκαταβολής στους Νομικούς Συμβούλους του 

Δήμου Σερρών. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 
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ΘΕΜΑ 21ο: Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικον. έτους 

2015: 

α) για διαγωνισμούς έτους 2015, 

β) που αφορά την κοινωνική κουζίνα του Δήμου Σερρών, 

γ) που αφορά καταβολή εξόδων κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του 

Δήμου και της Νομικής Συμβούλου του Δήμου κ. Μαρίας Τσινίκα, 

για το έτος 2014 και 

δ) που αφορά το σύνολο των πολιτιστικών, αθλητικών και κοινωνικών 

εκδηλώσεων του Δήμου Σερρών. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 22ο:  Καθορισμός τιμών μονάδος για προσκυρώσεις και αποζημιώσεις των 

ιδιωτών προς τον Δήμο και αντιστρόφως στην πόλη των Σερρών για το 

έτος 2015. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 23ο:   Έγκριση διενέργειας προμηθειών:  

α) φαρμάκων και ειδών και  

β) ζωοτροφών, για τις ανάγκες του κυνοκομείου του Δήμου, έτους 2015. 

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

 

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων 

ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του ΟΠΑΚΠΑ, της ΚΕΔΗΣ, 

προμήθειας γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου 

Σερρών και προμήθειας ειδών για την κοινωνική κουζίνα του Δήμου, 

έτους 2015. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση διενέργειας προμήθειας λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού 

υλικού, έτους 2015. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 26ο:   Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου 

Σερρών. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 
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ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας: 

¨Καινοτόμο σύστημα εξοικονόμησης πόρων μέσω βελτιστοποίησης   

                         της συλλογής απορριμμάτων και της κατανάλωσης καυσίμων στο    

                         Δήμο Σερρών¨. 

  Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Χράπας Π. 

 

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας τμήματος του υπ' αριθμ. 2δ 

αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Αγίου Ιωάννη. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 29ο:   Έγκριση δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση: 

α) ισόγειου καταστήματος (Νο 30) του Δημαρχείου Σερρών στο 

Σωματείο ΠΡΟ.Τ.Ε.Κ.Τ.Α. και 

β) μιας αίθουσας του σχολικού κτηρίου Βαμβακούσας στον 

Πολιτιστικό Σύλλογο Βαμβακούσας. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 30ο:  Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 και ένταξη νέων 

υπηρεσιών έργων και προμηθειών του τμήματος Πρασίνου. Εισηγητής: 

Ο Αντιδήμαρχος κ. Δούκας Γ. 

 

ΘΕΜΑ 31ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 και ψήφιση πίστωσης 

συνεχιζόμενων υπηρεσιών του τμήματος πρασίνου. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Δούκας Γ. 

 

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση τροποποίησης τίτλων παροχών υπηρεσιών του τμήματος 

πρασίνου. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Δούκας Γ. 

 

ΘΕΜΑ 33ο:  Έγκριση της με αριθμ. 102/2014 μελέτης του έργου: ¨Μεταφορά και 

διάστρωση κηπαίου χώματος σε δημοτικούς χώρους του Δήμου 

Σερρών. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Δούκας Γ. 

 

ΘΕΜΑ 34ο:  Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών: 

α) Αποκομιδή απορριμμάτων Τ.Κ. Ορεινής του Δήμου Σερρών έτους 

2015¨ και 

β) Αποκομιδή απορριμμάτων Τ.Κ. Α. Βροντούς του Δήμου Σερρών 
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        έτους 2015¨. 

 Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Χράπας Π. 

ΘΕΜΑ 35ο:    Έγκριση προμελέτης του έργου: ¨Κατασκευή μονάδας παραγωγής 

 βελτιωτικού εδάφους και συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας 

 στην Τ.Κ. Ελαιώνα του Δήμου Σερρών¨.  

 Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.  

ΘΕΜΑ 36ο:  Έγκριση και παραλαβή μελέτης: ¨Μελέτη παρεμβάσεων εξοικονόμη- 

 σης ενέργειας¨.  

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.  

ΘΕΜΑ  37ο:   Έγκριση  εκτέλεσης  επειγουσών  πρόσθετων  εργασιών του  έργου: 

 ¨Κατασκευή  12θέσιου  Δημ.  Σχολείου  Σερρών  (6ο   Δημ.  Σχολείο 

 Σερρών)¨.  

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.  

ΘΕΜΑ 38ο:  Έγκριση Α.Π. των έργων:  

 α) Αντιστήριξη τοιχίου κοιμητηρίου Τ.Κ. Κουμαριάς,  

 β) Αναπλάσεις  κοινόχρηστων  χώρων  στον  οικισμό  Χιονοχωρίου 

 Δήμου Σερρών και  

 γ) Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων στον οικισμό Χιονοχωρίου. 

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.  

ΘΕΜΑ 39ο:  Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των 

 έργων:  

 α) Επέκταση δικτύου ύδρευσης Χριστός,  

 β) Συντήρηση ενδοδημοτικής οδοποιίας Δήμου,  

 γ) Οδοποιία Τ.Δ. Χριστός,  

 δ) Αντικατάσταση-επέκταση αγωγών δικτύου ύδρευσης Τ.Δ. Χριστός 

 (β' φάση)  και  

 ε) Εφαρμογή σχεδίου πόλεως στην περιοχή της Π.Ε. Σιγής έτους 2012. 

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.  

 

ΘΕΜΑ 40ο:   Έγκριση επιστροφής ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 41ο:   Έγκριση μετακίνησης και καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας: 

α) του κ. Δημάρχου κατά τους μήνες Δεκέμβριο 2014 και Ιανουάριο 

και Φεβρουάριο 2015, 
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β) αντιδημάρχων και εντεταλμένων Δημ. Συμβούλων κατά τους μήνες 

Δεκέμβριο 2014 και Φεβρουάριο 2015 και 

γ) της Νομικής Συμβούλου του Δήμου κ. Μαρίας Τσινίκα, κατά το το 

μήνα Ιανουάριο 2015. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

 

…………………………………….. 

………………… 
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4Η    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κυρίες και κύριοι  καλησπέρα σας.  Ξεκινάμε με μια ανακοίνωση από το 

Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας  Κεντρικής Μακεδονίας που 

αφορά τον φάκελο: Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 

δραστηριότητας Μονάδας Παραγωγής βελτιωτικού εδάφους και 

συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας στην Τ.Κ. Ελαιώνα του 

Δήμου Σερρών με φορέα υλοποίησης του έργου την Διεύθυνσ η 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών.  

 Πάντα ανακοινώνουμε από το τμήμα Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων. Δεν υπάρχουν,  είναι αρνητικές οι  εκθέσεις όλες,  όλα 

καλά και προχωράμε στις  απαντήσεις σε προφορικές ερωτήσεις από το 

προηγούμενου Δημοτικό Συμβούλιο 15/1/ 2015 με πρώτη ερώτηση της 

δημοτικής συμβούλου της κυρίας Ιλανίδου Δέσποινας σχετικά με την 

απαλλαγή δημοτικών φόρων και τελών μέχρι 50% για τους 

πολύτεκνους και σύμφωνα με την υπ΄ αριθμόν 702/2006 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου.   

 Απαντά στην ερώτηση αυτή της κυρίας Ιλανίδου η Αντιδήμαρχος  

Κοινωνικής Μέριμνας κυρία Αγιαννίδου Σταυρούλα.  

 Παρακαλώ.  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Καλησπέρα σε όλους.  Σύμφωνα με την ερμηνεία που έδωσε η υπηρεσία 

μας όσον αφορά την απόφαση 702/2006 και στο σημείο που αφορά την 

μείωση των δημοτικών τελών στους πολύτεκνους έως 50%, έκρινε η 
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υπηρεσία μας ότι  αφορά ορισμένες κατηγορίες πολυτέκνων λόγω του 

τρόπου με τον οποίο έχει  συνταχθεί η απόφαση.  

 Μετά όμως από προσεκτικό και ενδελεχή έλεγχο διαπιστώσαμε 

ότι  οι  δικαιούχοι είναι όλοι οι  πολύτ εκνοι.  Με αφορμή το θέμα αυτό η 

υπηρεσία θα εισηγηθεί την επικαιροποίηση της απόφασης αυτής καθώς 

επίσης και τον καθορισμό νέων κριτηρίων για όλες τις  κατηγορίες των 

δικαιούχων.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η δεύτερη ερώτηση από τον δημοτικό σύμβουλο κ.  Αναστασ ιάδη Ηλία 

σχετικά με βεβαιώσεις παραβάσεων που έγιναν τον Μάιο,  Ιούνιο του 

΄14 και καταλογίστηκαν μετά την 31 -10-2014, με αποτέλεσμα οι  

ενδιαφερόμενοι να μην μπορούν να κάνουν ρύθμιση του χρέους από το 

επιβληθέν πρόστιμο.   

 Ερωτά ο συνάδελφος ο κ.  Αναστασιάδης Ηλίας,  εάν είναι επιλογή 

ή ολιγωρία;  

 Παρακαλώ τον Αντιδήμαρχος  Αγροτικής Ανάπτυξης κ.  

Παναγιώτη Γρηγοριάδη να απαντήσει.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Ευχαριστώ κ.  Πρόεδρε.  Η βεβαίωση των παραβάσεων αυθαίρετης 

χρήσης κοινοχρήστου χώρου από την ΕΛΑΣ σε καταστήμα τα της πόλης 

κοινοποιείται στον Δήμο σε χρόνο μεταγενέστερο, σε πολλές 

περιπτώσεις και μετά από ένα μήνα από την ημερομηνία της 

παράβασης.   

 Δεύτερον,  για την επιβολή του προστίμου απαραίτητη είναι η 

πρόσκληση του καταστηματάρχη σε ακρόαση προκειμένου να 
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εκφράσεις τις  απόψεις τους σχετικά με την αυθαίρετη χρήση του 

κοινόχρηστου χώρου.  

 Τρία.  Στην συνέχεια επιβάλλονται τα ανάλογα πρόστιμα τα οποία 

κοινοποιούνται στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου για την 

διαδικασία βεβαίωσής τους.   

 Ο υπολογισμός του ύψους των προστίμων αρχικά έγινε με την 

παράγραφο 8 του άρθρου 13 20 -10-1978 ΒΔ, όπως το άρθρο τούτο 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν.1080/1980 και όπως η 

παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 26 

του Ν.1828/1989 και το άρθρο 9 του Ν.1900 /1990.  

 Με την δημοσίευση του Ν4257/2014 σχετικά ενημερώθηκε η 

υπηρεσία μας 23/7/14.  Έγινε νέος υπολογισμός των προστίμων διότι  το 

εδάφιο 2 του άρθρου 50 του νόμου αντικαταστάθηκε με προηγούμενη 

νομοθεσία.   

 Η επίδοση των αποφάσεων επιβολής των προστίμων έ γινε στις  15 

και 16 Οκτωβρίου και όποιος από τους ενδιαφερομένους ήθελε να 

εντάξει  στο ποσό αυτό στην ρύθμιση του Ν4304/23 -10-14 μπορούσε 

έως τέλος Οκτωβρίου.   

 Εδώ πρέπει να αναφέρω ότι  σε συνάντηση με τους 

καταστηματάρχες στο γραφείο του δημάρχου ζητήθηκ ε από τους ίδιους 

η καθυστέρηση της έκδοσης των αποφάσεων επιβολής προστίμων, γιατί  

θεωρούσαν την ρύθμιση Μιχελάκη απαράδεκτη και προσπαθούν να 

αλλάξουν αυτή με κάποια ευνοϊκότερη ρύθμιση.  

 Όταν πέρασε ο χρόνος και είδαμε ότι  καμία αλλαγή στην ρύθμιση 

αυτή δεν επήλθε,  τότε η υπηρεσία ήταν υποχρεωμένη να εκδώσει την 

απόφαση επιβολής προστίμων.  

 Ευχαριστώ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν μπορούμε να κάνουμε σχόλια.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

. .αλλά αυτό δεν είναι απάντηση. Επιτρέψτε μου.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Φωτιάδης ερώτηση.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  έχουμε ως παράταξη δυο ερωτήσεις.  Η πρώτη ερώτηση 

αφορά, δεν βλέπω εδώ τον υπεύθυνο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.  αλλά εν πάση 

περιπτώσει,  η ερώτησή μας είναι η εξής:  γίνονται χημικές αναλύσεις 

ασφαλώς σε όλα τα Δ.Δ..  Θα θέλαμε τις  αναλύσεις,  εάν είναι δυνατόν 

και αύριο για το Διαμέρισμα Σκουτάρεως,  Μητρουσίου και Λευκώνα 

των δυο τελευταίων μηνών και Κάτω Καμήλας.   

 Τριών μηνών θα θέλαμε.  Δηλαδή Νοέμβριο,  Δεκέμβριο,  Γενάρη 

και εάν έχουμε και τώρα τον Φλεβάρ η.  

 Και τα δεύτερο που ρωτούμε είναι,  τι  γίνεται με το 

Κτηνοτροφικό Πάρκο Σκουτάρεως; Που είμαστε; Υπάρχουν αιτήματα 

κτηνοτρόφων για είσοδο.  

 Αύριο θα μπορούμε να πάρουμε τις  αναλύσεις;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ πώς να το υποσχεθώ αυτό;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αύριο θα επικοινωνήσετε μαζί μου εάν είναι έτοιμες να περάσουμε να 

τις  πάρουμε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Βεβαίως.  Είναι ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.….  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αύριο γύρω στις  10:00΄ θα στείλω κάποιο μέλος της παράταξης.  

Γίνεται;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μετά τις  10:00΄.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ  

Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Παρακαλώ η κυρία Καλώτα;  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Διαπιστώσαμε όλοι έχουν αρχίσει  τα έργα της βιοκλιματικής 

ανάπλασης και του κυκλοφοριακού σχεδιασμού στις  οδούς που όλοι 

ξέρουμε.  Κανείς δεν αμφισβήτησε ότι  το έργο είναι σημαντικό και 

αναγκαίο,  έχουμε όμως βιώματα όλοι καθημερινά στο πρόβλημα 

παρκαρίσματος.   

 Ήδη από τότε που ανακοινώθηκαν τα έργα ξέρουμε ότι  η "Κίνηση 

Πολιτών" που μένουν στους δρόμους έχει  κάνει  κάποιες συναντήσεις 

με σας και η παράταξή μας είχε βγάλει ψήφισμα και σας ζητούσε ν α 

αρχίσει  το έργο,  εφόσον έχουν εξασφαλιστεί  κάποιοι  τρόποι 

παρκαρίσματος,  θέσεις παρκαρίσματος.   

 Ξανά το ερώτημα, τα έργα έχουν ξεκινήσει και πολλοί 

συμπολίτες μας μας ρωτούν,  τι  κάνει  ο Δήμος Σερρών;  

 Θα ήθελα να απευθύνω στο Δημοτικό Συμβούλιο και στον  

Δήμαρχο  συγκεκριμένα, τι  προτείνει ,  τι  ενέργειες έχουν γίνει  ώστε να 

διασφαλιστεί  και να μειωθεί το μεγάλο πρόβλημα παρκαρίσματος,  που 

ήδη όπως όλοι ξέρουμε θα γίνει  πολύ μεγαλύτερο, γιατί  οι  μόνιμοι 
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κάτοικοι θα μεταφέρουν τα αυτοκίνητά τους σε άλλες θέσε ις πιο πάνω, 

σε άλλους δρόμους και μπλοκαριστεί  σχεδόν όλο το κέντρο της πόλης.   

 Το δεύτερο ερώτημα που έχω είναι,  με ποια κριτήρια θα 

χαρακτηριστούν άτομα ως ανάπηρα και θα πάρουν κάρτες και θέσεις 

παρκαρίσματος,  δεν μιλάω για τους μόνιμους κατοίκους,  γι ατί  

πραγματικά ως γιατρός γνωρίζω ότι  δεν υπάρχει οικοδομή, δεν υπάρχει 

όροφος που σχεδόν να μην έχει  άτομο να αναπηρία πάνω από 67% και 

αρκετά με κινητικό έλλειμμα και επειδή διαπιστώνω ότι  υπάρχουν και 

πολλές θέσεις τριγύρω μας,  τα οποία τα άτομα μπορεί να έχουν 

αποβιώσει ή να μην είναι,  θα ήθελα να τοποθετηθείτε εάν υπάρχουν 

κριτήρια γι΄ αυτές τις  θέσεις;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο,  παρόλο που σε συναντήσεις που 

είχαμε με τους κατοίκους τους εξηγήσαμε.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Θα ήθελα, Δήμαρχε,  να ακούσουμε τις  προτάσεις εδώ. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και προχωράμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης με πρώτο θέμα:  

 

Θέμα 1ο :  

Ενημέρωση και λήψη απόφασης για την λήξη εκκαθάρισης  

 της Κ.Ε.Π.Σ. Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να καλωσορίσουμε τους ορκωτούς ελεγκτές,  την κυρία 

Γεροκωστοπούλου και τον κ.  Σταραμανίδη.  Καλώς ήρθατε.  Ο 
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εισηγητής του θέματος ο Αντιδήμαρχος  Οικονομικών και Διοίκησης ο 

κ.  Στέργιος Γαλάνης.  Παρακαλώ κ.  Γαλάνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

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

και άλλες φορές έχουμε συζητήσει αυτό το θέμα στο Δημοτικό 

Συμβούλιο,  ίσως το τίτλος δεν είναι ακριβής,  θα εξηγήσω για ποιο 

λόγο το λέω, η αλήθεια είναι ότι  ήδη με την απόφασή μας 5 -2-104,  

αριθμό 85,  είχαμε εγκρίνει  τον ισο λογισμό έναρξης της εκκαθάρισης,  

τον ισολογισμό λήξης και εκκαθάρισης,  την αναδοχή των υποχρεώσεων 

και την εισφορά του ενεργητικού της δημοτικής επιχείρησης,  εννοώ 

της κοινωφελούς επιχείρησης παιδικών σταθμών, η οποία ετέθη σε 

εκκαθάριση και όσον αφορά την  σημερινή παρουσίαση της έκθεσης 

των ορκωτών έχει  να κάνει  τα κύριο λόγο με αυτό που υπάρχει ως 

τίτλος και στην έκθεση ελέγχου επί της οικονομικής διαχείρισης της 

κοινωφελούς επιχείρησης παιδικών σταθμών της χρήστης 2009 και της 

περιόδου 1 -1-10 -7-6-10.  

 Το έργο δηλαδή των ορκωτών και η παρουσία τους σήμερα εδώ 

αφορά την έκθεση ελέγχου για ανέλεγκτες χρήσεις πριν από την 

προηγούμενη θητεία.  Χρήση ΄09 και περίοδος 1 -1-10 -  7-6-10.  

 Επίσης,  στην εισήγηση γίνεται αναφορά, γιατί  έχει  γίνει  το πέρας 

της εκκαθάρισης,  γίνεται και αναφορά, πέρα της έγκρισης ελέγχου των 

ορκωτών λογιστών, προτείνεται προς το Δημοτικό Συμβούλιο να γίνει  

η παραλαβή των οχημάτων, κύριε Πρόεδρε,  της ΚΕΠΣ από το γραφείο 

Κίνησης του Δήμου μας,  να γίνει  η παραλαβή των πάγιων εξοπλισμών 

των παιδικών σταθμών από την Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας,   

Υγείας,  Παιδείας και Πολιτισμό και να πωληθεί στην συνέχεια ως 

μικρότερου αντιτίμου στον Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.  
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 Επίσης,  να γίνει  διεκπεραίωση των φορολογικών διαδικασιών 

από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσ ιών και να γίνει  παραλαβή 

του λοιπού πάγιου εξοπλισμού και αρχείου από την Διεύθυνση 

Διοικητικών Υπηρεσιών, η οποία θα είναι αρμόδια για ενέργειες σε 

οποιοδήποτε άλλο θέμα προκύψει.   

 Θα σας θυμίσω ότι  αυτό το θέμα το είχαμε φέρει την 

προηγούμενη χρονιά,  κύριε Πρόεδρε,  αλλά λόγω ανειλημμένων 

υποχρεώσεων ενός εκ των ορκωτών ελεγκτών, δεν καταφέραμε να 

συζητήσουμε και θεωρήσαμε σκόπιμο να έχουμε και την παρουσία 

τους.   

 Εγώ δεν έχω κάτι  άλλο να προσθέσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Από το σώμα εάν υπάρχουν ερωτήσεις προς τους  ορκωτούς; 

Παρουσιάστε,  εάν θέλετε και εσείς .   

Κα ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ:  

Καλησπέρα και από εμάς.  Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε και λοιπό 

Δημοτικό Συμβούλιο εμείς ,  όπως προανέφερε ο Αντιδήμαρχος  

Οικονομικών ήμασταν ελεγκτές της χρήσης του 2009 και της περιόδου 

1/1 /2010 έως 7/6/2010, δηλαδή πριν παραδοθεί η κοινωφελής 

επιχείρηση παιδικός σταθμός σε εκκαθάριση, τεθεί  σε εκκαθάριση.  

 Από όσο γνωρίζουμε έχει  ολοκληρωθεί η εκκαθάριση και 

προανέφερε ο Αντιδήμαρχος  είναι σε διαδικασία ανάληψης απαιτήσεων 

και υποχρεώσεων της πρώην επιχείρησης από τον Δήμο Σερρών.  

 Από εμάς διεξήχθη κανονικά ο έλεγχος των δυο περιόδων χωρίς 

ιδιαίτερα προβλήματα. Έχουμε συντάξει  την αναλυτική έκθεση ελέγχου 

του ενεργητικού και παθητικού της πρώην κοινωφελούς επιχείρησης 
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παιδικών σταθμών. Δεν  διαπιστώσαμε κάποια ιδιαίτερη παρατυπία για 

την οποία νομίζω ότι  θα πρέπει να σχολιάσουμε έτσι ιδιαίτερα.  

  Από εκεί  και πέρα μπορούμε να κάνουμε μια ανάλυση. Δεν 

ξέρω, έχουν όλοι εδώ οι δημοτικοί σύμβουλοι την έκθεση μπροστά 

τους;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κα ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ:  

Οπότε να κάνω μια σύντομη περιγραφή…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Συγνώμη που σε διακόπτω. Το σημαντικότερο, εντάξει  σίγουρα 

υπάρχει αυτό το ζήτημα των δυο ανέλεγκτων χρήσεων αλλά το ίσως 

σημαντικότερο, κύριε Πρόεδρε,  σήμερα, γιατί  όπ ως σας είπα με την 

απόφαση 85/2014 ήδη έχει  γίνει  ανάληψη υποχρεώσεων ισολογισμός 

έναρξης,  λήξης,  είχαμε τελειώσει τότε,  σήμερα ουσιαστικά είναι οι  δυο 

ανέλεγκτες χρήσεις και οι  πρόταση που κάνει  η υπηρεσία για να 

αναλάβουν οι  υπηρεσίες του Δήμου να κάνουν  τις  περαιτέρω ενέργειες 

μετά την λήξη της εκκαθάρισης.  

Κα ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ:  

Γι΄ αυτό ρώτησα εάν υπάρχει η έκθεση, γιατί  δεν ξέρω κατά πόσο έχει  

νόημα να λέω απλά νούμερα. Αυστηρά νούμερα τα οποία,  δεν ξέρω, 

θέλουν να ρωτήσουν κάτι  οι  κύριοι  από εδώ; Κάτι σ υγκεκριμένο;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εσείς έχετε να μας πείτε κάτι  συγκεκριμένο συμπληρωματικό; Την 

έκθεσή σας έτσι εν συντομία;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια περίληψη.  
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Κα ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ:  

Μια περίληψη, ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στο δια ταύτα δηλαδή.  

Κα ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ:  

Στο δια ταύτα από την ανάλυση των κονδυλίων, περιουσιακών 

στοιχείων της πρώην κοινωφελούς επιχείρησης όσον αφορά τα πάγιά 

της κτήρια και τεχνικά έργα γίνεται μια ανάλυση το τι  ακριβώς αφορά.  

 Η μόνο μας παρατήρηση ως προς τα περιουσιακά της στοιχεία 

ήταν ότι  δεν υπήρχε Μητρώο Παγίων, οπότε δεν ήταν και ξεκάθαρη η 

εικόνα περί τι  ακριβώς επρόκειτο.   

 Από εκεί  και πέρα έγινε αυστηρή απογραφή κατά την έναρξη της 

εκκαθάρισης,  οπότε και συντάχθηκε Μητρώο Παγίων. Από τον 

εκκαθαριστή. Όσο κάναμε τον έλεγχο λέω ότι  δεν υπήρχε Μητρώο 

Παγίων στον δικό μας έλεγχο.   

 Όσον αφορά τις  απαιτήσεις κάνουμε ανάλυση των απαιτήσεων. 

Οι απαιτήσεις κατά τις  7/6/2010 ανερχόταν σε 50.802,72 ευρώ εκ των 

οποίων το μεγαλύτερο κομμάτι ήταν απαίτηση από τον Δήμο Σερρών 

45.000 ευρώ, το οποίο διαγράφηκε κατά  την απογραφή έναρξης της 

εκκαθάρισης,  τακτοποιήθηκε.  

 Επίσης εμφανιζόταν και μια επισφαλή απαίτηση 33.680 ευρώ από 

ένα συγκεκριμένο προμηθευτή αποθανών, τον κ.  Παπαδόπουλο 

Βασίλειο,  οπότε και αυτό διαγράφηκε.   

 Οι καταθέσεις όψεως οι  οποίες ανέρχονταν σε 1.236 ευρώ και 

επιβεβαιώθηκαν με αντίστοιχα εξτρέ τραπέζης.   

 Οι ζημίες της επιχείρησης οι  οποίες κατά την 7/6/2010 

ανέρχονταν σε 402.000 περίπου ευρώ.  
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 Οι υποχρεώσεις σε προμηθευτές ήταν καταγεγραμμένες και 

ανέρχονταν στις  105.000 ευρώ περίπου, των οποίω ν η ανάλυση υπήρχε.   

 Όπως  επίσης και σε φορολογικές υποχρεώσεις είχαμε φόρο 

μισθωτών υπηρεσιών, φόρο ή τέλη αμοιβών τρίτων το σύνολο των 

οποίων ανερχόταν σε 570 ευρώ τα οποία απεδόθησαν.  

 Σε ασφαλιστικούς οργανισμούς οι  υποχρεώσεις ανέρχονταν σε 

59.000 ευρώ το σύνολο, ο οποίο ανέλαβε ο Δήμος Σερρών και απεδόθη 

στις  26/10/2012 από τον Δήμο Σερρών.  

 Και επίσης υποχρεώσεις σε προσωπικό 30.204,59,  το οποίο 

καταβλήθηκε σταδιακά στους δικαιούχους κατά την διάρκεια της 

χρήσης του ΄10 και το υπόλοιπο εξοφλήθη στ ις  26/1 - /2012 επίσης από 

τον Δήμο Σερρών.  

 Αυτά είναι δηλαδή τα περιουσιακά στοιχεία και οι  υποχρεώσεις 

της πρώην κοινωφελούς επιχείρησης.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάποιος εάν θέλει  να ρωτήσει;  Ο κ.  Αναστασιάδης Ηλίας.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Να ρωτήσω, βέβαια αυτά που ακο ύσαμε είναι  ένα δείγμα γραφής,  

επειδή έχω μια τέτοια τραυματική εμπειρία από το παρελθόν αλλά και 

πρόσφατα …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μισό λεπτό σας παρακαλώ. Έχω την αίσθηση ότι  μερικοί μάλλον δεν 

αντιλαμβάνονται ότι  είμαστε σε Δημοτικό Συμβούλιο.  

 Ερώτημα απλό και σαφές.  Υπάρχουν φοβερά ανοίγματα, εσείς  

έχετε κάνει  λίστα με τα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών ή τιμολόγια 
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δελτία αποστολής τα οποία δεν έχουν παραστατικά; Έτσι ώστε να 

είμαστε και εμείς  σε θέση να γνωρίζουμε ποια  έγιναν με προφορικές 

συμφωνίες και ποια σε τελική ανάλυση είναι απαιτητά; Γιατί  

διαφορετικά υπάρχει και η άλλη περίπτωση, αυτό το τιμολόγιο να είναι 

μαχητό από μέρους ημών.  

 Δεν οφείλατε να μας δώσετε μια λίστα με τα τιμολόγια 

παρελθόντων ετών και δίπλα την ημερομηνία έκδοσης; Γιατί  υπάρχει  

και η πενταετία εκτός των άλλων. Βέβαια εσείς  καλά κάνατε και μας 

λέτε 104.000 χρέος.  Σε τι  ανταποκρίνεται αυτό;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δυστυχώς από το εύρος του θέματος και την χρονική περίοδο που 

διήρκησε η συζήτησή του τα ξεχ νάμε,  πόσω περισσότερο και εμείς  

ακόμα.  

 Ήδη έχει  περάσει αυτό σας λέω. Η ανάληψη των υποχρεώσεων με 

την λίστα,  την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή του κ.  Ζιγκερίδη,  ο οποίος 

έκανε την εμφάνιση εδώ, παρουσίασε …  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Θα σας διακόψω, κύριε Γαλάνη, ήρθε με το 0,80 ως ΠΟΕ, όχι  

αναλυτική κατάσταση, που δεν είναι δουλειά,  βέβαια των ορκωτών 

λογιστών, είναι δουλειά των υπηρεσιών.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ποιων υπηρεσιών κύριε;  Η ΚΕ .Π .Σ .  δεν υπάρχει πλέον.  Είναι υπό 

εκκαθάριση επιχείρηση. Ο μόνος που μπορεί να κά νει  ενέργειες περί 

της ΚΕ .Π .Σ .  είναι ο εκκαθαριστής.  Ποια υπηρεσία θα κάνει;  Ο 

εκκαθαριστής έκανε όλη αυτή την δουλειά και υπάρχει η έκθεσή του,  

συνόδευε την 85 απόφαση του ΄14,  όπως έκανε και κατά τα λεγόμενα 

όλων μας εξαιρετική δουλειά,  μια δουλειά που δ εν γινόταν επί χρόνια,  
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από το ΄10 που έπρεπε να ξεκινήσει τον Ιούνιο και σας ενημερώνω ότι  

το λογιστήριο αυτή την ανάληψη υποχρέωση η Οικονομική Επιτροπή 

τις  104.000 έστειλε ένα πρώτο ένταλμα για να δούμε πως θα 

συμπεριφερθεί το Ελεγκτικό Συνέδριο απέναντι  σε αυτά τα εντάλματα 

της ΚΕ .Π .Σ . ,  όπως πολύ σωστά παρατηρείτε υπάρχουν εκεί  πέρα 

ζητήματα πενταετίας ή νομιμότητας των διάφορων εγγράφων και τις  

συμφωνίες και της έκδοσης των παραστατικών.  

 Σας ενημερώνω προφορικά ότι  όλα αυτά ελέγχονται εξονυχιστικά 

από  το Ελεγκτικό Συνέδριο.  Εμείς δεν έχουμε πληρώσει τίποτα από 

αυτά τα 104.000 ευρώ.   

 Στείλαμε ένα πρώτο ένταλμα πριν από το τέλος της χρονιάς το 

΄14 και περιμένουμε,  είμαστε σε συχνή επικοινωνία με του Ελεγκτικό 

Συνέδριο,  τα ελέγχει  ενδελεχώς και περιμένο υμε,  κύριε Πρόεδρε να 

δούμε ποια θα είναι η αντίδρασή του απέναντι  σε αυτά τα εντάλματα. 

Θα δούμε πως θα συμπεριφερθεί,  ποια θα είναι η αντίδρασή του εννοώ 

περί της νομιμότητας των συγκεκριμένων ενταλμάτων και αναλόγως θα 

πράξουμε.  

 Δεν βιαζόμαστε να κάνουμε καμία,  όσον αφορά δηλαδή το δικό 

μας κομμάτι,  περί της αναλήψεως των υποχρεώσεων. Δεν βιαζόμαστε 

να κάνουμε κάποιο λάθος.  Με πολύ προσοχή τα χειριζόμαστε τα 

θέματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Τοποθετήσεις.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Και κύριε Πρόεδρε να το πω γιατί  αυτή η επιχείρησ η είναι από την προ 

προηγούμενη θητεία.  Από την εποχή που Δημοτική Αρχή, όχι ,  πρέπει  

να τα πούμε γιατί  μένουν εντυπώσεις εδώ. Ένα λεπτό.  Η ΚΕ .Π .Σ .  είναι 
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επιχείρηση που λειτούργησε τελευταία επί δημοτικής θητείας του κ.  

Βλάχου.  

 Στο Δημοτικό Συμβούλιο εκείνο ελήφθη απόφαση για την 

εκκαθάρισή της,  εάν θυμάμαι καλά το καλοκαίρι του ΄10 και 

ουσιαστικά βάρυνε αυτή η διαδικασία το προηγούμενο Δημοτικό 

Συμβούλιο,  το οποίο είχε το σθένος να πάρει τις  αποφάσεις,  θα 

θυμόσαστε τι  αποφάσεις εννοώ, να ολοκληρώσει την δ ιαδικασία με νέο 

εκκαθαριστή και σήμερα απλά εδώ είχαν μείνει  αυτές οι  δυο 

ανέλεγκτες χρήσεις του ΄09 και ένα κομμάτι του ΄10,  δηλαδή μέχρι 

τότε που αποφασίστηκε η εκκαθάριση, τον Ιούνιο του ΄10,  κύριε 

Πρόεδρε,  και από εκεί  και πέρα όλα έχουν πάρει την νόμ ιμη οδό.   

 Εστάλη το πρώτο ένταλμα από τις  104.000 στον Επίτροπο για να 

δούμε τι  λέει  το Ελεγκτικό Συνέδριο.  Δεν βιαζόμαστε να κάνουμε κάτι  

από μόνοι μας.  Με πολύ προσοχή τα χειριζόμαστε τα θέματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Τοποθετήσεις.  Ο κ.  Φωτιάδης,  ο κ.  Ηλίας Αναστα σιάδης.  Παρακαλώ κ.  

Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:   

Κύριε Πρόεδρε,  η τοποθέτησή μου είναι διευκρινήσεις μετά και την 

σύντομη εισήγηση της κυρίας.  Εδώ στην παρατήρηση που μας έχετε 

μοιράσει με υπογραφή του Διευθυντή, έχουμε τέσσερα σημεία για το τι  

πρέπει να κάνουμε.  Στο τέταρτο σημείο μιλούμε και μετά από αυτό που 

ακούστηκε ότι  δεν έχουμε Μητρώο Παγίων. Άρα μπαίνει  ένα θέμα, 

ποιο είναι αυτό το υπόλοιπο του πάγιου εξοπλισμού και ποιο είναι το 

προηγούμενο και που βρίσκονται;  Έχετε εντοπίσει  την τύχη αυτού του 

εξοπλισμού;  

Κα ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ:  
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Όπως προανέφερα κατά τον έλεγχο διαπιστώσαμε ότι  δεν υπήρχε 

Μητρώο Παγίων για τα τηρούμενα στοιχεία της χρήσης του ΄09 και της 

ενδιάμεσης περιόδου προς ενάρξεως της εκκαθαρίσεως αλλά στο 

μεταξύ στις  8/6/10,  όπου έγινε και έναρξη τ ης εκκαθάρισης,  έγινε 

επίσημα απογραφή των παγίων περιουσιακών στοιχείων.   

 Έγινε 8/6/10.  Εμείς παρουσιάζουμε τι  υπήρχε το 2009 και μέχρι 

7/6/2010. Νομίζω το προανέφερα αυτό.  Ότι  κατά την έναρξη της 

εκκαθαρίσεως έγινε απογραφή των παγίων περιουσιακών στοιχ είων.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Σήμερα δηλαδή, συνεχίζω,  κύριε Πρόεδρε,  σήμερα αυτά που λέτε και 

του λοιπού εξοπλισμού, τον έχετε καταγράψει αυτόν τον λοιπό 

εξοπλισμό;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Η κυρία Γεροκωστοπούλου δεν το γνωρίζει .  Ο κ.  Ζιγκερίδης έχει  κάνει  

αυτή την καταγραφή. Έκανε αυτοψία ο ίδιος προσωπικά. Έγινε 

καταγραφή. Με πολύ προσοχή. Από την προηγούμενη απόφαση.  

Κα ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ:  

Τυγχάνει να το γνωρίζω λόγο της επαγγελματικής μου…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:   

Έγινε.  Με την υπάλληλο που έμεινε,  την κυρία Μοναχέλη.  Ο ορκωτός 

ελεγκτής και η κυρία Μοναχέλη. Έγινε από τον κ.  Ζιγκερίδη η 

καταγραφή. Δηλαδή δεν μιλάμε θεωρητικά.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Από την ίδια εταιρεία.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Δεν ξέρω εάν η κυρία Γεωροκωστοπούλου το γνωρίζει .   

Κα ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ:  
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Όχι,  το γνωρίζω αυτό ότι  έγινε η απ ογραφή και παρουσιαζόταν και 

στην έκθεση της εκκαθαρίσεως.  Κατά την παράδοση δηλαδή της λήξης 

της εκκαθαρίσεως.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ο κύριος Ηλίας Αναστασιάδης.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε δεν νομίζω πως θα πρέπει να αμφισβητήσουμε την 

αξιοσύνη των ορκωτών λογιστών. Οι άνθρωποι κάνανε καλά την 

δουλειά τους ανάλογα με το αίτημα. Όμως εδώ τίθενται ερωτήματα τα 

οποία βέβαια χρειάζονται και μια πολιτική απάντηση. Τα οποία βέβαια 

απορρέουν από την έκθεση των ορκωτών λογιστών.  

 Όντως αυτά τα 104 χιλιάρικα, θα μου  πείτε ευτελές ποσό 

συγκριτικά με το σύνολο των 56 εκατ,  όμως είναι ένα δείγμα γραφής.  

Από την στιγμή που εμείς  τα αποδεχόμαστε καταρχήν,  κύριε Γαλάνη…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:   

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μισό λεπτό,  δεν με καταλάβατε,  αφήστε να τ ελειώσω. Τα 

αποδεχθήκαμε.  Εγώ χρησιμοποιώ ενεστώτα. Αποδεχόμαστε,  γιατί  

μιλάω αυτή την στιγμή, δεν χρησιμοποιώ παρελθόντα χρόνο. Αυτό 

είναι άλλο. Από την στιγμή  που,  τέλος πάντων, τα αποδεχθήκαμε,  έχω 

την πεποίθηση και με βάση αυτό το οποίο πάθαμε και στη ν κοινωφελή 

επιχείρηση και το ξέρει  και ο κ.  …, έχουμε την θέση μας ως Δ.Σ. και 

ως υπηρεσία και ως Δήμος,  την έχουμε αποδυναμώσει.  Γιατί;  Γιατί  εδώ 

αντιλαμβάνεστε πως τα χρέη αυτά γίνονται απαιτητά πλέον στο 

δικαστήριο και μάλιστα,  έχουμε βγάλει από την φα ρέτρα μας …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Σε περίπτωση που αυτά γίνουν απαιτητά λέω. Έχω την εντύπωση ότι  

δεν με καταλαβαίνετε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Έχει γίνει  παρεξήγηση.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μισό λεπτό.  Απαιτητά από το δικαστήριο  όποτε γίνουν.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:   

Ποιο δικαστήριο,  αυτά είναι χρέη της επιχείρησης.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μα τα χρέη της επιχείρησης,  κ.  Γαλάνη, έχουν ταυτότητα. Σε κάποιους 

χρωστάμε.  Αυτοί που χρωστάμε θα τα διεκδικήσουν.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πιστεύω ότι  δεν μπορούμε να αρνηθούμε αυτό το οποίο οι  ελεγκτές 

έκαναν,  αλλά εφιστώ την προσοχή στην τακτική με την οποία ο Δήμος 

αντιμετώπισε το χρέος που ήρθε από την ΚΕΠΣ και είμαι πεπεισμένος 

και το τονίζω ότι  είναι λάθος αντιμε τώπιση και θα το βρούμε μπροστά 

μας.   

 Σε ότι  έχει  σχέση, βέβαια,  με τα άλλα τέσσερα αιτήματα, δεν 

νομίζω ότι  μπορούμε να πούμε και όχι .   

Κος ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Σας παρακαλώ μην ξανά διακόψετε.   
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Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τι πρόβλημα έχει  Μερετούδης με τον Αναστασιάδη;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Είστε μαζί,  είστε κοντά.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όποιος βιάζεται,  κύριε Μερετούδη, φεύγει .   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:   

Κύριε Πρόεδρε καμία φορά θα χάσει κανείς  τα λογικά του εδώ. 

Απόφαση 85/2014. Ομόφωνα αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο και ο 

κ.  Αναστασιάδης μαζί,  την έγκριση του ισολογισμού έναρξης της 

εκκαθάρισης,  της λήξης της εκκαθάρισης,  την αναδοχή των 

υποχρεώσεων …  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι ομόφωνα.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:   

Ομόφωνα, να εδώ είναι η απόφαση.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κάνετε λάθος.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Πάλι κάνω λάθος;  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τις ίδιες παρατηρήσεις είχαμε κάνει  και τότε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Εγώ σας λέω ότι  είναι ομόφωνη η απόφαση. Εδώ είναι και εδώ είναι 

και η γραμματέας.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:   

Την έχω εδώ. Μα τι  κακό κάνατε,  μην βιάζεστε,  ακούστε με λίγο.  Ο 

ορκωτός ελεγκτής,  ο οποίος…  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Μην βιάζεστε,  εγώ δεν σας διέκοψα. Μα ποια διαδικασία 

αμφισβητείτε;  Ούτε τότε ακούσατε τον ορκωτό τις  σας είπε προφανώς. 

Ο κ.  Ζιγκερίδης έκανε αυτό που κάνει  πάντα ο ορκωτός ελεγκτής,  

έστειλε επιστολές στους προμηθευτές,  έλεγξε τις  υποχρεώσεις της 

επιχείρησης και έβγαλε αυτό το ποσό. Μπορεί να ήταν μεγαλύτερο. 

Πρώτον δεν υπάρχει θέμα δικαστικών αποφάσεων. Νομίζω ή μια ή δυο 

ήταν από τα χρέη που είναι χρέη με δικαστική απόφαση. Τα υπόλοιπα 

ήταν από υποχρεώσεις με τιμολόγια.   

 Αλλά και πάλι σας ξαναλέω, για να δείτε ότι  υπάρχει  

ασφαλιστική δικλείδα,  γι '  αυτό που λέτε και προβληματίζεστε ότι  το 

ψηφίσατε ομόφωνα, ότι  το Ελεγκτικό Συνέδριο θα ελέγξει  όλα αυτά τα 

εντάλματα ένα προς ένα.   

 Μου διεμήνυσε ο προϊστάμενος του Λογιστηρίου ότι  το πρώτο 

που στείλαμε σαν οδηγό για τα υπόλοιπα θα ελεγχθούν κανονικά, κύριε 

Πρόεδρε,  όχι  απλά κάναμε μια α ναδοχή και προχωράμε να τα 

πληρώσουμε.  Δεν είναι έτσι.  Θα ελεγχθούν για αυτά που λέτε.  Για την 

νομιμότητά τους,  για το πώς ελήφθησαν οι  αποφάσεις.  Όλα κανονικά, 

σαν ένα κανονικό ένταλμα. Δεν υπάρχει δηλαδή διαδικασία εξπρές να 

το πω έτσι.  Με πολύ προσοχή.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Άρα δεν διαφωνείτε κύριε Αντιδήμαρχε και κακώς…  
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:   

Τώρα κύριε Μηλίδη δεν είστε συνήγορος του κ.  Αναστασιάδη. 

Εξάπτομαι για κάτι  που το ψηφίσαμε ομόφωνα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Παρακαλώ ηρεμία.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:   

Εξάπτομαι για κάτι  που το ψηφίσαμε  ομόφωνα.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Κύριε Πρόεδρε,  θα παρακαλέσω τον κ.  Αντιδήμαρχο  να μην 

επικαλείται συνεχώς ότι  το ψηφίσαμε και το ψηφίσαμε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:   

Αφού το ψηφίσατε.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Και λοιπόν εάν ψηφίστηκε κάτι  και έχει  παρατηρηθεί κάποια 

διαφοροποίηση, κάτι ,  είναι τόσο καλό αυτό δηλαδή;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:   

Μα δεν παρατηρήθηκε τίποτα κύριε Πρόεδρε.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Δεν κάνει  καλό αυτό κ.  Γαλάνη. Δεν είναι καλό να το επικαλείστε όλη 

την ώρα.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε μα δεν παρατηρήθηκε τίποτα. Δεν έχει  παρατηρηθε ί το 

παραμικρό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ωραία.  Υπάρχει δευτερολογία.  Ο κ.  Φωτιάδης.  Εσείς κ.  Αναστασιάδη;  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι.   
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Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  ο διευθυντής εδώ στις  συγκεκριμένες τέσσερις 

απαιτήσεις αφήνει έναν υπαινιγμό ότι  υπάρχουν υλικά τα  οποί α πρέπει 

να παραδοθούν στον φυσικό διάδοχο φορέα που είναι ο Ο.Π.Α.Κ.Π.Α..  

Αυτό ως υπαινιγμός έχει  συνταχθεί η λίστα; Θα πάνε όλα τα υλικά 

αυτά τα οποία εδώ υπαινίσσεται ότι  δεν πήγαν;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:   

Η εκκαθάριση έγινε,  ολοκληρώθηκε.  Υπάρχει καταγεγραμμένο  από τον 

ορκωτό τον ίδιο στην αυτοψία του,  όπως ανέφερε και η συνάδελφός 

του,  όλα τα  υλικά. Οποία υλικά υπάρχουν.  Εδώ κάναμε μια διαδικασία 

και μια δουλειά που δεν την είχαν κάνει  αυτοί που έπρεπε να την 

κάνουν.  Την ολοκληρώσαμε με πολύ προσοχή και η πρότ αση είναι,  η 

πρόταση δηλαδή πέρα της έγκρισης της έκθεσης των ανέλεγκτων 

χρήσεων των ορκωτών ελεγκτών, η πρόταση που γίνεται σε αυτή την 

εισήγηση είναι για να διευθετηθούν και τυχόν τελευταίες 

εκκρεμότητες.   

 Πολύ σωστά λέτε υπάρχει,  ενδεχομένως,  κάποια εκ κρεμότητα 

που έχει  να κάνει  με τον πάγιο εξοπλισμό, υπάρχουν εκκρεμότητες που 

αφορούν τις  Οικονομικές Υπηρεσίες,  όλα καταγεγραμμένα είναι από 

τον ορκωτό.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:   

Η ερώτηση είναι που βρίσκονται…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πήγαν στον φορέα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   
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Όχι βέβαια.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:   

Αυτό ρωτώ, δυο φορές το ρώτησα.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:   

Με συγχωρείτε πάρα πολύ…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος,  μισό λεπτάκι,  μετά θα πάνε αυτά, εάν θα 

πάνε και εφόσον είναι χρήσιμα στον φορέα. Εάν είναι άχρηστο υλικό;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Η λίστα έχει  συνταχθεί,  συγνώμη που παίρνω τον λόγο αυθαίρετα,  τα 

υλικά μετά την σύνταξη της λίστας υπάρχουν.  Ο ορκωτός έκανε την 

δουλειά του.  Η ερώτησή μας είναι συγκεκριμένη και σαφής.  Όλο αυτό 

το υλικό πήγε στον φορέα τον διάδοχο ναι ή όχι;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:   

Αυτές οι  προτάσεις που γίνονται σήμερα είναι για την διευθέτηση 

αυτών των εκκρεμοτήτων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Για να πάνε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:   

Ο ορκωτός ως εκκαθαριστής που έχει  την υποχρέωση μαζί με  την 

υπάλληλο η οποία είχε λάβει την εντολή, την κυρία Μοναχέλη, αυτοί 

ξέρουν που είναι αυτά που έκαναν αυτοψία και πως θα διευθετηθούν 

τα ζητήματα αυτά που τίθενται στην εισήγηση. Έτσι πρέπει να γίνει .  

Όλες αυτές οι  διευθετήσεις πρέπει να γίνουν και γι '  α υτό προτείνονται.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   
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Το θέμα έχει  ολοκληρωθεί νομίζω.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Απάντηση δεν πήρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Που είναι τα υλικά ζητάτε;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Που είναι τα υλικά. Τα πήρε ο φορέας;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Η κυρία Μοναχέλη η υπάλληλος με τους ορκωτούς ξέρουν που  

βρίσκονται.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:   

Κύριε Αντιδήμαρχε μας φέρνετε εδώ να ψηφίσουμε.  Εάν τα υλικά δεν 

πήγαν εμείς  δεν θα ψηφίσουμε.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:   

Τι εννοείτε εάν δεν πήγαν;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εάν δεν πήγαν στον φορέα που πρέπει να πάνε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Που είναι τα υλικά;  Με λίγα λόγια που βρίσκονται;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριοι εγώ αυτό το θέμα το ανέλαβα, ακούστε να σας πω με 

ειλικρίνεια.  Εγώ αυτό το θέμα το ανέλαβα, ήταν πάρα πολύ δύσκολο 

ζήτημα. Κανείς δεν το αναλάμβανε.  Το ανέλαβα για να βοηθήσω τον 

Δήμο να βγει  από αυτή την  διελκυστίνδα. Εκκαθάριση δεν γινόταν 

ποτέ,  ενώ είχε ευθύνες η προηγούμενη Δημοτική Αρχή του κ.  Βλάχου 

καθίσαμε και φορτωθήκαμε εμείς  ένα βαρίδιο όλοι μας,  όλοι μας,  το 
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παραδέχομαι αυτό,  για να τελειώσει αυτή η ιστορία.  Θα τελειώσει με 

τον πιο σωστό τρόπο.   

 Ο κ. Ζιγερκίδης έκανε την καταγραφή, έκανε την αυτοψία,  η 

κυρία Μοναχέλη ξέρει  που είναι τα υλικά σαν παλαιά υπάλληλος της 

ΚΕ .Π .Σ . ,  δεν μπορώ εγώ να το γνωρίζω που είναι τα υλικά. Ξέρουν οι  

δυο τους.  Ξέρει ο ορκωτός με την κυρία Μοναχέλη. Αυτό είναι το μόνο 

βέβαια.  Αφού αυτοί κάνανε την αυτοψία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Πιστεύω συνάδελφοι ότι  είναι ένα καθαρά διαδικαστικό θέμα.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:   

Αυτή είναι η μόνη αλήθεια.  Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Επί της ουσίας κάπου πρέπει να είναι κλειδωμένα αυτά τα υλ ικά, δεν 

μπορεί να είναι στον αέρα. Δεν θα κάνουμε εμείς  τον αστυνόμο. Εμείς 

δεν θα κάνουμε τον αστυνόμο. Δεν είναι δική μας ευθύνη εδώ μέσα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:   

Είναι περιουσία του φορέα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Είναι περιουσία του φορέα, ευθύνη έχουν οι  ορκωτοί με την κ υρία 

Μοναχέλη, κ.  Φωτιάδη. Όταν θα παραδώσουν το υλικό φυσικά και θα 

γίνει  παράδοση -παραλαβή. Και θα ελεγχθεί  το πρωτόκολλο. Έτσι 

είναι,  καθαρά διαδικαστικό το θέμα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Βέβαια.  Μένουμε εδώ και πρέπει.   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:   
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Να ελέγξετε ότι  θέλετε.  Και με την κ.  εκκαθαριστή να έρθετε σε επαφή 

και με την κυρία Μοναχέλη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Επί του συγκεκριμένου. Το θέμα ολοκληρώθηκε και μπαίνει  σε 

ψηφοφορία.  Παρακαλώ. Ναι,  ναι.  Κύριε Γρηγοριάδη; Ναι,  ναι.  Κύριε 

Δούκα; Ναι,  ναι ο κ.  Μηλίδης,  ναι ο κ.  Ηλίας Αναστασιάδης,  ναι.  Η 

παράταξη του κ.  Φωτιάδη; Ναι.  Με τις  παρατηρήσεις βεβαίως.  Να 

καταγραφούν οι  παρατηρήσεις.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ναι με την παρατήρηση σε εύλογο χρόνο να επισκεφτούμε τον φορέα 

για να…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Βεβαίως.  Κύριε  Μερετούδη ναι.  Κύριε Ραμπότα ναι.  Ομόφωνα ναι 

λοιπόν.   

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: 23 /2015) 

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Πάμε στο δεύτερο θέμα. Να χαιρετίσουμε τους ορκωτούς.  

Ευχαριστούμε για την παρουσία σας.  Καλό ταξίδι  σας ευχόμαστε.  

Πάμε στο δεύτερο θέμα.  
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Θέμα 2ο :  

Σύσταση επιτροπών για την προσωρινή και οριστική παραλαβή των 

έργων:  

α) Συντήρηση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στοΔ.Δ. Λευκώνα,  

β) Συντήρηση κοινοτικού καταστήματος Άνω Καμήλας 

(ελαιοχρωμα -τισμός,  διαμόρφωση του αύλειου χώρου και 

πλακόστρωσή του) και  

γ)Συντήρηση επισκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Δημ. 

ΣχολείουΚαλών Δένδρων.  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης 

Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Μετά από κλήρωση ως τακτικά,  υπάλληλοι του Δήμου είναι όλοι αυτοί,  

οι  οποίοι  κληρώθηκαν από την συγκεκριμένη Επιτροπή.  

 Ως τακτικά μέλη για το Α ορίζονται:  ο κ.  Κατσαρός Θεόδωρος 

και ο κ.  Πουρπούρης Χρήστος.  Με αναπληρωματικά μέλη  τον κ.  

Μανταδάκη Αλέξανδρο και Φιλταντζή Αθανάσιο.   

 Για το δεύτερο, για το Β, ως τακτικά μέλη κληρώθηκαν η κυρία 

Μπαρπουτίδου Αικατερίνη και η κυρία Μισχοπούλου Φανή. Και ως 

αναπληρωματικά αυτών, η κυρία Νάσου Αναστασία και ο κ.  

Φιλτζαντής Αθανάσιος.   

 Για το Γ,  ως τακτικά μέλη κληρώθηκαν η κυρία Βλαχοπούλου 

Ευθυμία με την κυρία Ζδούμπα Θεοδώρα και ως αναπληρωματικά 

αυτών η κυρία Μαλαμίδου Ευλαμπία και ο κ.  Βαδιάκας Πολυχρόνης.   

 Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.  
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Σύσταση επιτροπών για την προσωρινή  και οριστική παραλαβή του 

έργου:  

Συντήρηση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο  Δ.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  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 24/2015)  

…………………  

Ομοίως του έργου: Συντήρηση κοινοτικού καταστήματος Άνω 

Καμήλας  

(ελαιοχρωμα -τισμός,  διαμόρφωση του αύλειου χώρου και 

πλακόστρωσή του)  

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: 25/2015)  

…………………  

Ομοίως του έργου: Συντήρηση επισκευή αίθουσας πολλαπλών  

χρήσεων Δημ. Σχολείου Καλών Δένδρων.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούντ αι 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: 26/2015) 

…………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Πάμε στο τρίτο θέμα.  

 

Θέμα 3ο :  

Συγκρότηση επιτροπών του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ για την 

παραλαβή  

προμηθειών διαφόρων ειδών για τις ανάγκες του Δήμου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Εισηγητής είναι ο κ.  Γαλάνης.  Εδώ κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  

Επιτροπή ΕΚΠΟΤΑ απαρτίζεται από υπαλλήλους οι  οποίοι  

κληρώθηκαν. Να μην αναφερθώ λεπτομερ ώς στις  Επιτροπές,  είναι για 

το γάλα, για τα καύσιμα, για τις  τροφές των, σκυλοτροφές,  φάρμακα, 

ανταλλακτικά μηχανημάτων, ειδών καθαριότητας,  λαμπτήρων, 

ηλεκτρολογικού υλικού, χαρτικών, εκτυπωτές,  τόνερ,  φαρμακευτικού 

υλικού, λιπαντικών, ειδών δεξιώσεων, π ρομήθειες Διεύθυνσης 

Καθαριότητας Πολιτικής Προστασίας προμήθειες,  Διεύθυνση Τεχνικών 

Υπηρεσιών και λοιπών Διευθύνσεων τμημάτων.  

 Για τις  τριμελείς   αυτές Επιτροπές ομόφωνα ναι;  Να μην κάτσω 

να τις  διαβάσω, μια ώρα θέλει  να τις  διαβάσω. Ομόφωνα 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: 27/2015) 

…………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Πάμε στο τέταρτο θέμα.  

 

Θέμα 4ο :  

Συγκρότηση επιτροπής δια συμβιβασμού επίλυσης  

φορολογικών διαφορών για το έτος 2015.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ορίζονται μετά από κλήρωση και εδώ δυο δημοτικοί σύμβουλοι.  

Κάποιος να έρθει .  Ο νεότερος από δημοτικός σύμβουλος ας έρθει…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ποια μέθοδος; Τι να κάνουμε,  κ.  Φωτιάδη. Έχουμε έναν επιτελικό της 

θέρμανσης δεν ξέρω τι  μας κάνει  κάθε φορά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Μια συνάδελφος.  Κυρία Γεωργούλα νομίζω ότι  είστε η νεότερ η.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Βεβαίως,  βεβαίως.  Να έρθει  ο κ.  Καλαϊτζίδης.  Ομόφωνα ναι 

συνάδελφοι;   Εδώ πρέπει να πω πριν το ομόφωνα, εφόσον κληρώθηκαν 

οι  δυο δημοτικοί σύμβουλοι τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, 

υπάρχει ένας φορολογούμενος πολίτης και αυτός με την κληρωτίδα,  το 

αρμόδιο τμήμα έκανε την κλήρωση.  

 Ως τακτικό μέλος κληρώθηκε ο κ.  Σιβρής Ευάγγελος και ως 

αναπληρωματικά από την κλήρωση, δεν ξέρω με ποιον τρόπο επέλεξαν 

τρεις .  Με την σειρά που θα αναφέρω. Ο κ.  Βλαχόπουλος 

Κωνσταντίνος,  η κυρία Ελευθεριάδου Σμαρώ και ο κ.  Μακαριάδης 

Νικόλαος.  Αυτό γίνεται από το τμήμα Μηχανοργάνωσης.  Βάζουν μέσα, 

δεν ξέρω πως τα φτιάχνουν και μου φέρανε το επίσημο στοιχείο 

εγγράφως.  

 Ομόφωνα ναι λοιπόν γι '  αυτά τα μέλη όλα.  

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: 28/2015) 

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Πάμε στο πέμπτο θέμα.  

 

Θέμα 5ο :  

Ορισμός μελών για την επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών  
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(άρθρο 1 του Π. .  270/11 -3-1981 ΦΕΚ 77')  για το έτος 2015.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Εδώ, κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  ορίζουμε δυο δημοτικούς 

συμβούλους ως τακτικά και δυο ως αναπληρωματικά.  

 Από την  πλευρά της Δημοτικής Αρχής ορίζεται ως τακτικό μέλος 

ο κ.  Γκότσης Ηλίας που έχει  και την τέτοια και παρακαλώ από την 

αντιπολίτευση το δεύτερο τακτικό μέλος να είναι από την 

αντιπολίτευση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τον κ.  Γάτσιο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ο κ. Γάτσιος Αθανάσιος.  

 Ως αναπληρωματικά μέλη  του κ.  Γκότση θα είναι ο κ.  Χαρίτος 

Χρήστος από την συμπολίτευση και ο αντικαταστάτης ο 

αναπληρωματικός του κ.  Γάτσιου Αθανασίου;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ο κ. Αναστασιάδης Ηλίας.  Ωραία.  Ως γραμματέας ορίζεται η  κυρία 

Πιστικόζογλου Αγγελική με αναπληρώτρια την κυρία Κελεφού Αμαλία.  

Και ως Πρόεδρος αυτής της Επιτροπής,  όπως ορίζει  ο νόμος είναι ο κ.  

Δήμαρχος.  

 Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

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: 29/2015) 

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Θέμα έκτο.   

 

Θέμα 6ο :  

Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής Δήμου Σερρών έτους 

2015. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγορι άδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος  κ. Γρηγοριάδης Παναγιώτης.  Τον λόγο 

έχετε εσείς .   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.  Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  

συνάδελφοι,  θα ξεκινήσω στον χρόνο που έχω να κάνω έναν σύντομο 

απολογισμό για να λάβουν γνώση οι συνάδελφοι για τις  δράσεις που 

έχουν γίνει  τα προηγούμενα χρόνια,  το προηγούμενο διάστημα και 

μετά θα μπούμε στο πρόγραμμα.  

 Η Δημοτική Αρχή πιστή στις  προεκλογικές δεσμεύσεις για 

προβολή του Δήμου για την προσέλκυση επισκεπτών τουριστών με 

στόχο και σκοπό την τόνωση της τοπικής αγοράς,  προχώρησε σε μια 
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σειρά από δράσεις οι  οποίες θα τις  αναφέρω αμέσως, όπως θα αναφέρω 

και τα αποτελέσματα αυτών.  

 Στις δράσεις αναφέρονται:   

  Η συμμετοχή του Δήμου σε εκθέσεις εσωτερικού και εξωτερικού.  

  Η συμμετοχή  σε ημερίδες και συνέδρια με σκοπό την τουριστική 

προβολή.  

  Καταχωρήσεις σε περιοδικά και ιστοσελίδες τουριστικού 

περιεχομένου  

  Η συμβολή του σε ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως είναι αυτό της 

εδαφικής συνεργασίας Easy Trip και στο Leader για το οποίο θα 

μιλήσουμε παρακάτω αλλά έχουμε ήδη μιλήσει και παλαιότερα.  

 Επίσης με πρωτοβουλία του τμήματος Τουρισμού του Δήμου μας 

προβάλαμε τον Νομό μας σε δυο σημαντικές για μας πόλεις της 

Βουλγαρίας στο Σαντάνσκι και στο Μπάλογκραντ.  Σε αυτή την 

προσπάθεια εκτός από τον υποφαινόμενο ήταν παρών εκπρόσωπος των 

επαγγελματικών της περιοχής της Κερκίνης,  ο Διευθυντής του 

Σπηλαίου Αλιστράτης,  εκπρόσωπος των τουριστικών πρακτόρων του 

Νομού και υπηρεσιακοί παράγοντες.   

 Τα τελευταία δυο χρόνια,  όπως καλά γνωρίζετε,  επίσης 

διοργανώνουμε το Φεστιβάλ Μπουγάτσας και των τοπικών προϊόντων 

σε συνεργασία με το Σωματείο Ζαχαροπλαστών Μπουγατζοποιών 

Νομού Σερρών. Από ότι  γνωρίζω αυτή την στιγμή είναι η μοναδική 

έκθεση τοπικών προϊόντων σε όλο τον Νομό.  

 Επίσης,  όπως καλά γνωρίζετε ο προϋπο λογισμός για την 

τουριστική προβολή είναι πολύ μικρός σχετικά με το μέγεθος και τις  

δυνατότητες προβολής που έχει  ο Καλλικρατικός Δήμος Σερρών. Αυτό 
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οφείλεται,  όπως γνωρίζουμε επίσης καλύτερα, στην δύσκολη 

οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται τα τελευ ταία χρόνια ο 

Δήμος και η χώρα.  

 Παρόλα αυτά όμως, η στοχευμένη δράση, το μεράκι,  η επιμονή 

μας για προβολή του Δήμου και της ευρύτερης περιοχής των Σερρών, 

έχει  θετικά αποτελέσματα και δικαιώνει τις  προσπάθειές μας.   

 Θα σας αναφέρω στοιχεία της Ελληνική ς Στατιστικής Υπηρεσίας 

για να γίνω πιο σαφής και κατανοητός.   

 Συγκεκριμένα, θα αναφερθώ στον Νομό μας,  εάν και έχω 

στοιχεία για όλη την Ελλάδα και την Κεντρική Μακεδονία.  Εμάς μας 

ενδιαφέρει ο Δήμος και ο Νομός και αυτά πιστεύω είναι τα στοιχεία 

που θέλετε να ακούσετε.   

 Όσον αφορά συγκεκριμένα στοιχεία για το ΄14,  ακόμη δεν 

υπάρχουν από την ΕΛΣΤΑΤ, όσον αφορά τον Νομό. Υπάρχουν όμως 

΄11,  ΄12,  ΄13 και πολύ παλαιότερα. Θα αναφέρω κάποια στοιχεία.  Από 

το ΄12 στο ΄13 και ακούστε με καλά. Η αύξηση των αλλοδαπ ών στο 

Νομό Σερρών από το ΄12 στο ΄13 είναι 59% στις αφήξεις και 51% στις 

διανυκτερεύσεις.  Από το ΄12 στο ΄13.   

 Εάν δούμε από το ΄11 που παραλάβαμε,  από το ΄11 στο ΄13,  οι  

διανυκτερεύσεις αυξήθηκαν κατά 69%. Αυτά υπάρχουν εδώ από την 

Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία,  υπάρχουν στα σάιτ,  υπάρχουν παντού, 

μπορείτε να τα βρείτε και εσείς .   

 Συνεπώς μας χαροποιεί   η προσπάθεια που κάνουμε αλλά να 

σημειώσω και δεν είναι εγωιστικό,  την προσπάθεια για την περιοχή 

μας και τον Νομό δεν την κάνει  μόνο ο Δήμος Σερρών. Σημ αντικό 

ρόλο έχει  η Κεντρική Μακεδονία στην οποία ανήκουμε και το 

περίπτερο της Κεντρικής Μακεδονίας σε όλες τις  εκθέσεις είναι πάντα 
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ανοικτό και φιλόξενο για μας,  όπου μπορούμε και στεκόμαστε και 

κάνουμε τις  επαφές μας όπου χρειαστεί .   

 Επίσης προβολή κάνε ι  και το Επιμελητήριο,   κυρίως βέβαια τα 

τοπικά μας προϊόντα σε εκθέσεις του εσωτερικού και κάποιοι  άλλοι 

Δήμοι και φορείς σπασμωδικά.  

 Εμείς τα τελευταία χρόνια έχουμε έναν συγκεκριμένο βηματισμό, 

έχουμε χαράξει μια συγκεκριμένη πορεία,  συνεργαζόμαστε με  την 

Περιφέρεια,  με το Επιμελητήριο,  με τους άλλους δήμους,  άλλους 

φορείς και γι '  αυτό αισθάνομαι έτσι κάπως ιδιαίτερα χαρούμενους που 

οι  αριθμοί μας δικαιώνουν.  

 Επίσης να αναφέρω ότι  τα στατιστικά που σας αναφέρω ήταν το 

διάστημα στο οποίο το Αυτοκινητοδρόμιο υπολειτουργούσε.  Όπως 

καταλαβαίνετε δεν ερχόταν κόσμος,  ειδικά από τα Βαλκάνια και όχι  

μόνο και αυτό είναι ένα επιπρόσθετο στοιχείο.  

 Όσον αφορά τον εσωτερικό τουρισμό ξέρετε όλοι πολύ καλά ότι  

οι  έλληνες έπαψαν να κινούνται με τον τρόπο που κινούντα ν.  

Μειώθηκαν πάρα πολύ όλες οι  διανυκτερεύσεις σε όλους τους νομούς,  

σε όλους τους προορισμούς,  γι '  αυτό και εμείς  είμαστε στα ίδια και 

λίγο παρακάτω, όπως είναι σχεδόν όλη η Κεντρική Μακεδονία.   

 Τέλος να αναφέρω ότι  έγινε συνεδρίαση πριν έρθουν αυτά τα 

θέματα, όπως συνηθίζω να κάνω στην ομάδα εργασίας του Τουρισμού 

του Δήμου. Κάλεσα όλους τους φορείς,  κάλεσα και εκπροσώπους των 

κομμάτων, των παρατάξεων εδώ στο συμβούλιο.  Θέλω να πιστεύω ότι  

υπάρχει  εμπιστοσύνη γι '  αυτό και συνήθως κάποιοι  εκπρόσωποι δεν 

έρχονται.  Ψηφίζουμε τα θέματα συνήθως ομοφώνως.  

 Αυτά είχα να πω. Εάν υπάρχουν ερωτήσεις ή στοιχεία στατιστικά 

που μπορώ να δώσω, είμαστε εδώ.  
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 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ερωτήσεις υπάρχουν συνάδελφοι;  Ο κύριος …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Αντιδήμαρχε μας αναφέρετε το ποσοστό των αφίξεων και των 

διανυκτερεύσεων. Μήπως έχετε τον αριθμό να μας πείτε;   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Βεβαίως.  Λοιπόν,  το 2013 σε αφίξεις  αλλοδαπών στον Νομό ξεπερνάμε 

ακόμη και το 2008. Το ΄13 ήταν 13.315, όχι ,  συγνώμη, το ΄11 ήταν 

13.315,  το ΄12 14.992 και  το ΄13 22.525. Στον Νομό μιλάμε.  Στοιχεία 

ανά Δήμο δεν υπάρχουν.   

 Κοιτάξτε εμείς  το είπαμε και το ξανά λέμε,  το ξέρετε και εσείς  

γιατί  ασχοληθήκατε.  Ο τουρίστας που έρχεται σε οποιοδήποτε σημείο 

του Νομού είναι κέρδος για την πόλη, όπως επίσης αυτός που έρχεται 

στην πόλη είναι κέρδος και για τον Νομό. Αυτός που θα έρθει  στην 

καρδιά του Νομού, στον Δήμο Σερρών δεν μπορεί να μην δεν πάει 

κάπου αλλού να δει  το σπήλαιο,  την λίμνη, τον Λαϊλιά,  το Ρούπελ,  την 

Αμφίπολη.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ερώτηση;  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Κύριε Γρηγοριάδη ήθελα να ρωτήσω, έγινε μια σύσκεψη και η 

Αντιπεριφέρεια,  συμμετείχατε και εσείς ,  …  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:   
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Στο επόμενο θέμα είναι;  Επειδή γίνεται ένας οργανισμός.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Τοποθέτηση επί του θέματος κάποιος;  Ο κ.  Φωτιάδης και ο κ.  

Μηλίδης.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Αντιδήμαρχε περίμενα να είστε πιο γενναίος.  Ειλικρινά 

περίμενα να είστε γενναίος,  διότι  πολύ καλά γνωρίζετε και όλοι 

γνωρίζουμε ότι  η επένδυση στον τουρισμό δεν αποδίδει  αμέσως και σε 

καμία των περιπτώσεων τα νούμερα και τα ποσοστά στα οποία 

αναφερθήκατε δεν είχαν σχέση με την δράση του Δήμου μας και το 

αποτέλεσμα, έτσι όπως το περιγράψατε.   

 Αντιλαμβάνεστε και ξέρετε πολύ καλά γιατί  ήσασταν συνεργάτης 

της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης τότε ότι  ό λη δράση της προηγούμενης 

τετραετίας με τέσσερις πρώτες διακρίσεις ,  τρεις  εσωτερικά και μια 

πανευρωπαϊκή ήταν αυτές οι  οποίες έφεραν τον Νομό και ιδιαίτερους 

θύλακες  του Νομού σε μια συγκεκριμένη θέση επιθυμητή με τους 

προσπάθειες που κάναμε και τα ανοίγμ ατα σε χώρες που στο παρελθόν 

δεν ήταν καν στην στόχευση.  

 Με βάση λοιπόν αυτή την εκκίνηση θα ήθελα να επισημάνω, 

κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  κάτι  το οποίο ήταν το διαρκές 

ζητούμενο σε εκείνη την προσπάθεια η οποία έφερε αυτά τα 

αποτελέσματα.  

 Ζητούμενο ήταν να καινοτομήσουμε,  ζητούμενο ήταν να δούμε,  

όπως περιγράφεται εδώ κύριε εισηγητά στους στρατηγικούς στόχους,  

ξεκινάω από τον τελευταίο ο οποίος για μας θα έπρεπε να είναι πρώτος 

μιας και βρισκόμαστε στην συγκεκριμένη περίοδο συγκυρίας,  την 
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διεύρυνση  και την θεματική διαφοροποίηση του τουριστικού μας 

προϊόντος.   

 Για μας ζητούμενο είναι αυτό,  γιατί  κατά τα λοιπά έχει  πλέον 

υπάρξει υπέρ προσφορά και σωστά είπατε ο εσωτερικός τουρισμός 

πλέον δεν κινείται,  όσο δε για το σημείο την καθιέρωση της περιοχής 

μας εννοούμε του Δήμου μας,  συνάδελφοι και πρέπει να το 

εστιάσουμε.  Του Δήμου μας.   

 Για προσέγγιση νέων αγορών. Αυτό θα το σχολιάσω στην 

συνέχεια.  Και ένα άλλο σημείο,  την δημιουργία προϋποθέσεων για 

προσέγγιση, όπως το βάζετε και να γίνει  ελκυστικός προο ρισμός.   

 Θυμάστε ότι  κάναμε μια προσπάθεια με την δημιουργία και την 

εφαρμογή Συμφώνου Ποιότητας στο θύλακα της Κερκίνης και βεβαίως 

ανατολικά. Αυτά δεν τα είδαμε να επαναλαμβάνονται,  δεν τα είδαμε να 

εξελίσσονται.   

 Η άποψή μας είναι ότι  συνεχίσαμε κάτι  το οποίο είχαμε 

κατακτήσει με μειωμένους πόρους και εύλογα, χωρίς στόχευση, χωρίς 

αυτή την ιδιαιτερότητα, την οποία εδώ ονομάζετε ως στρατηγική 

αναγκαιότητα προκειμένου να γίνουμε επιλέξιμοι στον γενικό 

ανταγωνισμό με την στενότητα των πόρων και θεωρώ ότι  ότι  

περιγράφεται είναι πολλές φορές ειπωμένο, δεν θα φέρει αποτέλεσμα 

και βεβαίως το αποτέλεσμα δεν θα φανεί,  τώρα θα μου πείτε είναι η 

κρίση, δεν θα φανεί του χρόνου, θα φανεί  τον επόμενο χρόνο. Ήδη 

διαχειριζόμαστε την αδράνεια και την δυναμική η οποία ε ίχε 

αναπτυχθεί  τότε.   

 Αυτό τελειώνει όμως, κ.  Αντιδήμαρχε.  Με επισκέψεις στην 

Βουλγαρία,  με επισκέψεις στο Νις που τότε εμείς  ανοίξαμε,  με την 

δική σας συνδρομή, με επισκέψεις σε κάποιες άλλες πόλεις γειτονικές 
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εδώ στα Βαλκάνια,  θεωρούμε ότι  ανταγωνιστικό  προορισμό δεν 

καθιστούμε τον Δήμο μας.   

 Εάν δεν κάνουμε μια ενδοσκόπηση να δούμε τι  είναι αυτό που 

μπορεί να διαφοροποιήσει και τι  είναι αυτό το οποίο μπορεί επί  της 

ουσίας,  σήμερα σε συνθήκες κρίσης να μας κάνει  ελκυστικούς,  δεν θα 

έχουμε κανένα αποτέλεσμα. Η επανάληψη των γνωστών μοντέλων δεν 

φέρνει  αποτέλεσμα. Είναι και αλλού το ίδιο,  είναι και αλλού και τώρα 

που έχουμε και την δυνατότητα να βλέπουμε και τα κανάλια και να 

βλέπουμε ανατολικά, βλέπετε όλοι οι  Δήμοι επαναλαμβάνουν τα ίδια.  

Τα ίδια και βεβαίως δεν είναι εύκολο να τους ανταγωνιστούμε.   

 Η πρότασή μας,  κύριε Πρόεδρε,  είναι ότι  θα έπρεπε εδώ να γίνει  

μια σοβαρότερη δουλειά από το Δημοτικό Συμβούλιο,  από ανθρώπους 

του τουρισμού, προκειμένου να φτάσουμε σε αυτό που έχω ορίσει  ως 

ζητούμενο, αλλιώς πως για μας τα πράγματα είναι επανάληψη μια από 

τα ίδια,  τώρα φεύγει  και η Ρωσία από τον πιθανό στόχο που 

μπορούσαμε να κάνουμε ένταση με την τελευταία εξέλιξη και δεν 

βλέπω δυνατότητα και προοπτική, κύριε Αντιδήμαρχε,  καλά τα είπατε,  

δεν θέλω να σας αδικήσω, δουλέψατε με τις  σλαβόφωνες χώρες,  αλλά 

δεν βλέπω ότι  μπορεί να υπάρχει δυναμική.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κύριε Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:   

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

από την αρχή της πρώτης θητείας σας συνεχώς πιέζαμε προς στόχ ευση 

να κάνουμε τον Δήμο μας ελκυστικό και για πρώτη φορά σήμερα 

ακούω κάποια μετρήσιμα αποτελέσματα. Για πρώτη φορά. Δεν τα έχετε 

ξαναπεί,  κύριε Γρηγοριάδη, παρά τις  επιμονές μας.   
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 Βέβαια,  δεν ξέρω σε αυτό πόσο μεγάλη είναι η συμβολή του 

Δήμου και όχι  των γραφείων ή των ξενοδόχων. Εν πάση περιπτώσει,  να 

δεχθώ ότι  υπάρχει  αυτή η αύξηση. Όμως πιστεύω ότι  επειδή ο 

τουρισμός είναι κάτι  που μπορεί να δώσει κίνηση αλλά και έτοιμο 

χρήμα και κάποια επαγγέλματα να δουλέψουν ακόμη περισσότερο, θα 

πρέπει να γίνει  με  πολύ μεγαλύτερη σοβαρότητα.  

 Βλέπω ότι  πολλές φορές αναφέρεστε σε δράσεις που έχουν 

ξαναγίνει  αλλά δεν είχαν και τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Δεν λέω 

ότι  δεν. .  έχετε αναφέρει ότι  έχετε πολύ λίγο προσωπικό και αυτό το 

δέχομαι,  όμως πρέπει να δούμε κάτι  κα ινούργιο και βασικά θα πρέπει 

να διεκδικήσουμε αυτό που λέμε νομίζω όλοι οι  Έλληνες,  12 μήνες τον 

χρόνο τουρισμό, εάν μπορούμε.   

 Εκεί είναι το κλειδί  της επιτυχίας.  Έχουμε πράγματα να 

παρουσιάσουμε,  έχουμε και φυσικό κάλος αλλά έχουμε και κάποια 

μνημεία ή  το μοναστήρι επάνω που είναι στον Δήμο μας,  που αφορά 

τον Δήμο μας και δεν είναι γενικότερα ο Νομός.  Αυτά λοιπόν νομίζω 

ότι  χρειάζονται ακόμη περισσότερη προβολή. Και είπαμε ότι  σε τέτοιες  

δράσεις εμείς  θα είμαστε αρωγοί.   

 Σημειωτέον ότι  φέτος έχουμε το πλεονέκτημα ότι  έγινε αυτή τη 

μεγάλη ανασκαφή στην Αμφίπολη και αυτό θα πρέπει να το 

συγκεράσουμε,  ώστε ένα μεγάλο μέρος αυτού του τουριστικού ρέματος 

που θα έρθει ,  γιατί  θα έρθει  σίγουρα, να έρθει  και στις  Σέρρες.  Να 

γνωρίσει  και την πόλη με τον Δήμο μας.   

 Θα ήθελα να προτείνω, κύριε Αντιδήμαρχε,  να μπει ένα στάντ 

εκεί  στην Αμφίπολη, εκεί  θα πάει πολύς κόσμος,  που να δείχνει  και τις  

άλλες ομορφιές και του Δήμου μας.   
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 Ξέρετε όταν κανείς  βλέπει ότι  είναι κοντά,  είναι 30 χιλιόμετρα 

και μπορώ να πάω, είναι 40 χιλιόμετρα, θα το κάνει  όταν έχει  έρθει ,  

φερ΄ ειπείν από την Κρήτη, από την Πελοπόννησο. Σου λέει  ότι  ας 

κάνω και αυτή την βόλτα. Αυτό θα είναι μεγάλο όφελος για τον Δήμο 

μας.   

 Επίσης είπατε κάτι  για τον εσωτερικό τουρισμό. Το ξέρω αλλά 

λόγω της κρίσης.  Παρόλα αυτά όμως, παρόλα αυτά, επειδή ο κόσμος 

είναι σκασμένος,  έχει  άγχος,  θέλει  καμία φορά να ξεδώσει.  Αυτό 

λοιπόν πρέπει να εκμεταλλευτούμε με την καλή έννοια του όρου. Και 

μπορούμε να το κάνουμε.  Είδατε τι  έλεγε;  Πληρότητα σε κάποιους 

προορισμούς,  βέβαια δεν είμαστε Αράχοβα και τα λοιπά, υπερπλήρεις.  

Θυμάστε.  Κρίση δεν είχαμε πριν δυο μήνες;  Τώρα έγινε η κρίση;  

 Θέλω να πω δηλαδή και κλείνω με αυτό,  κύριε Πρόεδρε,  ότι  

θέλει  λίγο πιο στοχευμένες δράσεις,  λίγο πιο καινούργιες,  πιο 

φρέσκιες,  να μην κάνουμε,  το είπε ο κ.  Φωτιάδης αυτό,  δεν νομίζω ότι  

χρειάζεται περισσότερη εξήγηση, να μην κάνουμε συνεχώς τα ίδια 

γιατί  δεν θα αποδώσουν αυτό που απαιτούμε.  Η αγορά μας,  ο κόσμος 

μας,  όλοι μας θέλουμε αυτόν τον ξένο κόσμο. Μπορούμε να το 

κάνουμε.  Έχουμε τις  ομορφιές που μπορούμε να τις  παρουσιάσουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Η κυρία Καλώτα.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Πραγματικά διαβάζοντας την εισήγηση βλέπουμε την προσπάθεια του 

Δήμου Σερρών να συμμετέχει  σε σημαντικές εκθέσεις στην Ευρώπη και 

άλλες δράσεις,  μάλιστα κοστολογημένες δίπλα σ τους δύσκολους 

καιρούς που περνάμε και συμμετέχει  με ένα ποσό νομίζω 35.000 ευρώ.  
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 Η προσπάθεια είναι σημαντική,  όμως όπως είπαν και οι  

προηγούμενοι ομιλητές,  θεωρώ πολύ σημαντικό ποιος δημιουργεί  

αυτόν τον σχεδιασμό; Που στηρίζεται αυτός ο σχεδιασμός; Σε  ποιους 

ανθρώπους; Έχουμε ειδικούς επιστήμονες;  Έχουμε συνεργασία με τους 

φορείς;   

 Θα τονίσω ότι  και το ξέρετε ότι  το Επιμελητήριο διοργανώνει 

την Οργάνωση..  την οργανώνει αύριο νομίζω, συγκέντρωση για να 

κάνει  φορέα Τουρισμού. Έχουμε έναν άλλο φορέα τον Λαϊλιά.  Ακούω 

να δημιουργούνται πολλοί φορείς και αυτό με προβληματίζει .  Νομίζω 

ότι  ο Δήμος Σερρών θα πρέπει να …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Συμμετέχει  και ο Δήμος.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Θα πρέπει να είναι πρωτοπόρος και να οργανώσει όλες αυτές τις  

δράσεις,  γιατί  νομίζω η προβολή το υ Δήμου μας θα πρέπει να είναι 

συνολική από όλους τους παράγοντες.  Επιμελητήρια,  Σύλλογοι,  

ελεύθεροι επαγγελματίες,  Ιατρικοί Σύλλογοι,  ότι  μπορείτε να 

φανταστείτε.  Αλλιώς,  το να συμμετέχουμε στις  εκθέσεις,  εγώ σας το 

λέω με έναν διαφορετικό τρόπο, δεν έχει  νόημα. Δεν έχει  παραγωγικό 

αποτέλεσμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κύριε Γρηγοριάδη.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Καλή η κριτική,  βεβαίως φαντάζομαι ότι  όλοι γνωρίζουν αυτά που 

λένε και πόσο εύκολα γίνονται ή δύσκολα. Αρχίζω με τον κ.  Φωτιάδη. 

Κύριε Φωτιάδη ξέρετε ότι  συνεργαστήκαμε  και καλά συνεργαστήκαμε,  

γιατί  δεν μας λέτε πόσα λεφτά ξοδεύατε τότε για να κάνατε κάποιες 
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συγκεκριμένες δράσεις,  τι  οποίες ποτέ δεν μηδένισα; Το είπα πολλές 

φορές,  κάθε χρόνο το λέω ότι  έγινε σοβαρή προσπάθεια.  Δεν είμαστε 

εδώ ένας να αναιρεί  αυτά που κά νει  ο άλλος.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Σχεδόν 400.000  τον χρόνο. Και εμείς  είμαστε στα 12,  στα 10.  Τριάντα 

βάζουμε,  δεκαπέντε δεν προλαβαίνω να δω γιατί  δυσκολευόμαστε και 

τα λοιπά. Δηλαδή μην ζητάμε πράγματα, δηλαδή αξίας  Μερσεντές,  

αξίας Lada να πάρουμε Μερσεντές.  Κάπως έτσι.   

 Έχετε έναν Αντιδήμαρχο, είναι εγωιστικό αυτό,  ο οποίος τρέχει  

και κάνει  προσωπική εργασία.  Στήνει  τα περίπτερα, πληρώνει τα 

περίπτερα, παίρνει  τα χρήματα μετά από ένα χρόνο, δεν έχει  κανέναν 

υπάλληλο κ.  Μηλίδη, την εισήγηση εγώ την κάνω, γιατί  γουστάρω και 

την κάνω, έχω την αρμοδιότητα, έχω μια μικρή γνώση, έχω ένα 

μεταπτυχιακό στον Τουρισμό και όσο έχω την αρμοδιότητα θα τα 

τρέχω.  

 Θέλω προτάσεις να τρέξουμε ίσως και σε κάποια άλλα σημεία 

που εμείς  δεν τα προβλέψαμε ή δεν τα έχουμε στο πρόγραμμά μας.  

Προτάσεις από κοινού.  Ένας τρέχει ,  λίγα είναι τα έξοδα, αυτό 

προσπαθούμε να κάνουμε.  Βλέπουμε ότι  τα στοιχεία όμως λένε κάτι .  

Το είπα μόνος μου, δεν τα κάνουμε εμείς  μόνοι μας.  Συμμετέχουμε και 

εμείς  όμως ως μεγάλος Δήμος,  ως Δήμος που έχει  την μεγαλύτερη 

παρουσία στην Κεντρική Μακεδονία σε όλες αυτές τις  δράσεις,  

ρωτήστε τον κ.  Καράογλου, η Κεντρική Μακεδονία φιλόξενο βήμα, το  

Υπουργείο Μακεδονίας -Θράκης επίσης.  
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 Εκεί που έχουμε οι  Ρουμάνοι το νούμερ ο ένα διανυκτερεύσεις 

στον Νομό. Η Κεντρική Μακεδονία δεν πήγε δυο χρόνια.  Ο Δήμος 

ήταν εκεί  και ήταν εκεί  και τρεις  ξενοδόχοι από όλο τον Νομό. Και 

χάρη στον εκπρόσωπό σας βρήκαν τόπο και κάθισαν και συνομίλησαν 

με τους ανθρώπους και ευχαρίστησαν και στο Δημοτικό Συμβούλιο που 

έστειλε εκπρόσωπο.  

 Είναι πολλές λεπτομέρειες.  Άλλο είναι να κάθεσαι μακριά και να 

λες ότι  τι  έγινε ή τι  δεν έγινε,  το καταλαβαίνω. Ας έρθει  ένας από εσάς 

μαζί να δει  πως γίνεται από γραφείο σε γραφείο,  από τραπέζι  σε 

τραπέζι  που δεν λέω ότι  τα κάνω μόνο εγώ. Όποιος ασχολείται και 

ενδιαφέρεται και έχει  μεράκι αυτά κάνει .   

 Και μετά στον τουρισμό ξέρουν και άνθρωποι που είναι  

παραδίπλα μας φίλοι εκεί ,  δεν μπορείς να αυτοσχεδιάζεις  πάντα. 

Υπάρχει μια πεπατημένη. Βεβαίως δεν ακολουθείς  πάντα αυτή, αλλά 

υπάρχει κάποιος μπούσουλας μέσα στον οποίο κινείσαι.  Έτσι έρχονται 

και τα αποτελέσματα.  

 Λέμε ότι  κάνουμε το ίδιο.  Μα κάνεις  το ίδιο και επιμένεις  για να 

σε μάθει ο άλλος.  Επιμένεις  και προσπαθείς να τον πείσεις .  Εάν 

πηγαίνεις  στην Ινδία  να φέρεις κόσμο στις  Σέρρες,  κάνεις  λάθος.  Εάν 

όμως πηγαίνεις  στα Βαλκανικά κράτη που λέει  ότι  μόνο το ΄14 από τον 

Προμαχώνα, ένα άλλο στοιχείο,  από το ΄13 στο ΄14 είχαμε αύξηση 

150%, δεν σημαίνει  ότι  έρχονται στις  Σέρρες,  αλλά σημαίνει  ότι  

πρέπει να μας προβληματίσει  ότι  έχει  μεγάλη αύξηση αυτός ο δρόμος 

και κάτι  παραπάνω πρέπει να κάνουμε,  όπως καλά λέτε.   

 Από 448 χιλιάδες άνθρωποι που πέρασαν το πρώτο εννιάμηνο του 

΄13,  το ΄14 πέρασαν 1.121.000, 150%. Αυτό πρέπει να προβληματίσει  

τον Δήμο αλλά και τον Οργανισμό που πλέον συστήνεται στον Νομό.  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 11 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015  

56 

 Είναι μια πρωτοβουλία της Αντιπεριφέρειας,  ανταποκριθήκαμε 

όλοι,  θα βάλουμε χρήματα, θα έρθει  βεβαίως εδώ για να εγκριθεί  ναι ή 

όχι  και τα λοιπά, ακόμη είμαστε στις  συνομιλίες,  πρόταση της 

Αντιπεριφέρειας,  οπωσδήποτε κυρία Καλώτα ο Δήμος Σερρών πρέπει 

να έχει  πρωταγωνιστικό ρόλο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Βεβαίως θα έχει .  Και στα χρήματα γιατί  είμαστε μεγάλος Δήμος αλλά 

και σε όλα.  

 Εμείς δεν κάνουμε ούτε τυμπανοκρουσίες ούτε τίποτα.  Βλέπετε 

έρχονται αποτελέσματα, βεβαίως βοήθησαν και οι  προηγούμενοι και η 

Νομαρχία,  γιατί  η Νομαρχία ασκούσε αυτή την πολιτική,  αλλά οι  

αριθμοί λένε κάτι  και για μας.  Δεν είναι μόνο τι  έγινε πριν.  Λένε κάτι  

και για μας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Μην διακόπτετε.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Για όνομα του Θεού, δεν είπα κάτι .  Το ΄08 δεν είχαμε κρίση. Το ΄09 

δεν είχαμε κρίση ακόμη. Τα νούμερα είναι εδώ, είναι από την 

Στατιστική  Υπηρεσία.   

 Εν πάση περιπτώσει εμείς  τι  θέλουμε; Την συνδρομή σας κα ι την 

βοήθειά σας.  Και τις  προτάσεις σας.  Μα αυτό λέω και εγώ, δεν είπα 

κάτι  άλλο. Δεν σας κατηγορώ. Συγνώμη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   
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Μην κάνετε διάλογο σας παρακαλώ. Ας ολοκληρώσει.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Δεν σας κατηγορώ, αυτό λέω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αλλάξτε τόνο.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Ναι,  συγνώμη ίσως,  εντάξεις ,  ξέρεις  εσύ από  παλαιότερα. Λοιπόν,  

τώρα όπως κάναμε και την μεγάλη αυτή κίνηση που ίσως κανένας 

Δήμος στην Ελλάδα έκανε,  να φέρουμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 

μιας γειτονικής χώρας για ένα συγκεκριμένο λόγο,  στο μοναστήρι 

κυρίως,  στην παλαιά Μητρόπολη κυρίως,  ο κ.  Αναστασιάδης ξέρει  

περισσότερα ιστορικά γεγονότα τι  και πως και θα τα αναδείξουν,  θα 

έρθουν εδώ παράγοντες της κυβέρνησης,  του υπουργείου,  πρέσβεις και 

τα λοιπά, θα γίνει  μεγάλη διαφήμιση.  

 Προσπαθούμε.  Φαίνεται και το καταλαβαίνετε ότι  προσπαθούμε.  

Και το ξέρω ότι  το καταλαβαίνετε.  Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Δευτερολογία.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Εντός θέματος αγαπητέ μου Ηλία Αναστασιάδη. Άφησέ το.  Είναι ένα 

θέμα μην το συζητάμε.  Δευτερολογία ο κ.  Φωτιάδης.  Άλλος; Και ο κ.  

Μηλίδης.  Κύριε Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι θα είμαι σύντομος.  Κύριε Αντιδήμαρχε 

θυμάστε πολύ καλά ότι  εγώ ως Νομάρχης σας πήρα και σταμάτησα 
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εκείνες τις  εξόδους με τους συμβούλους και πήγα με για πρώτη φορά 

στο Νις και στο Βελιγράδι και στην Ρωσία για πρώτη φορά από την 

Κεντρική Μακεδονία.  Το θυμάστε πολύ καλά.  

 Θυμάστε πολύ καλά ότι  εμείς  είχαμε πάντοτε περίπτερο και όπου 

πήγαμε πήραμε πρωτιά.  Θυμάστε επίσης πολύ καλά ότι  είχαμε 

δημιουργήσει κάτι  αναγκαίο το οποίο,  εδώ δυστυχώς το επισήμανε και 

η κυρία Καλώτα, είχαμε ομονοήσει όλα τα επίπεδα των πιθανά 

εμπλεκόμενων στον Τουρισμό, κάναμε ένα κοινό καλάθι,  έναν 

κουμπαρά, τα χρήματα ήταν αυτά και βεβαίως θυμάστε ότι  τα χρήματα 

που έβαζε η Νομαρχία από τους ίδιους πόρους ήταν 120.000. Τα 

υπόλοιπα ήταν οι  συμμετοχές και ήταν,  θα σας θυμίσω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Θα δεχθώ ότι  νούμερα λέτε όπως τα θυμάμαι.  Και βεβαίως θα θυμάστε 

ότι  δημοπρατήσαμε ένα έργο για τέσσερα χρόνια με μεγάλη Κοινοτική 

χρηματοδότηση.  

 Τα χρήματα λοιπόν προέκυψαν από την Ευρώπη στο μεγάλο τους 

μέρος,  ήταν η συμμετοχή και η συνέργια όλων των φορέων, τα θυμάστε 

και εμείς  βάλαμε λοιπόν,  100,  120.000 από το ταμείο της Νομαρχίας.  

Σκεφτείτε αναλογικά θαρρώ είμαστε στα ίδια και σκεφτείτε επίσης,  

γιατί  θυμάστε ότι  με 25.000 ευρώ προέκυψε ο Τύμβος της Αμφίπολης 

και τα ευρήματα. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση χρηματοδότησε την 

κυρία Περιστέρη με προγραμματική και αυτές είναι οι ,  με 24 χιλιάρικα 

που τα υποτιμάτε .  Αυτά είναι τα χρήματα τα οποία πιάνουν τόπο και 

θα σας δώσω και άλλες σκέψεις και έτσι ξεκίνησε όλη η διαδικασία,  
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αφού προέκυψε ότι  ακριβώς εκεί  εσωκλείει  η ορθομαρμάρωση και στην 

συνέχεια χρηματοδότησαν και άλλοι.   

 Έτσι προέκυψε και η μεγάλη έλευση και  δεν υποτιμώ καθόλου 

την δική σας εισφορά για την Σερβία.  Όμως και εσείς  το είπατε,  το 

υλικό που μοίραζε όλος ο Νομός,  όλοι οι  Δήμοι μέχρι και τώρα ήταν 

από την Νομαρχία.  Δηλαδή με μια κουβέντα απομονώνω και σας λέω 

ότι  θα έπρεπε να ψάξετε περισσότερα χρήμ ατα από ευρωπαικό ταμείο 

για να ενισχύσετε ακριβώς αυτά τα χρήματα που συμφωνούμε όλοι ότι  

είναι αναγκαία.   

 Αυτά που βάζει  ο Δήμος πρέπει να είναι συμμετοχή αλλά το 

κοινό ταμείο θα έπρεπε να είναι πολλαπλάσιο,  όπως ήταν και τότε,  

όπως κάναμε και τότε και αυτό δεν έχει  σχέση με την κρίση, γιατί   

άλλοι Δήμοι το κάνανε.   

 Εδώ τώρα . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ολοκληρώστε κύριε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε.  Ο Λαϊλιάς απέθανε.  Η ναυαρχίδα,  η 

κορωνίδα, μιλάμε για τον Δήμο τώρα και να επικεντρωθούμε στον 

Δήμο, γιατί  όλα αυτά που λέτε έχουν σχέση με τον Νομό. Ένα 

ξενοδοχείο είχαμε,  έκλεισε.  Δυο μάλλον.  Κλείσανε.  Αυτό που είχαμε 

εισάγει  δώδεκα μήνες το βουνό επισκέψιμο και τα λοιπά και τα λοιπά 

όλα τα σχολεία να ανεβαίνουν,  δεν λειτουργεί .  Αυτά που είχαμε 

προκρίνει  και είχαμε πολύ καλά εμπεδώσει μέσω στην ΑΝ.Ε.ΣΕΡ.,  

δυστυχώς δεν ισχύουν.  

 Να σας πω και μια άλλη πρόταση που θα μπορούσατε με 

ελάχιστα χρήματα, ενδεχομένως,  να κάνετε ακόμη μια μεγάλη επιτυχία 
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και δεν αναζητάτε τέτοιου είδους.  Παραδείγματος χάρη τον Άγιο 

Ιωάννη τον αφήσαμε εκεί ,  τον αφήσαμε.  Το σπήλαιο του Αγίου 

Ιωάννη. Μήπως με λίγα χρήματα θα μπορούσαμε να κάνουμε μια 

ανατροπή; Μιλούμε πάντοτε για τον Δήμο μας.   

 Θέλω να πω δηλαδή ότι  με 20,  25.000 που δώσαμε σε δυο 

χρονιές στην Αρχαιολογική Υπηρεσία προέκυψ ε αυτό το 

συγκλονιστικό,  το οποίο δεν το διαχειρίζεστε εδώ στην πρότασή σας.  

Δεν το διαχειρίζεστε.  Θα έπρεπε σαφέστατα να το διαχειριστείτε και 

θα έπρεπε ως leader Δήμος να διεκδικήσετε και να ενταχθεί  ο Δήμος 

μας σε ευρωπαϊκά προγράμματα και από εκεί  θα π άρετε τα χρήματα, 

κύριε εισηγητά και βεβαίως αναλογικά αυτά τα χρήματα που βάζετε 

είναι καλά. Θα μπορούσαν να ήταν περισσότερα αλλά έπρεπε να 

αναζητήσετε και άλλους πόρους.   

 Το να λέμε ότι  έχουμε κρίση και ότι  δεν μπορούμε,  είναι το 

εύκολο. Πρέπει να κάνουμε κάτι ,  αυτό λένε και όλοι όσοι κάνουν 

πλοκή, κύριε Πρόεδρε και τελείωσα, είναι η ανάπτυξη, πως θα κάνουμε 

ανάπτυξη, κύριε εισηγητά.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Μόνο για ένα λεπτό,  κύριε Πρόεδρε.  Κύριε Αντιδήμαρχε εμείς  κατά 

καιρούς,  επειδή μας προκαλέσατε λίγο,  έχουμ ε κάνει  προτάσεις.  Το 

έχετε παραδεχθεί  και εδώ μέσα ότι  έχουμε κάνει .  Λοιπόν,  κριτική 

κάνουμε ξέρετε γιατί;  Γιατί  όλοι εδώ μέσα, όλοι μας,  αγαπάμε αυτό 

τον τόπο και θέλουμε λίγο να πάει μπροστά. Μην το παίρνετε τελείως 

διαφορετικά "κάντε προτάσεις".  Και βε βαίως σας έχουμε κάνει .  Εγώ 

θα επιμείνω στον εσωτερικό τουρισμό, κ.  Αντιδήμαρχε.  Σας είπα ότι  

παρά την κρίση κάποιοι  θέλουν να βγουν.  Πρέπει λίγο να προβάλουμε 

λίγο παραπάνω.  
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 Έχουμε και θρησκευτικό πολύ δυνατό τουρισμό με τον μοναστήρι 

μας εδώ. Θα πρέπει  δηλαδή με αυτές τις  εκπομπές,  "60 λεπτά Ελλάδα" 

λέγονται,  όπως θέλετε να τα πείτε,  να προβληθούμε σε αυτόν τον 

τομέα. Πέραν των άλλων, γιατί  τα Βαλκάνια είναι αυτά που είπατε και 

εγώ βλέπω με λύπη μου, κύριε Αντιδήμαρχε,  που φεύγουν αυτά που 

λέτε τα εκατομμύρια αυτοκίνητα που κατεβαίνουν από τον Προμαχώνα 

αλλά τα πιο πολλά πάνε προς την Θεσσαλονίκη. Αυτό με θλίβει ,  όταν 

βλέπω τα εννέα από τα δέκα αυτοκίνητα να πηγαίνουν προς τα εκεί .  

Να τα κάνουμε στροφή προς τις  Σέρρες,  προς τον Δήμο μας.  Όσο 

μπορούμε βέβαια.   

 Αυτή είναι δηλαδή η πρότασή μας και την άλλη την οποία την 

έχω κάνει πριν πάρα πολλά χρόνια σαν νομαρχιακός σύμβουλος,  πριν 

πολλά χρόνια.  Στάντ εκεί .  Μα λέτε για προτάσεις.  Κάνω πρόταση. 

Στάντ λοιπόν σε αυτά που είναι τα αξιοθέατα. Όπως . .  έχει  πολύ  

κόσμο, ένα στάντ που να δείχνει  τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, την 

Κερκίνη και τα λοιπά. Δεν έχω  άλλο να προχωρήσω γιατί  νομίζω 

έχουν ειπωθεί τα υπόλοιπα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κύριε Αντιδήμαρχε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επαναλαμβάνω, κύριε Πρόεδρε,  εγώ δεν μηδενίζω κανέναν.  Όλ οι 

προσέφεραν και προσφέρουν.  Θεμιτό είναι να υπάρχουν προτάσεις και 

καλά κάνουν και υπάρχουν.   

 Κύριε Μηλίδη και η TV Μακεδονία ήρθε και το STAR ήρθε και 

με κάποιους που έχουμε επαφές προσπαθούμε και στην εκπομπή 

"Μίλα" της Στεφανίδου είπαμε πέντε κουβέντ ες,  αναδείχθηκαν, 

αναδεικνύονται όσο μπορούμε.   
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 Θέλω να πιστεύω ότι  τώρα με τον Τουριστικό Οργανισμό θα 

γίνουν πολλά περισσότερα πράγματα γιατί  και τα χρήματα θα είναι 

περισσότερα αλλά και οι  ορίζοντες θα είναι περισσότεροι.  Ίσως 

χρειαστεί  κάτι  πιο συγκεκριμένο και πιο καλό στα σύνορα. Ίσως 

χρειαστεί  στην Αμφίπολη, ίσως χρειαστεί  και κάπου αλλού. Θα το 

δούμε.   

 Κύριε Φωτιάδη δεν μηδενίσαμε εμείς  το εάν δώσατε χρήματα 

στην Αμφίπολη ή όχι .  Δεν είπαμε τίποτα ποτέ γι '  αυτό το πράγμα. Μα 

το επαναλαμβάνετε σαν να μηδενίσαμε κάτι .   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:   

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Καλά κάνατε.  Να πω, να απαντήσω για κάτι  που έγινε.   Τι  να πω; 

Καλά κάνατε,  πήρε αυτή την τροπή, μακάρι να είχαμε ακόμη 

μεγαλύτερη προς όφελος όλων και τα λοιπά. Δεν μπορούμε να 

συγκρίνουμε όμως εποχές,  δεν μπορούμε να συγκρίνουμε καταστάσεις.  

Προσπαθούμε να είμαστε ένα σώμα, μια ψυχή όλος ο Δήμος και όλος ο 

Νομός και πιστεύω θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Και ο Δήμαρχος θέλει  τον λόγο.  Παρακαλώ κύριε Δήμαρχε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Καταρχήν να πω ότι  σχετικά με το σπήλαιο των Επταμύλων, του Αγίου 

Ιωάννη, το σπήλαιο αυτό επειδή το ψάξαμε,  ενδιαφερθήκαμε και 

μάλιστα όταν ήμασταν αντιπολίτευση είχαμε κάνει  και ημερίδα,  το 

σπήλαιο αυτό δεν είναι αξιοποιήσιμο για όσους το γνωρίζουν.  Για 

όσους το ψάξανε.  Δεν είναι αξιοποιήσιμο διότι  δεν έχει  ύψος.  Είναι 
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πολύ χαμηλό και για να μπει κάποιος δεν υπάρχει πρόσβαση αλλά και 

για να φτάσει κάποιος σε ένα ξέφωτο πρέπει να φτάσει σέρνοντας.   

 Αυτόν τον τουρισμό όμως σε τέτοια σπήλαια τον κάνουν πέντε,  

δέκα άνθρωποι.  Άρα το σπήλαιο αυτό το ψάξαμε δεν είναι 

αξιοποιήσιμο. Είναι για πολύ λίγους πολίτες.   

 Προσέλκυση επισκεπτών σε έναν τόπο, η προσέλκυση επισκεπτών 

σε έναν τόπο μπορεί να γίνει  πρώτον με θεσμούς,  δημιουργώντας 

θεσμούς,  άρα μπορούν να επισκεφτούν έναν τόπο κάποιοι  από άλλες 

πόλεις ή και από άλλες χώρες.  Δεύτερον,  αξιοποιώντας τις  φυσικές 

ομορφιές και τα μνημεία μας και τρίτον,  ομορφαίνοντας τον τόπο μας.   

 Προς αυτές τις  τρεις  κατευθύνσεις κινηθήκαμε μέσα σε πολύ 

δύσκολες καταστάσεις οικονομικές εν μέσω πτώχευσης του Ελληνικού 

κράτους και μέσα σε μια επανάσταση στον χώρο της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης με τις  αλλαγές που γίνονταν.  

 Και όταν λέω κινηθήκαμε,  τι  κάναμε; Έστω κάποιους δικούς μας 

θεσμούς τους κάναμε.  Με λίγα λεφτά. Και αυτοί οι  θεσμοί δεν  φέρνουν 

αποτελέσματα αμέσως. Αν αναφέρω στο ECO Festival ,  την Πολιτεία 

των Ευχών, τον θεσμό της Πάλης αλλά και ότι  θεσμοί υπήρχαν,  ότι  

θεσμούς βρήκαμε,  καλούς θεσμούς τους ενισχύσαμε με τα πενιχρά 

οικονομικά μέσα που είχαμε.   

 Αξιοποιήσαμε τις  φυσικές ομορφιές της πόλης,  του τόπου μας,  

πάλι με τα λίγα μέσα που είχαμε.  Με τα λίγα λεφτά και θα πω, μπορεί 

να φαίνεται ίσως πολύ αδύνατο αυτό που θα πω, να μην είναι 

εντυπωσιακό, όμως όταν αναλάβαμε εμείς  βρήκαμε μια Ακρόπολη 

Σερρών χωματερή. Μια λίμνη του Αγίου Ιωάννη χωματερή. Και αυτά 

τα αναστήσαμε.   



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 11 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015  

64 

 Και το τουριστικό περίπτερο το αξιοποιήσαμε και βλέπετε τι  

επισκεψιμότητα έχει ,  έχει  φωτιστεί  η Ακρόπολης και την λίμνη του 

Αγίου Ιωάννη την αξιοποιήσαμε με το δημοτικό αναψυκτήριο και εκεί  

που δεν πήγαινε κανένας  άρχισε ο κόσμος να πηγαίνει  και έχουμε 

σχέδιο,  με δικά μας χρήματα, μέσω της ΣΑΤΑ έχουμε έτοιμη μελέτη 

για να αξιοποιήσουμε τον χώρο που βρίσκεται απέναντι  από την λίμνη 

του Αγίου Ιωάννη. Εκείνος ο μεγάλος χώρος,  30,  40 στρέμματα, όπου 

ξεκίνησε να κατασκευάζεται το κλειστό Γυμναστήριο.   

 Άρα ότι  μπορούσαμε να κάνουμε εν μέσω οικονομικής κρίσης,  με 

όποια μέσα διαθέταμε και χωρίς λεφτά μπορώ να πω, διότι  αυτά τα 

βγάζαμε σε διαγωνισμούς και τα παίρνανε ιδιώτες και τα 

αξιοποιούσαν, ότι  μπορούσαμε να κάνουμε,  τ ο κάναμε.   

 Και ο τρίτος τρόπος είπα,  ομορφαίνοντας την πόλη. Μπορείς να 

φέρεις  κόσμο με θεσμούς,  αξιοποιώντας τις  φυσικές ομορφιές και τα 

μνημεία αλλά και ομορφαίνοντας τον τόπο σου.  

 Κινηθήκαμε και προς αυτή την κατεύθυνση. Στους υπάρχοντες 

πεζοδρόμους της πόλης προσθέσαμε τον πεζόδρομο της Μεραρχίας,  ο 

οποίος πεζόδρομος έδωσε μια δυναμική. Δημιουργήσαμε την πλατεία 

στην θέση της Δημοτικής Αγοράς,  ξεκίνησαν οι  βιοκλιματικές 

αναπλάσεις,  ένα ωραιότατο έργο όταν τελειώσει.  Ασφαλώς πάντα 

υπάρχουν αντιδράσεις  σε οποιαδήποτε αλλαγή. Δεν είναι δυνατόν να 

μην υπάρξουν αντιδράσεις.  Θα συνεχιστεί  η πεζοδρόμησης της 

Μεραρχίας.  Είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για την κυκλοφοριακή 

μελέτη που θα μας πει  με τα νέα δεδομένα που θα έχουμε πως θα είναι 

το κυκλοφοριακό, οπότε η πόλη ομορφαίνει  ακόμη περισσότερο, 

αποκτά ακόμη μεγαλύτερη δυναμική και ταυτότητα που μπορεί να 

αποτελέσει πόλο έλξης.  Έστω για ένα καφέ μπορεί να έρθει  ο 
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Θεσσαλονικιός,  ο Δραμινιός συνδυάζοντας έναν αγώνα στο 

Αυτοκινητοδρόμιο ή οτιδήποτε άλλο.  

 Θέλω να πω ότι ,  ότι  μπορούσαμε να κάνουμε μέσα σε αυτές τις  

δύσκολες καταστάσεις το κάναμε,  το εξαντλήσαμε.  Ασφαλώς θα 

θέλαμε να κάνουμε περισσότερα. Και ποιος δεν θέλει;  Και ότι  

ευρωπαϊκά προγράμματα μπορέσαμε να εξασφαλίσουμε,  τα 

εξασφαλίσαμε.  Δεν υπήρξε ευρωπ αϊκό πρόγραμμα που να καταθέσαμε 

πρόταση και να μην το πήραμε.  Είμαστε από τους δήμους της Ελλάδος 

που πήραμε τα περισσότερα προγράμματα.  

 Όσον αφορά το να πάρουμε χρήματα μέσω ευρωπαϊκού 

προγράμματος για την τουριστική προβολή, αυτό έρχεται.  Αυτό το 

θέμα έρχεται τώρα. Από τις  35.000 ένα ποσό, το 70% από τις  30.000 

είναι μέσω τουριστικού προγράμματος.  Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε 

τώρα εμείς ,  τουριστική προβολή με 10,  15.000 και αυτά δύσκολα τα 

βγάζουμε.  Και αυτά δύσκολα τα βγάζουμε.   

 Όταν άλλαξε το σύμπαν, όταν οι  προϋπολογισμοί γίνονται βάσει 

των εισπραχθέντων, ξέρετε τι  σημαίνει  αυτό και όχι  με εκείνα τα 

πλασματικά. Οι προϋπολογισμοί πώς γινόντουσαν παλαιά; Τα νούμερα 

σαν έσοδα και γι΄  αυτό δημιουργήθηκαν τα χρέη. Τώρα όταν ανοίγεις  

το συρτάρι,  με ότι  χρήματα έχεις  με αυτά θα πορευτείς .  Καταλαβαίνετε 

τι  δύσκολες είναι οι  συνθήκες.   

 Πολύ καλή η κριτική που κάνατε,  καλά κάνατε,  έτσι πρέπει,  

αλίμονο, έτσι πρέπει να πιέζετε την Δημοτική Αρχή για να η Δημοτική 

Αρχή να τρέχει  ακόμη περισσότερο και αυτό που έχει  προστεθεί  στα 

νέα δεδομένα πλέον του Νομού αλλά και παγκοσμίως είναι η 

Αμφίπολη. Την Αμφίπολη μπορούμε να την αξιοποιήσουμε και να 
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έχει τεράστια οφέλη η πόλη των Σερρών εάν γίνει ο δρόμος Σερρών 

-Αμφίπολης μέσω παραλιμνίου σκοπού.  

 Εδώ πλέον τώρα όλοι μαζ ί  πρέπει να δώσουμε αγώνα για να γίνει  

αυτός ο δρόμος και όταν λέω όλοι μαζί  να δώσουμε αγώνα, δεν εννοώ 

μόνο το Δημοτικό Συμβούλιο,  όλοι οι  φορείς πλέον πρέπει να πιέσουμε 

το ΥΠΕΧΩΔΕ να κάνει  αυτόν τον δρόμο, διότι  εάν γίνει  αυτός ο 

δρόμος ένας ο οποίος επισκέπτεται την Αμφίπολη σε ένα τέταρτο θα 

είναι στην πόλη των Σερρών. Καταλαβαίνετε τι  μεγάλη σημασία έχει  

αυτό και εάν αυτός ο δρόμος θα περνάει δίπλα, έξω από την πόλη, 

καταλαβαίνετε τι  μεγάλη σημασία θα έχει  γι΄αυτούς που θα έρχονται 

από τα Βαλκάνια,  από Βουλγαρία,  από Ρουμανία,  Σερβία και τα λοιπά.  

 Αυτός ο δρόμος είναι το μεγάλο στοίχημα για την πόλη, για μας,  

για τον Νομό, για τον Δήμο Σερρών. Εδώ πρέπει να δώσουμε μεγάλη 

βαρύτητα ενωμένοι,  διότι  εδώ δεν χωράνε πλέον σκοπιμότητες.  Έτσι 

πιστεύω θα βοηθήσουμε ακόμη περισσότερο την τοπική μας αγορά 

αλλά και κάνοντας ανοίγματα σε όλες τις  Βαλκανικές χώρες χωρίς 

φοβικά σύνδρομα.  

 Αυτό το απαράδεκτο το φοβικό σύνδρομο. Να θέλουμε να 

βάλουμε ρολά για να μην μας επισκέπτονται κάποιοι .  Αυτά θα τα 

συζητήσουμε  άλλη φορά όμως.  

 Νομίζω ότι  το θέμα ολοκληρώθηκε.  Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:   

Εμείς,  κύριε Πρόεδρε,  ψηφίζουμε ναι με την παρατήρηση. Ναι,  είναι 

πρόταση χωρίς φαντασία και χωρίς στόχευση.  

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: 30/2015) 

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο έβδομο θέμα.  

 

Θέμα 7ο :  

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών σε εκθέσεις  

τουρισμού στο εξωτερικό κατά το έτος 2015.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γρηγοριάδη.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Είναι συνέχεια του προηγούμενου θέματος.  Αναφέρονται,  βέβαια,  στο 

πρόγραμμα δράσης.  Εδώ να σημειώσω και να πω ότι  προτείνετε να 

συμμετέχουμε σε και έκθεση θρησκευτικού τουρισμού, όπως 

αναφέρθηκε.  Σε μια έκθεση που γίνεται στην Γερμανία σε διαφορετική 

πόλη κάθε χρόνο. Ούτως ή άλλως συμμετέχει  η Κεντρική Μακεδονία 

με περίπτερο. Πέρυσι συμμετείχαν η Ημαθία,  το Κιλκίς και η Πιερία 

και λέω εμείς  νομίζω έχουμε περισσότερα να δείξουμε και στην 

γλώσσα τους θα τα γράψουμε τα φυλλάδια και ότι  χρειαστεί  άλλο 

προωθητικό υλικό και αναγνωριστικά να πάμε μια χρονιά να δούμε τι  

γίνεται.  
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 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις υπάρχουν; Τοποθετήσεις επί  του θέματος;  Κ ύριε Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:   

Κύριοι συνάδελφοι θα προσθέσουμε,  κύριε εισηγητά κάνετε το αυτό 

τώρα, μπορεί να μην έπεσε στην αντίληψή σας,  ο Δήμαρχος έδωσε ένα 

πνεύμα συναίνεσης και καλά το κάνει  και συμφωνούμε.  Εδώ σε αυτές 

τις  εκθέσεις μαζέψτε,  πρόταση κάνω, μαζέψτε όλους τους αντιστοίχους 

σας του Νομού από τον Α΄ βαθμό και βάλτε την Αμφίπολη. Μην 

αφήσετε να σβήσει το όνειρο.  Έστω και εάν προς στιγμή φαίνεται ότι  

τα ευρήματα δεν ήταν τα εντυπωσιακότερα, μην αφήστε να σβήσει το 

όνειρο.  Δείτε εδώ πως θα προβάλατε την Αμφίπολη, τα ευρήματα και 

δεν συμφωνώ ότι  ο δρόμος,  ο οποίος ξεκίνησε είναι το μόνο μέσο για 

να συνδεθούμε.   

 Με κάποιες βελτιώσεις και στα σημεία που έχουμε από τον 

υφιστάμενο δρόμο που πρέπει να ασκήσουμε πίεση και πρέπει τώρα 

εδώ να ασκηθεί αυτή η πίεση, το είχαμε βάλει και στην συζήτηση που 

κάναμε για την αξιοποίηση των ευρημάτων, ο δρόμος για την Ζίγδη 

εάν δεν πιέσουμε εμείς  που θέλουμε αυτόν τον δρόμο και τον έχουμε 

σε χρήση να επουλωθεί σε όλο του το εύρος,  να στρωθεί ξανά θα τον 

χάσουμε και τότε θα τον χάσουμε ολότελα.  

 Βεβαίως αντιλαμβάνομαι ότι  ο Αντιπεριφερειάρχης το κάνει  αλλά 

ο Δήμαρχος του Δήμου των Σερρών έχει  ρόλο συντονιστικό,  έχει  ρόλο 

συνεργού και πιέζει ,  πόσω μάλιστα όταν σε εκείνη την κατεύθυνση 

πλέον εκείνος ο θύλακας/  

 Θυμάσαι Παναγιώτη όταν συντηρήσαμε αυτόν τον δρόμο ο 

οποίος ήταν διασυνοριακός όταν θέλαμε να στηρίξουμε τον θύλακα της 
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Κερκίνης.  Το ίδιο πρέπει να γίνει  και εδώ. Εάν δεν συντηρήσουμε τον 

υφιστάμενο δρόμο, ο οποίος είναι και για μας.  

 Νομίζω εδώ συμφωνούμε να ενώσουμε τις  δυνάμεις,  κύριε 

Αγγελίδη,  να στρωθεί ο δρόμος.  Οι τρύπες εκεί  πλέον δεν είναι 

ραγάδες,  είναι επικίνδυνες όλες οι  μορφές που έχει  πάρει εκεί  στα 

προβλήματα ο δρόμος,  ραγάδες,  τρύπες.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:   

Όχι,  είπα ότι  όπως κάναμε για να στηρίξουμε τον θύλακα της Κερκίνης 

κάποτε,  αυτό λέω. Νομίζω ότι  εδώ πρέπει να ενταχθεί  οπωσδήποτε και 

να διασυνδεθεί  ο Δήμος μας με τα ευρήματα. Είναι κρίμα να μην 

είμαστε παρόντες και να μην από κοντά με τον Δήμο, βεβαίως,  τον 

ομόλογο, ο οποίος είναι και ο leader γι΄  αυτό το θέμα επί της ουσίας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για το έβδομο θέμα ομόφωνα ναι συνάδελφοι;    

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: 31/2015) 

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα όγδοο.  
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Θέμα 8ο :  

Ορισμός ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο  

έτους 2014 στη ΔΗ.Κ.Ε. ¨ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.¨  και ορκωτών ελεγκτών  

 για το έτος 2014 στην Κ.Ε.ΔΗ.Σ.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όπως προβλέπεται για μεν η ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. χρειάζεται μόνο 

ορισμός ελεγκτών και τα ονόματα των οποίων είναι ο κ.  Θεολόγης 

Βενέτης,  οικονομολόγος,  ο οποίος είναι και γραμμένος στο Οικονομικό 

Επιμελητήριο με αριθμό αδείας 0016563 Α΄ τάξης και ο στον Δημήτριο 

Κεχαγιόγλου Οικονομολόγο, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στο 

Οικονομικό Επιμελητήριο με αριθμό 0021485 Α΄ τάξης.   

 Η αμοιβή αυτών είναι 150 ευρώ συν Φ .Π .Α . .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ερώτηση μπορώ να κάνω;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτάκι να ολοκληρώσω. Και για τους ορκωτούς ελεγκτές 

χρειάζεται η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. για το έτος 2014, είναι οι  κύριοι  Αθανάσιος ως 

τακτικό μάλλον μέλος ελεγκτής,  ο κ.  Αθανάσιος Τσάκλης του 

Δημητρίου,  με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 14951 και αναπληρωματικός 

ελεγκτής ο κ.  Δημήτριος Πλασταράς του Γεωργίου με αριθμό μητρώου 

ΣΟΕΛ 27771.  

 Το ποσό αμοιβής ήδη ήταν καθορισμένο και από προηγούμενη, 

είναι 6.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 23%.  

 Επί του θέματος ερωτήσεις.  Ο κ.  Γαλάνης είναι εισηγητής.  Εάν 

έχετε κάτι  να ρωτήσετε;   
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Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:   

Πώς προέκυψαν, κύριε εισηγητά, τα ονόματα τα οποία διαβάσατε;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Πρώτον, υπάρχει ένας κατάλογος εδώ, τον έχω δώσει και στο Δημοτικό 

Συμβούλιο,  από τον Γενικό Γραμματέας,  ο οποίος τυγχάνει  να είναι 

οικονομολόγος,  για τους ελεγκτές.  150 ευρώ συν Φ.Π.Α.  Από το 

Οικονομικό Επιμελητήριο.  Δεν ξέρω εάν έχουν και πολύ διάθεση γι΄ 

αυτό το ποσό να έρθουν να κάνουν έλεγχο με αυτή την αμοιβή, γιατί  

είναι …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Χάρη μας κάνουν.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Να βάλουν υπογραφή στον έλεγχο του ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ..  

 Και όσον αφορά το άλλο θέμα των ορκωτών ελεγκτών, επειδή 

ακριβώς πρόκειται για την Κ.Ε.ΔΗ.Σ.,  εγώ ουσιαστικά εξ 

αντανακλάσεως το εισηγούμαι το θέμα, ρώτησα τον κ.  πρόεδρο, ο 

οποίος έχει  εδώ την προσφορά, προσφορά που ήρθε προς την 

Κ.Ε.ΔΗ.Σ.,  από τους συγκεκριμένους,  οι  οποίοι  έχουν συνεργαστεί  με 

την Κ.Ε.ΔΗ.Σ. από ότι  κατάλαβα από τον κ.  Πρόεδρο τα προηγούμενα 

χρόνια,  αυτή έχω εισφέρει εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο σαν έγγραφο, 

ρώτησα τον κ.  Πρόεδρο, δεν εισηγούμαι κάτι  εγώ από μόνος μου, θέλω 

να πω τα ονόματα, ρώτησα και τον Γενικό Γραμματέα , ο οποίος μου 

εξήγησε ότι  ειδικά για το ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. δεν υπάρχει και πολύ 

μεγάλη διάθεση για 150 ευρώ συν Φ.Π.Α. κάποιος να βάλει την 

υπογραφή του,  είναι αυτοί που έκαναν τον έλεγχο,  εάν δεν κάνω 

λάθος,  κύριε Πρόεδρε και πέρυσι.   

 Αυτή είναι η όλη αλήθεια.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και αυτά νομίζω ορίζονται τα ποσά…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

150 ευρώ συν Φ.Π.Α..  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πρόταση έχουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι έχετε;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πρόταση έχουμε εάν δεν υπάρχει άλλη ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν υπάρχει άλλη ερώτηση.  Παρακαλώ. Τοποθέτηση -πρόταση 

δηλαδή.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εμείς θα θέλαμε,  κύριε Πρόεδρε,  από αυτή την λίστα,  από την 

Αποκεντρωμένη την έχετε κ.  εισηγητά; Εμείς θα θέλαμε κλήρωση για 

τα πρόσωπα τα οποία θα αναλάβουν τους ελέγχους.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν υπάρχει διάθεση. Δηλαδή επειδή το έζησα αυτό και άλλες φορές 

εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο ….  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δηλαδή και για τα 6.000 συν Φ.Π.Α. δεν έρχονται;  Αφήστε τώρα. Και 

για την Κ.Ε.ΔΗ.Σ. μιλώ τώρα. Μαζί τα έφερε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σε ότι  αφορά την Κ.Ε.ΔΗ.Σ. οι  ορκωτοί λογισ τές είχαν την διετή 

υποχρέωση για άσκηση των ελέγχων. Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος το ΄12,  

θα εκδοθεί όπου να είναι και τρέχει   ο έλεγχος για το 2013. Το ΄13 
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ήταν διετής,  συνεχίζουμε με το ΄13.  Επειδή είναι σε εξέλιξη ήδη εδώ 

πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία τ ου ΄13 για να μπουν για την 

επόμενη χρήση. Και προκειμένου για να μην υπάρξει ανακοπή από την 

στιγμή που ήδη τρέχουν και λειτουργούν και καταγράφουν όλα τα 

στοιχεία που πρέπει να καταγραφούν, προτείνονται οι  ορκωτοί 

προκειμένου να κλείσει  και για το ΄14.  Τ ην επόμενη χρονιά θα δούμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα λοιπόν υπάρχουν δυο προτάσεις.  Υπέρ της εισήγησης ποιοι  

ψηφίζουν ως έχει;  Ναι,  ναι,  ναι  ο κ.  Γρηγοριάδης.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η δεύτερη είναι με κλήρωση είπε ο κ.  Φωτιάδης.  Την αναφέρα τε.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είπα ότι  υπάρχουν δυο προτάσεις.  Ξανά από την αρχή. Ως έχει  η 

εισήγηση η μια πρόταση. Η πρόταση του κ.  Φωτιάδη με κλήρωση. Με 

κλήρωση από τον Κατάλογο των Ορκωτών Ελεγκτών.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ελεγκτών σκέτο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορκωτών ελεγκτών.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όχι,  κύριε Πρόεδρε,  ελεγκτών.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Φωτιάδη μισό λεπτάκι,  μισό λεπτάκι.  Νομίζω ότι  συμφωνήσαμε 

για το ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. που είναι μόνο ελεγκτής και είναι 150 

ευρώ ή δεν συμφωνείτε και για εκείνο;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Θα το δεχθώ επειδή και ο εισηγητής…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ αυτό….  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:   

Εγώ ήθελα και.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και τα δυο θέλετε λοιπόν.  Πολύ ωραία.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:   

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εκείνο το αποδέχεστε δηλαδή. Δεν έρχεται,  αυτό είναι γεγονός.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Είναι πολλά δηλαδή;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι,  βεβαίως και δεν εννοώ αυτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μα τους παρακαλάμε κ.  Φωτιάδη. Τους παρακαλάμε,  για τα 150 ευρώ 

μιλώ για την ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. πάντα έτσι;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Για να μην καταναλώνω χρόνο, η πρότασή μας είναι κλήρωση και στις  

δυο περιπτώσεις.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κλήρωση και στις  δυο περιπτώσεις.  Μπράβο. Τώρα είναι πιο ξεκάθαρο 

έτσι όπως το είπατε.  Λοιπόν,  υπάρχει,  επαναλαμβάνω, η εισήγηση ως 

έχει  με τα ονόματα που ανάγνωσα προηγουμένως και η πρόταση του κ.  

Φωτιάδη να γίνει  με κλήρωση και για τον ελεγκτή ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 

και για την Κ.Ε.ΔΗ.Σ. ορκωτοί ελεγκτές.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κατανοητό.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τα ποσά είναι καθορισμένα όμως, έτσι;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πρόεδρε διαδικαστικά για  να ενημερωθεί όμως το σώμα και να 

ψηφίσει,  όπως θέλει  φυσικά θα ψηφίσει,  για το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. είπαμε ότι  

είναι 150 ευρώ. Απευθυνθήκαμε στο Οικονομικό Επιμελητήριο,  δεν 

υπάρχει ενδιαφέρον λόγω του μικρού ποσού.  

 Όσον αφορά την Κ.Ε.ΔΗ.Σ.,  είπε ο Πρόεδρος της Κ. Ε.ΔΗ.Σ. ότι  

αυτοί τώρα, αυτά τα δυο ονόματα είναι μέσα στην διετή σύμβαση που 

ήδη έχουν υπογράψει και πρέπει να ολοκληρώσουν την σύμβαση.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:   

Να διαμαρτυρηθώ τώρα …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εγώ έχω τον λόγο.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ :  

Δεν τον έχετε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 11 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015  

76 

Τον έχω και τον παραέχω. Εγώ είπα αυτά για να τα καταλάβουν και οι  

υπόλοιποι για να ξέρουν τι  συμβαίνει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ως έχει  η εισήγηση. Ναι,  ναι,  ναι ,  ναι  η κυρία Καλώτα, ναι ο κ.  

Μηλίδης,  ναι ο κ.  Ηλίας Αναστασιάδης.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μια παρατήρηση παρακαλώ κύριε.  Εφόσον υπάρχει η σύμβαση διετίας.  

Να γραφτεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Καρύδα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε σας παρακαλώ πολύ. Κύριε Καρύδα.  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Όπως η εισήγηση για το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και κλήρωση για το μεγάλο ποσό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Κύριε Γιαννακίδη; Με κλήρωση. Το ίδιο και εσείς .  Όλη η 

παράταξη του κ.  Φωτιάδη με κλήρωση. Ναι ως έχει  η εισήγηση. 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  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 32/2015) 

…………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο ένατο θέμα.  

 

Θέμα 9ο :  

Έγκριση έκθεσης εσόδων –  εξόδων Δ' τριμήνου (ετήσια) 2014 για 

τον έλεγχο υλοποίησης εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2014.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής ο κ.  Γαλάνης.  Εάν υπάρχουν ερωτήσεις,  απορίες και τα 

λοιπά; Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτώ. Ο κ.  Χρυσανθίδης,  ο κύριος…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ένα λεπτό.  Άμα γίνουν ερωτήσεις να μην πω πέντε πράγματα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

Παρακαλώ τον εισηγητή.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Είναι το τελευταίο τρίμηνο. Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και 

κύριοι  συνάδελφοι,  είναι το τελευταίο τρίμη νο της προηγούμενης 

χρονιάς του προϋπολογισμού που εκτελέστηκε το ΄14.  Συζητώντας και 

με τον κ.  Κατιρτζόγλου αλλά και με την κυρία Σερέτη αλλά και με την 

εταιρεία την ATES Singular  που ασχολείται με την παρακολούθηση, το 

ΟΠΔ, της στοχοθεσίας δηλαδή, το πώς  εκτελείται ο προϋπολογισμός 
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έσοδα -δαπάνες,  μας έστειλε το εξής e-mail ,  το οποίο εάν το διαβάσω 

θα καταλάβετε.   

 

 Αξιότιμοι συνεργάτες,   

 Στέλνω την παρακολούθηση επίτευξης των στόχων έτους  ΄14.  Η 

εικόνα μιλά από μόνη της.  Τα αποτελέσματα είναι θεαματικά .  

Συγχαρητήρια σε όλους για την προσπάθεια.  Σύμφωνα με την ανάλυση 

του κριτηρίου 2 με τ ις  απλήρωτες υποχρεώσεις που έχει  δώσει το ΥΠΕΣ 

η πορεία στοχοθεσίας του Δήμου Σερρών είναι εξίσου εξαιρετική.   

 Βλέποντας και άλλα ΟΠΔ, Ολοκληρωμένα Πλαίσια Δράσης εννο εί ,  

αυτό του Δήμου Σερρών βρίσκεται πολύ ψηλά στην λίστα.   

 

 Τι εννοεί  δηλαδή με λίγα λόγια; Ότι με βάση, κύριε Πρόεδρε,  

αυτά που προϋπολογίσαμε,  όχι  μόνο για το τελευταίο τρίμηνο αλλά και 

όλη την χρονιά του ΄14,  στα μεν ίδια έσοδα έχουμε προϋπολογίσαμε,  

για παράδειγμα στόχος 12μήνου 5.805.325,95 ευρώ. Η εκτέλεση του 

12μηνου είναι 7.417.183,36,  ποσοστό απόκλισης 27,77%. Θετικά.  

Δηλαδή έχουμε περισσότερα έσοδα από αυτά που προϋπολογίσαμε.   

 Επίσης,  προϋπολογίσαμε να εισπράξουμε από παλαιές οφειλές 

134.404,36 ,  στόχος 12μήνου. Το αποτέλεσμα ποιο είναι;  Εισπράξαμε 

474.165,66,  θετική απόκλιση 178,39%.  

 Επίσης,  εάν δει  κανείς  τα έσοδα στο σύνολό τους και τα έξοδα, 

θα δει  ότι  τα έσοδά μας είναι περισσότερα από τα έξοδα κατά 10 εκατ.  

ευρώ. Δηλαδή οι  δαπάνες είναι λι γότερες από τα έσοδα κατά 10 εκατ.  

ευρώ.  

 Επομένως, με λίγα λόγια και η εταιρεία που παρακολουθεί την 

στοχοθεσία ο κ.  Κατιρτζόγλου και η κυρία Σερέτη και όλοι οι  
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εμπλεκόμενοι φορείς μου διεμήνυσαν και όπως βλέπετε και στέλνοντάς 

μου ηλεκτρονικό ταχυδρομείο,  αλλά και συζητώντας με τους 

υπαλλήλους σήμερα το μεσημέρι άλλη μια φορά, μου είπαν ότι  όχι  

απλά πηγαίνουμε καλά, είμαστε ακριβώς όπως πρέπει να είμαστε 

σύμφωνα με τα έσοδα που έχουμε να είμαστε εντάξει  και στα έξοδά 

μας και μάλιστα εδώ σας αποδεικνύω ότ ι  είναι και λιγότερα και παρά 

τα σκληρά μέτρα που έλαβε η προηγούμενη κυβέρνηση με αυστηρούς 

ελέγχους και με το Παρατηρητήριο που θα καταργήσει η σημερινή 

κυβέρνηση, όπως η ίδια ανακοινώνει,  εμείς  σαν Δήμος ήμασταν μέσα 

σε όλους τους στόχους που έπρεπε να ήμασταν.   

 Αυτό έχω να σας πω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις.  Ο κ.  Χρυσανθίδης.  Άλλος; Κανείς.  Παρακαλώ.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:   

Διαβάζοντας εδώ, κ.  Αντιδήμαρχε,  τον πίνακα του 4ου τριμήνου, στα 

έξοδα, όταν πάμε στα έσοδα μάλλον,  εισπραχθέντα υπόλοιπα από 

βεβαιωθέντα,  έχουν προυπολογίσει  2.800, εισπράξαμε 374. Δεν ξέρω 

εάν τον έχετε μπροστά σας.  Το 374 αφορά το συνολικό ποσό του 

έτους;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Όλο το 12μηνο.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Για όλο το έτος είχαμε βάλει στόχο 134.404 και δεν το λέω βάλαμε 

στόχο …  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:   
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Από το συνολικό 2800.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ναι,  θα σας εξηγήσω, κύριε συνάδελφε.  Σωστή είναι …  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Να ολοκληρώσω,  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Νόμιζα ότι  είχατε τελειώσει.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:   

Και μια δεύτερη. Τα άλλα τα προσπερν άω τα αυτά. Με την μισθοδοσία 

θα συμφωνήσω σε αυτά που είπατε αλλά παίζουν και άλλοι παράγοντες 

ρόλο. Σε αυτό που είμαστε υποχρεωμένοι είμαστε καλά στην 

στοχοθεσία.  Βλέπω εδώ πληρωμές ΠΟΕ στα έξοδα, 308.000 

προϋπολογίζαμε και πληρώσαμε 976.000. Έτσι λέει .  Αυτή η διαφορά 

από πού προκύπτει;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:   

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:   

Όχι είμαι στο πινακάκι αυτό εδώ.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:   

Γιατί  εγώ βλέπω τους επίσημους πίνακες…  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:   

Είναι η συνοπτική κατάσταση προϋπολογισμού ΄14.  Συνοπτικ ή 

κατάσταση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:   
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Μια είναι η συνοπτική κατάσταση, δεν υπάρχει άλλη. Είμαι στα έξοδα 

και λέει  στις  πληρωμές ΠΟΕ στον προϋπολογισμό βάλαμε 308.000, 

εμείς  ενημερωθήκαμε ότι  χρωστάμε 308 χιλιάρικα και πληρώσ αμε 976. 

Πώς προήλθαν τα υπόλοιπα χρήματα αυτά; Από πού προήλθαν;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:   

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:   

Δεν ξέρω, εγώ διαβάζω τι  γράφει.  Προϋπολογισθέντα και 

απολογιστικά.  Βλέπω μια απόσταση 600 χιλιάδων σε ΠΟΕ.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:   

Καλή αυτή η ερώτηση, πραγματικά μου δίνετε ερέθισμα για να το δω. 

Εγώ ξέρω ότι  για να προϋπολογίσεις  πλέον,  με βάση τις  οδηγίες του 

Υπουργείου,  για παράδειγμα όπως είπατε για τις  παλαιές υποχρεώσεις 

πολιτών προς εμάς,  δεν μπορείς να λες ότι  θα εισπράξεις όλα τα λ εφτά, 

σου βάζει  με κάποια φόρμουλα πόσα μπορείς να εισπράξεις μέσα σε 

μια χρονιά.  Η φόρμουλα αυτή οδήγησε το λογιστήριο να βάλει αυτό το 

ποσό που σας είπα,  134.404,36 στόχος 12μηνου για παλαιές 

υποχρεώσεις πολιτών προς εμάς.   

 Εμείς φυσικά δεν καθίσαμε με σταυρωμένα χέρια.  Κινήσαμε όλες 

τις  νόμιμες διαδικασίες,  στείλαμε επιστολές,  επιστολές προ 

κατάσχεσης,  πολλές φορές με ρωτάτε και καλά κάνετε,  έφτασε στο 

σημείο ο ταμίας έκανε για όσους αρνιούνταν να μας πληρώσουν 

πεισματικά, έκανε και καταθέσεις εις  χείρα ς τρίτου,  καταφέραμε και 

εισπράξαμε 374.000 ευρώ, κύριε Πρόεδρε,  μέσα σε μια χρονιά,  που για 

μένα είναι πολύ καλό αποτέλεσμα αυτό.  Θα βοηθήσει για καλύτερη 

σύνταξη προϋπολογισμών τα επόμενα χρόνια.  Γιατί  όπως 

αντιλαμβάνεστε εάν συνεχίσει  η ίδια λογική, ότι  έχεις  εισπράξει τις  
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προηγούμενες χρονιές μπορείς να υπολογίσεις  καλύτερα κάποια ποσά 

στις  επόμενες χρονιές.  Έτσι πάει .  Δεν μπορείς να το κάνεις  αυτό 

αμέσως την επόμενη χρονιά.  Ενδεχομένως της μεθεπόμενη με το 

σύστημα που τουλάχιστον ίσχυε μέχρι τώρα.  

 Το  ίδιο ισχύει  και για τα ίδια έσοδα. Δηλαδή ενώ πήγαμε 

συντηρητικά και πολύ καλά κάναμε,  και πολλές φορές και η 

αντιπολίτευση λέει  να είμαστε ρεαλιστές,  να πάμε συντηρητικά, να μην  

βάλουμε ψηλά τον πήχυ, τα ίδια έσοδα σας αποδεικνύω ενώ τα 

προϋπολογίσαμε πιο χαμηλά, πήγαμε καλύτερα, γιατί  τα βεβαιώνουμε,  

κυνηγάμε την είσπραξή τους,  δουλεύει καλύτερα το Προσόδων, 

δουλεύει καλύτερα στο σύνολό της η υπηρεσία,  επιμένει  ο Δήμαρχος,  

ελέγχει  η Αντιπολίτευση της Οικονομική Επιτροπή, γενικά υπάρχει 

μεγαλύτερη πίεση, ελέγχει  το κράτος ως ένα σημείο,  υπάρχει  

μεγαλύτερη πίεση και πιστεύω ότι  από αυτά που μου λέει  και η κυρία 

αυτή, η οποία είναι από την APS Singular  και πηγαίνει  και σε άλλους 

δήμους,  πάει  στον Βόλο, πάει  στα Γιαννιτσά, πηγαίνει  στην Καστοριά,  

μου λέει  ότι  ο τρόπος που λειτουργείτε και τα αποτελέσματά σας είναι 

ειλικρινά,  αυτά μου λέει  και προφορικά και γραπτώς,  από τους 

καλύτερους δήμους σε όλη την Ελλάδα.  

 Κρίμα, κρίμα γιατί  το λέω για όλους μας τώρα, είναι μια κοινή 

προσπάθεια,  εντάξει  υπάρχει η Δημοτική  Αρχή αλλά όλοι είμαστε και 

στην Οικονομική Επιτροπή και στο Δημοτικό Συμβούλιο,  κρίμα που 

δεν υπήρχε μια αξιολόγηση των δήμων, εννοώ να μας πει  κάποιος σε 

πανελλαδικό επίπεδο ποιος Δήμος είναι σωστός και έχει  καλή εκτέλεση 

προϋπολογισμών; Εισπράττει  έσοδα ; Πηγαίνει  καλύτερα; Έχει 

βελτιώσεις;   
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 Αυτό δυστυχώς το θέμα το οικονομικό έχει  μείνει  λίγο,  ενώ είναι 

πολύ αυστηροί στον έλεγχο εννοώ των στοιχείων,  από το 

Παρατηρητήριο το ξέρετε,  κύριε Πρόεδρε,  το οποίο,  όπως είπα 

ενδεχομένως να καταργηθεί,  ωστόσο δεν υπάρχει μετέπειτα μια 

δημοσίευση των αποτελεσμάτων να μας πει  κάποιος ποιος Δήμος πήγε 

καλύτερα ή χειρότερα. Αυτό δυστυχώς δεν υπάρχει και είναι κρίμα και 

για την προσπάθεια που κάνουμε σαν Δήμος.  Και οι  υπηρεσίες και η 

Δημοτική Αρχή και στο σύνολό του το Δημοτικό Συμβούλιο και η 

Οικονομική Επιτροπή.  

 Ωστόσο, αυτό που μου λέτε τώρα για τα χρέη, τα χρέη που εγώ 

ξέρω είναι αυτά που ας λέω και στον ισολογισμό όταν τα συζητάμε και 

στην Οικονομική Επιτροπή. Δηλαδή για παράδειγμα φέτος αυτά που 

ψηφίσαμε ήταν περίπου 1 εκατ.  ευρώ. Στον ισολογισμό όμως φαίνονται 

λίγα περισσότερα, μπορεί να φαίνονται και πάνω από 2 εκατ. ,  γιατί  

κουβαλάμε βαρίδια του παρελθόντος του τύπου πράξεις  Επιτρόπου ή 

χρηματοδοτήσεις νομικών προσώπων  που είναι αδύνατον να 

πληρωθούν, απαγορεύεται από τον νόμο.  

 Προσπαθώ σε συνεννόηση και με το λογιστήριο και με τον 

ορκωτό, ενδεχομένως  να έρθει  θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο,  εφόσον 

επιτρέπεται από τον νόμο και μάλλον αυτά μας λέει  ο ορκωτός,  

επιτρέπεται να διαγράψουμε κάποια χρέη που βαρύνουν τον  

ισολογισμό ,και δεν μπορούμε όμως να τα πληρώσουμε για να 

μειώσουμε και άλλο το χρέος.   

 Το χρέος το πραγματικό,  κύριε Πρόεδρε,  είναι 1 εκατ.  που μας 

έχει  απομείνει  δηλαδή, από τα 10 που ξεκινήσαμε μας έμεινε 1 εκατ.  

και κάτι  μέχρι σήμερα που μιλάμε.  Τώρα  αυτό που μου λέτε με 

προβληματίζει ,  θα το δω, να είμαι ειλικρινής όλα αυτά, φανταστείτε 
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πρόσθεσα όλες αυτές τις  ψείρες εδώ, όλους αυτούς τους κωδικούς τα 

κοίταξα, αυτό δεν το έχω δει ,  θα το δω και θα σας απαντήσω 

ευχαρίστως.  Δεν το έχω δει .  Και εμένα μου κάνει  εντύπωση, δεν 

μπορώ να το εξηγήσω λογιστικά πως μπορεί να συμβαίνει .  Θα σας το 

εξηγήσω ευχαρίστως και κατ΄ ιδίαν.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Τοποθετήσεις επί  του θέματος; Ναι κ.  Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Άκουσα αυτό που διαβάσατε το e -mail κύριε Γαλάνη, θέλω να 

επισημάνω όμως δυο με τρία πράγματα μόνο. Στην συνοπτική 

κατάσταση που έχουμε,  βλέπω προϋπολογισμός σε ευρώ 52 εκατ και 

απολογισμός 46 εκατ.  Έχουμε μια διαφορά 6 εκατ ευρώ. Δεν θεωρείτε 

ότι  είναι τεράστια αυτή η απόκλιση; Εννοώ στον πίνακα, στην 

συνοπτική κατάσταση.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Η συνοπτική κατάσταση για να είμαι ειλικρινής,  κύριοι  συνάδελφοι,  

δεν απεικονίζει  …  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Ναι αλλά ήταν στην εισήγηση.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

…για να είμαι ειλικρινής,  γιατί  και εγώ αυτά είναι καινούργια 

πράγματα στο …  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Εν πάση περιπτώσει …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:   
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Εδώ όμως υπάρχει μια εικόνα η οποία δεν είναι,  είναι από το 

λογιστήριο,  δεν είναι δική μου. Βλέπω λοιπόν αυτό που σας λέω 52 

εκατ .  με 46 εκατ .  απολογισμό σε ευρώ. Νομίζω αυτή η απόκλιση είναι 

πραγματικά μεγάλη. Όταν στα τακτικά έσοδα από 26 εκατ . ,  που ήταν ο 

προϋπολογισμός πήγε στα 29 και στα τακτικά έσοδα θα έπρεπε να 

έχουμε 3 εκατ .  απόκλιση; Τόσο μεγάλη διαφορά;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:   

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Επίσης εκείνο που μου κάνει  εντύπωση είναι ότι  τα εισπρακτέα 

υπόλοιπα βεβαιωθέντα είναι κατά 2,5 εκατ ευρώ λιγότερα. Θεωρώ ότι  

είναι πάρα πολύ σημαντικό το ποσό. Νομίζω ότι  εδώ είναι θέμα κακού 

συντονισμού της διοίκησης με την …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όχι,  δεν είναι έτσι.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ :   

Μα αφήστε με να πω αυτό που …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εδώ τώρα….  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Ας ολοκληρώσω και μετά απαντάτε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Νόμιζα ότι  είχατε τελειώσει.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Δεν τελείωσα ακόμη, η φράση μου δεν ολοκληρώθηκε.  Λέω λοιπόν ότι  

είναι πολύ, επειδή προηγουμένως είπατε ότι  εισπράξαμε,  κάναμε και 

καλά κάνατε,  αλλά τα 2,5 εκατ .  ευρώ είναι πολύ μεγάλη διαφορά. 
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Μεγάλο ποσό. Σημαίνει  ότι  εδώ δεν υπάρχει ο κατάλληλος 

συντονισμός μεταξύ της διοίκησης.  Δεν παρακολουθείτε από κοντά 

προφανώς τις  υπηρεσίες.  Έτσι θεωρώ.  

 Ακόμη είπατε ότι  οι  δαπάνες μειώθηκαν σημαντικά. Βεβαίως 

θέλω να πιστεύω ότι  και η δική μας κριτική ως προς τις  δαπάνες 

έπαιξε τον ρόλο της σε αυτόν τον τομέα. Το αναφέρετε κιόλας.  Όμως, 

κύριε Πρόεδρε,  κύριε Αντιδήμαρχε ακούστε να δείτε.  Όταν λέμε 

μειώνουμε τις  δαπάνες και καλά κάνουμε γιατί  υπάρχει  οικονομική 

κρίση, αυτό δεν σημαίνει  ότι  δεν απαιτούμε,  δεν αυξάνουμε τα έσοδα. 

Άλλο το ένα και άλλο το άλλο.  

 Δηλαδή ένας οικογενειάρχης στην σημερινή κρίση όταν έχει  

μειώσει πολύ τα έξοδά του στο σπίτι  του,  στ ην οικογένειά του,  αυτό 

δεν σημαίνει  ότι  δεν προσπαθεί με κάθε τρόπο να πάρει αυτά που 

δικαιούται να αυξήσει τα έσοδά του.   

 Γι '  αυτό λοιπόν,  επειδή το χρησιμοποιήσατε προηγουμένως σαν 

επιχείρημα, δεν νομίζω ότι  ευσταθεί.  Καλό κάνατε και μειώθηκαν οι  

δαπάνες.  Καλώς έγιναν.  Τουλάχιστον οι  περιττές δαπάνες.  Και να σας 

πω και κάτι;  Αυτές τις  δαπάνες δεν τις  κάναμε εμείς ,  εσείς  

διοικούσατε,  δεν διοικούσαμε εμείς .  Καλώς λοιπόν έγιναν και πιστεύω 

ότι  η συμβολή μας ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Όμως αυτές οι  αποκλίσεις  

πραγματικά με προβληματίζουν.  Είναι πολύ μεγάλες.  Πάρα πολύ 

μεγάλες.   

 Δεν θέλω να μπω στους επιμέρους πίνακες γιατί  νομίζω…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Άμα μπείτε εκεί  θα…  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:   
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Όχι.  Ακριβώς επειδή το αντιλαμβάνομαι νομίζω ότι  θα κουράσουμε 

τους συναδέλφους αλλά ανέφερα ενδεικτικά μόνο δυο πράγματα….  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ένα λεπτό.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Που θεωρώ ότι  είναι πολύ σημαντικά.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:   

Η συνοπτική κατάσταση του προϋπολογισμού δεν έχει  σχέση με τους 

πίνακες αυτούς.  Τι εννοώ; Εδώ που βλέπετε απόκλιση είναι από τις  

επιχορηγήσεις για επενδύσεις που μου κάνατε παρατήρηση, λέτε σε 

αυτή την συνοπτική κατάσταση, γιατί  αυτή κοιτάτε.  Εγώ σας δείχνω το 

δάσος και εσείς  κοιτάτε εδώ το δέντρο.  

 Εάν προσέξετε καλά το ποσό του προϋπολογισμού που φαίνεται 

μικρότερο στον απολογισμό απορρέει  από το γεγονός ότι  οι  

επιχορηγήσεις για επενδύσεις είναι μικρότερο το ποσό. Δηλαδή ενώ οι 

επιχορηγήσεις για επενδύσεις προϋπολογίστηκαν 8.330.000 ευρώ, ο 

απολογισμός έδειξε ότι  ήρθαν 3.676.000 ευρώ.  

 Οι επιχορηγήσεις για επενδύσεις συνάδελφοι,  είναι το μόνο 

στοιχείο το οποίο έχει ,  δεν πήγε καλά, είναι τα χρήματα που έρχονται 

από τις  διάφορες χρηματοδοτήσεις.  Από προγράμματα της Ε.Ε. και από 

άλλα τέτοια ζητήματα. Δεν είναι ότι  δεν πήγαμε καλά στα έσοδα.  Μην 

μπερδεύεστε.  Οι επιχορηγήσεις για επε νδύσεις για όσους ξέρουν και 

παρακαλώ συζητήστε το και με τον κ.  Κατιρτζόγλου, είναι,  έχει  να 

κάνει  με το ότι  αφορά χρηματοδοτήσεις ,  όχι  έσοδα ίδια.   

 Στο αντίποδα σας αποδεικνύω περίτρανα, τώρα δεν θέλω να 

ευλογώ τα γένια μου, με στεναχωρεί που ο ένας δε ν έχει  το θάρρος της 

γνώμης να πει  ότι  μπράβο, τα πήγε καλά στο σύνολό της,  όχι  μόνο η 
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Δημοτική Αρχή σε αυτό το θέμα, στο σύνολό μας τα πήγαμε καλά. Οι 

υπηρεσίες και το Δημοτικό Συμβούλιο και η Οικονομική Επιτροπή και 

η Δημοτική Αρχή.  

 Γιατί  το λέω αυτό;  Με πνίγει  το δίκαιο με την έννοια ότι  όταν 

εδώ οι πίνακες,  δεν τα λέω εγώ, από αυτούς που τα ελέγχουν,  το 

μεσημέρι έφυγα από τον κ.  Κατιρτζόγλου, ….  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:   

. .σας λέμε ότι  έχετε δίκαιο πριν ψηφίσουμε;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν σας είπα αυτό το πράγμα. Δεν σας είπα εσάς…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ολοκληρώστε όμως κ.  Γαλάνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ολοκληρώνω λέγοντας ότι  εδώ σε όλους τους συναδέλφους να λάβουν 

γνώση, στα ίδια έσοδα, ίδια έσοδα, κύριε Πρόεδρε είναι πρόσοδοι από 

ακίνητη περιουσία,  πρόσοδοι από την κινητή περιουσία,  έσοδα από 

ανταποδοτικά, έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα, φόροι,  εισφορές,  

λοιπά τακτικά, όλα αυτά, τέλος πάντων, που είναι στα ίδια έσοδα, 

έχουμε αύξηση από αυτά που στοχεύσαμε 27,77%. Άρα τα κυνηγήσαμε 

τα έσοδα, αυτό εννοώ. Προσπαθήσαμε,  κάναμε αγώνα και  πετύχαμε 

καλύτερα αποτελέσματα.  

 Όσον αφορά την γραμμή έσοδα ΠΟΕ, τις  παλαιές υποχρεώσεις 

που έχουν οι  πολίτες προς τον Δήμο,  ενώ σύμφωνα με τους κανόνες 

που προϋπολογίσαμε ότι  θα εισπράξουμε για την χρονιά που μας 

πέρασε 174.000 ευρώ, κύριε Πρόεδρε,  εμ είς  καταφέραμε εφαρμόζοντας 

τον νόμο να εισπράξουμε 374.000 ευρώ.  
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 Στο σύνολό του βέβαια το ποσό που έρχεται από παλαιά είναι 

πράγματι 2,  2,5,  3 εκατομμύρια.  Από παλαιά έρχεται,  από τις  καλές 

εποχές.  Κάνεις αγώνα, στέλνεις  επιστολές,  κάνεις  ότι  λέει  ο νόμ ος,  

εφαρμόζεις  τον νόμο, μα μέχρι και κατασχέσεις εις  χείρας τρίτων 

έγιναν από την υπηρεσία,  ότι  λεφτά υπήρχαν τα εισπράξαμε με κόστος 

φυσικά, σε πολύ δύσκολη εποχή, παραμονές εκλογών, τον Δεκέμβριο 

του ΄13.  Τον Μάιο του ΄14 ήταν οι  εκλογές.   

 Παρόλα αυτά,  ότι μπορέσαμε να εισπράξουμε,  κύριε Πρόεδρε,  το 

εισπράξαμε.  Και είναι πιστεύω θετικά τα αποτελέσματα. Σας 

ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Δευτερολογία; Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εμείς ναι…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κύριε Καρύδα συγνώμη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Εγώ λέω ναι,  με ιδιαίτερη έμφαση να εντατικοποιηθούν οι  προσπάθειες 

για αύξηση των εσόδων. Αυτά που μας χρωστούν δηλαδή να τα 

πάρουμε.  Με αυτή την παρατήρηση.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Είσπραξη των νόμιμων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Επί της ψηφοφορίας.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εμείς θα ψηφίσουμε παρών, με την  λογική ότι  δεν αμφισβητούμε την 

αποτελεσματικότητα και την ορθότητα της διαδικασίας υλοποίησης του 
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προϋπολογισμού, απλά η τοποθέτηση είναι πολιτική μιας και δεν 

έχουμε ψηφίσει τον προϋπολογισμό. Αυτό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Σεβαστό. Οι υπόλοιποι ναι συνάδελφοι;   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ευχαριστώ πολύ το σώμα.  

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: 33/2015) 

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Θέμα δέκα.  

 

Θέμα 10:  

Έγκριση εγγραφής του Δήμου Σερρών ως συνδρομητή  

για το έτος  2015 σε εφημερίδες και περιοδικά.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:   

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

προσθέσουμε την εφημερίδα εβδομαδιαία Citizen ,  η οποία έχει  νομίζω 

και να της ευχηθούμε καλή επιτυχία,  γιατί  είναι καινούργια εφημερίδα.  

Κάνουν μια καλή προσπάθεια,  επομένως η κυρία Έλσα Γωγούσκα σε 
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συνεννόηση να δεχθείτε,  σας παρακαλώ, να προσθέσουμε και την 

εφημερίδα Citizen.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εμένα η κυρία Γωγούσκα μου είπε ότι  για συνδρομή έχεις  

συνεννοηθεί.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :   

Συγγνώμη ,  Cit izen news paper.   

 Έγκριση εγγραφής του Δήμου Σερρών στην νέα μας αυτή 

εκδοτική προσπάθεια.  Το κόστος για ετήσια  συνδρομή ανέρχεται στα 

200 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 6,5%.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:   

Η εφημερίδα έστειλε στον Δήμο, στην υπηρεσία δημοσίων σχέσεων το 

έγγραφο αυτό.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Προσέξτε,  εδώ υπογράφει η Ελευθερία Μακενατζή Νομίδη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν την έχω δει  εγώ την εφημερίδα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Η ιδιοκτήτρια της εφημερίδας.  Δεν ξέρω εάν έχει ,  νομίζω ότι  όλες οι  

εφημερίδες…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Γράφουν στην δεύτερη σελίδα τους συνδρομές στα νομικά πρόσωπα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   
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0,20 λεπτά αλλά βάζουν ένα κόστος στο Δήμο…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όχι,  στα νομικά πρόσωπα κύριε Πρόεδρε.  Συνδρομές νομικών 

προσώπων.  

 Εάν θέλετε,  συνάδελφοι,  πείτε μου ένα θετικό ναι τώρα να το 

ελέγξω φυσικά πρώτα και να το δούμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Τι λέτε;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Την άλλη αντίστοιχη εφημερίδα,  μά λλον δυο είναι.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ποια άλλη λέτε;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ποια άλλη λέτε κ.  Φωτιάδη; Να σας τις  διαβάσω όλες.  Είναι 

"Ελευθερία". .  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι,  όχι ,  μην κουράζεστε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ποια άλλη;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Υπάρχουν έντυπα τα οποία είναι …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εφημερίδα καμία άλλη δεν υπάρχει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Εγώ σας διαβάζω όλες τις  εφημερίδες που είμαστε συνδρομητές ως 

Δήμος και το κάνουμε αυτό για να ενισχύσουμε τον τοπικό τύπο. Δεν 
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το κάνουμε για κανέναν άλλο λόγο.  Νομίζω ότι  πρέπει να 

συμφωνήσουμε συνάδελφοι όλοι .  Ομόφωνα ναι.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Διακόσια ευρώ είναι για την συγκεκριμένη εφημερίδα.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν κάνουμε εδώ ψήφιση…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Εγώ απλώς σας διάβασα το έγγραφο το οποίο μας έστειλε  από την 

εφημερίδα Citizen .  Κύριε Γαλάνη εάν θυμάστε το ποσό;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Σας εξηγώ με όλη την καλοσύνη, σας εξηγώ ότι  αυτό το εισηγήθηκε η 

κυρία Γωγούσκα τώρα, όχι  για το οικονομικό του σκέλος,  για το 

εγκριτικό.  Να εγκρίνουμε …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Να την παίρνουμε.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Θα έρθει αργότερα…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι αλλά την στιγμή που θα εγκρίνουμε…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κάθε χρόνο εγκρίνουμε,  αγαπητοί συνάδελφοι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα είμαστε συνδρομητές ως τι ;  Ως τι  ποσό;  
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Συγνώμη κύριοι ,  να σας ρωτήσω κάτι;  Με όλο το ν σεβασμό που σας 

έχω, δηλαδή υπάρχει κανείς . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Την εγγραφή συνδρομής.  Γιατί  υπάρχει  κανείς ,  ένα λεπτό κ.  Στεργίου,  

υπάρχει κανείς  αντίθετος να είμαστε συνδρομητές στο Ελεύθερο Βήμα, 

την Ελευθερία,  την Πρόοδο, την Σημερινή;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Μα δεν είναι για τώρα, πως θα το φέρω;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Δεν είναι για τώρα. Μην συγχέουμε τα πράγματα. Εγώ απλώς 

ενημερωτικά. Κύριε Φωτιάδη συγνώμη. Ενημερωτικά σας είπα ότι  

επειδή έστειλε κα ι την επιστολή η Citizen ,  η εφημερίδα αυτή, 

ενημερωτικά σας διάβασα το ποσό. Δεν ψηφίζουμε σήμερα το ποσό. Το 

ξεκαθαρίζουμε.   

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε το λέμε για να διευκολύνουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Παρακαλώ λίγη ησυχία.  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Δεν έχουμε καμία αντίρρηση να εγγραφούμε συνδρομητές σε όλες τις  

εφημερίδες και να τις  ενισχύσουμε.  Προσέξτε όμως κάτι .  Μας 

διαβάσατε προηγουμένως, από εκεί  ορμώμενος ότι  μια εφημερίδα λέει  
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ότι θέλει  200 ευρώ ετήσια συνδρομή συν Φ.Π.Α. 6,5%. Μπορεί κάποια 

από τις  άλλες εφημερίδες να θέλει  500 ευρώ συν Φ.Π.Α. άλλη 400. 

Άρα λοιπόν δεν πρέπει να ξέρουμε και εμείς  τι  ακριβώς θα 

πληρώσουμε ως Δήμος; Θα μπορούμε μετά να αποκλείσουμε κάποια 

εφημερίδα; Όχι.  Άρα εκ των προτέρων δεν πρέπει να ξέρουμε…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εάν είναι κάποια μεγάλη δαπάνη εκ των υστέρων δεν θα το 

ψηφίσουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Θα έρθει καινούργιο θέμα.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ναι,  κύριε Χασαπίδη, εννοείται.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Καινούργιο θέμα. Ξεφεύγουμε από το θέμα μας.  Μα ξεφεύγουμε από 

το θέμα. Συμφωνούμε να παίρνουμε και αυτή την εφημερίδα .  Τελεία 

και παύλα. Ομόφωνα ναι και σε αυτό.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 34/2015) 

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ενδέκατο θέμα.  
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Θέμα 11ο :  

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο έργο με τίτλο: ¨Δημοκρατική   

ιδιότητα και συμμετοχή στις Δημοκρατικές διαδικασίες και στα  

κοινά¨  που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 

¨Ευρώπη  

για τους πολίτες –  Europe for Cit izens¨  και αποδοχή 

χρηματοδότησης.  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Παρακαλώ.  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  

πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο έχει  εγκριθεί  μέσω του " Europe 

for  Citizens".  Συμμετέχουν δέκα τέσσερις εταίροι εκ των οποίων 

είμαστε εμείς  από την περιοχή μας και ο Όμιλος της UNESCO. 

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 150.000 

ευρώ. Για τις  Σέρρες αντιστοιχούν 37,500 ευρώ προϋπολογισμού και 

περιλαμβάνει,  στις  Σέρρες τουλάχιστον,  την διενέργεια ενός συνεδρίου 

για την προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης.  

 Τα έξοδα που καλύπτει  είναι η διοργάνωση του συνεδρίου,  οι  

παράλληλες εκδηλώσεις που θα γίνουν στις  Σέρρες εκείνη την περίοδο,  

κάποια έξοδα για δαπάνες φιλοξενίας και κάποιες έμμεσες διοικητικές 

δαπάνες.  Ο τελικός προϋπολογισμός φυσικά θα κλείσει  με βάση τον 

τελικό αριθμό συμμετεχόντων που θα προκύψει από την λίστα των 

συμμετοχών και σε αυτό ζητάμε πρώτα την έγκριση της συμμετοχής 
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στο πρόγραμμα και την αποδοχή της χρηματοδότησης των 37.500 

ευρώ.  

 Το τρίτο σκέλος που αφορά την συμμετοχή του εκπροσώπου στην 

εναρκτήρια συνάντηση, η οποία παρήλθε,  δεν εξετάζεται τώρα γιατί  

δεν στείλαμε κάποιον,  κάποιος εκπρόσωπος από την UNESCO και 

αναμένουμε ενημέρωση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ερωτήσεις;  Ο κ.  Φωτιάδης,  ο κ.  Γιαννακίδης; Άλλος; Κανείς.  

Παρακαλώ κ.  Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε εισηγητά τα διαδικαστικά μας τα είπατε.  Αυτό το οποίο εδώ θα 

παρουσιαστεί ,  γι '  αυτό δεν μας είπατε τίποτα.  Τι περιεχόμενο έχει;  

Ποιος έκανε την  πρόταση;  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ  

Η πρόταση έγινε από τον επικεφαλής εταίρο.  Έχουν προκύψει κάποιες 

θεματικές ενότητες οι  οποίες συνάδουν με το γενικότερο πλαίσιο του 

έργου Europe for  Citizens .  Ένα από αυτά είναι το κομμάτι της 

περιφερειακής ανάπτυξης.  Περαιτέρω θέματα για το πώς θα εξελιχθεί  

το συνέδριο θα μας δοθούν κάποιες οδηγίες στις  οποίες θα 

συμμετέχουμε και εμείς  για το ποιες θα είναι οι  επιμέρους ενότητες 

του Συνεδρίου.  Εμείς απλά συμμετέχουμε ενεργά.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ξανά ρωτώ το ίδιο.  Ποιος έφερε την πρόταση; Ποιος την ωρίμασε;  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ  

Η πρόταση ωρίμασε από τον επικεφαλή εταίρο στην Σλοβενία.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εμάς πως μας βρήκε; Αυτό ερωτώ συνάδελφε.  
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Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ  

Μας βρήκε μέσω ενός δικτύου εταίρων με τους οποίους 

συνεργαζόμαστε.  Μας πρότειναν και η UNESCO και ένας Δήμος της 

Βουλγαρίας με τον οποίο είχαμε συμμετοχή παλαιότερα σε 

προγράμματα. Έψαχναν δήμους σε περιοχές κοντά στην Βόρειο Ελλάδα 

και προέκυψε η συμμετοχή μας εδώ πέρα. Προέκυψε σαν πρόταση και 

δεχθήκαμε να συμμετάσχουμε στο σχήμα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δηλαδή από το διαδίκτυο ή ήρθε κάποιο φυσικό πρόσωπο και μας είπε 

ότι  έχω …  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ  

Έγινε μια επίσημη αλληλογραφία,  μας ενημέρωσαν για το πρόγραμμα, 

για ποιες είναι οι  προοπτικές αυτού του προγράμματος,  ποιοι  έχουν 

εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής και μας ζήτησαν να εκδηλώσουμε 

και εμείς  αντίστοιχα εάν μας ενδιαφέρει να συμμετέχουμε σε αυτό το 

πρόγραμμα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν ξέρετε το περιεχόμενο…  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ  

Της Περιφερειακής Ανάπτυξης;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Γι '  αυτό που μας ενδιαφέρει και  εμείς θα είμαστε αυτοί που θα 

οφεληθούμε.   

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ  

Τα θέματα δεν έχουν ωριμάσει.  Αυτός είναι ένας γενικός τίτλος που 

προκύπτει  από κατευθυντήριες γραμμές του προγράμματος.  Τα 

εξειδικευμένα θέματα θα τα ωριμάσουμε στην πορεία.  Ακόμα τώρα 



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 11 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015  

99 

μόλις εγκρίθηκε σαν πρόγραμμα γενικώς και οι  παράλληλες 

δραστηριότητες θα ωριμάσουν στα πλαίσια του προγράμματος.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Όταν λέμε προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης,  κύριε συνάδελφε,  

εκεί  από το πρόγραμμα λέει  ποιο είναι το ζητούμενο; Το είδατε;  Αυτό 

σας ρωτώ.  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ  

Είναι πολύ γενικό,  γιατί  γενική είναι και η περιφερειακή ανάπτυξη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν μπορεί να είναι γενική γιατί  αυτή είναι η θεματολογία υπήρχε.  

Όταν λέμε ανάπτυξη τι  εννοούμε; Για να δούμε,  θα είχε ενδιαφέρον.  

Τέλος πάντων.  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ  

Αυτός είναι ένας γενικός τίτλος.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Στο πρώτο ερώτημα με κάλυψε ο κ.  Φωτιάδης αλλά δεν με κάλυψε ο κ.  

Καρπουχτσής,  διότι  υπάρχει  ένας τίτλος Περιφερειακή Ανάπτυξη που 

θέλω να πω ότι  αντιλαμβάνομαι ότι  δεν ξέρουμε ακριβώς το 

περιεχόμενο. Δηλαδή εμείς  θα εγκρίνουμε κάτι  χωρίς να ξέρουμε 

ακριβώς την σκοπιμότητά του.    

 Το δεύτερο, ένα σύντομο σχόλιο θα ήθελα να κάνω. Περιμένουμε 

ευρωπαϊκά  χρήματα και ευρωπαϊκά προγράμματα για να ενθαρρύνουμε 

την συμμετοχή των πολιτών και το ερώτημα που θα θέσω απευθύνεται 

σε όλη την Δημοτική Αρχή. Τι κάνατε εσείς  προς αυτή την 

κατεύθυνση; Εννοώ της ενθάρρυνσης των πολιτών να συμμετέχουν στα 

κοινά; Υπάρχουν εργαλεία παγκοσμίως,  όπως είναι τα Τοπικά 

Συμβούλια,  ο συμμετοχικός προϋπολογισμό, τα οποία ότα ν τα 
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αναφέρουμε μας λέτε γραφικούς,  μας λέτε ρομαντικούς.  Εσείς τι  

κάνατε προς αυτή την κατεύθυνση; Περιμένουμε δηλαδή από την 

Ευρώπη χρήματα και προγράμματα για να δραστηριοποιήσουμε τους 

πολίτες;   

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ  

Για να απαντήσω και λίγο και στο θέμα το υ κ.  Φωτιάδη, ο τίτλος είναι 

γενικός και προέρχεται από τις  γενικές κατευθυντήριες προτάσεις του 

προγράμματος.  Από εκεί  και πέρα τα εξειδικευμένα θέματα θα 

αναλυθούν σε ομάδες εργασίας που θα αναλυθούν μέσα στους δέκα 

τέσσερις εταίρους και θα προκύψει συγκ εκριμένο πρόγραμμα στο 

οποίο θα συμφωνήσουμε τελικώς ή όχι .  Ο τίτλος είναι γενικός και έχει  

κάποιες κατευθυντήριες γραμμές.   

 Όσο αφορά τώρα τις  γενικότερες διαδικασίες από πλευράς,  που 

έχουν γίνει ,  τουλάχιστον,  της Δημοτικής Αρχής που μετέχω εγώ τώρα 

για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά,  τώρα 

όπως ξέρετε ετοιμάζουμε το επιχειρησιακό σχέδιο.  Έχουμε κάνει  μια 

προσπάθεια να επικοινωνήσουμε αυτή την διαδικασία και προς τους 

πολίτες των Σερρών να συμμετέχουν με συγκεκριμένες προτάσεις και 

μάλιστα,  έχει  γίνει  και αυτή η διαδικασία και απέναντι  στο σύνολο του 

Δημοτικού Συμβουλίου.   

 Σας πληροφορώ ότι  από τις  δημότες έχουν απαντήσει δυο,  τρία 

ερωτηματολόγια και από το Δημοτικό Συμβούλιο,  από τα μέλη του 

Δημοτικού Συμβουλίου από όλες τις  παρατάξει ς  δεν έχει  απαντήσει 

σχεδόν κανένας.  Και από τα μέλη της αίθουσας εδώ πέρα.  

 Άρα από πλευράς προσπάθειας γίνεται και έμπρακτα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και στους φορείς.  
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Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ  

Οι φορείς υποχρεωτικά απαντάνε.  Εγώ μιλάω γι '  αυτούς που απαντούν 

εθελοντικά.  Ήρθαν e-mail σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους.  

Έχουν έρθει  e -mail στο σύνολο των δημοτικών συμβούλων. Έχω 

φροντίσει  εγώ να έρθει  σε όλους,   όπως έρχονται από την γραμματεία 

του Δημοτικού Συμβουλίου.  Δεν είδα την συμμετοχή κάποιου μέχρι 

στιγμή έμπρακτα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ  

Να το ξανά στείλουμε αλλά το στείλαμε δυο φορές από το e -mail της 

γραμματείας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Εστάλη. Ανοίξτε τους υπολογιστές σας.  Θα τα βρείτε.   

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ  

Στην πρώτη φάση. Έχει αναρτηθεί και στο δ ιαδίκτυο, έχει  γίνει  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Τώρα δεν θυμάμαι την ημερομηνία αλλά τα πήραν όλοι.  Όλοι τα 

πήραμε.   

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ  

Δεν έχω δει  κάτι  έμπρακτο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ  

Η περιφερειακή ανάπτυξη είναι ένα πολύ γενικό θέμα. Έ χει μπει  ο 

γενικός τίτλος,  δεν έχουν μπει οι  επιμέρους ενότητες,  ούτε ποιοι  

εισηγητές θα τις  καλύψουν. Τίποτα. Σαν γενικός τίτλος είναι.  
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Περιφερειακή ανάπτυξη έχει  μια σειρά από θέματα, εκατό θέματα τα 

οποία μπορεί να αναπτυχθούν.  Έτσι είναι αυτά τα προγρά μματα. Σε 

συνεργασία με τους άλλους δέκα τέσσερις εταίρους.  Η πρόταση ήταν 

γενικό στο στάδιο της υποβολής των προτάσεων των ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων, όπως συνηθίζεται ως πρακτική όταν υποβάλεις μια 

πρόταση περιμένοντας την έγκριση.  

 Από εκεί  και πέρα, υπάρχουν πάντα περιθώρια ευελιξία και όταν 

θα καταλήξουμε στο τελικό πρόγραμμα μπορούμε να συζητήσουμε ότι  

θέλετε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Εγώ άνοιξα λίστα βέβαια.  Και εσείς  κ.  Καρύδα. Παρακαλώ.  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Λίστα ερωτήσεων, όχι  τοποθετήσεων. Τοποθέτηση θέλω να κάνω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα, νομίζω είναι λίγο προκλητικό,  

τουλάχιστον για την δική μας συλλογιστική και σκεπτικιστική,  ότι  ας 

μην γελιόμαστε πλέον το όνειρο της Ε.Ε. στα μάτια όλων έχει  ξεφτίσει  

και φροντίζει  η Ε.Ε. με χρήματα δικά μας να δημιουργεί  προγράμματα 

τα οποία θέλουν να εξωραΐσουν λίγο αυτή την εικόνα της.   

 Δεν χρειάζεται να πάμε πολύ μακριά για να δούμε το τι  έχει  

φέρει  καλό ή κακό η Ε.Ε. για τον λαό και τα λοιπά. Νομίζω οι γνώμες 

είναι συντριπτικά υπέρ το ότι  δεν είναι και κάτι  καλό, άσχετα εάν αυτό 

πολιτικά δεν εκφράζεται.  Με αυτή την έννοια η Ε.Ε. παίρνει  χρήματα 

ζεστά από τους κρατικούς προϋπολογισμούς των κρατών, 2% επί του 
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ΑΕΠ και τα διοχετεύει  με τρόπο, έτσι ώστε,  να κάνει  το δικό της  

παιχνίδι .   

 Από εκεί  και πέρα,  εάν κατάλαβα καλά, ας με διορθώσει ο 

συνάδελφος η εταιρεία αυτή εδώ πέρα στην Σλοβενία είναι ιδιώτης,  

δεν είναι κάποιο νομικό πρόσωπο και διάφορα τέτοια και ψάχνει  

διάφορους φορείς για να κάνει  το παιχνίδι  της και να πάρει αυτά τα 

χρήματα και να μοιραστούν σε κάποιες συγκεκριμένες τσέπες.   

 Εμείς θα το καταψηφίσουμε με την έννοια ότι  την στιγμή που ο 

λαός,  όλοι οι  λαοί στην Ευρώπη έχουν καίρια προβλήματα όσον αφορά 

την ίδια τους την ύπαρξη, για να τους δοθεί  κάτι  υλικό,  αντί θετα 

δίνονται χρήματα στο εξωραϊσμό μιας έτσι και αλλιώς αντιλαϊκής 

πολιτικής.  

 Με αυτή την έννοια δεν θα το ψηφίσουμε,  εγώ καλώ και τους 

συναδέλφους να το σκεφτούν και αυτοί σοβαρά τι  πόρτες ανοίγουμε 

ψηφίζοντας τέτοια προγράμματα που ουσιαστικά δεν έχουν  να 

προσφέρουν και κάτι  παραπάνω, όλα αυτά εδώ πέρα είναι παχιά λόγια 

και από εκεί  και πέρα δεν ξέρω και το σκεπτικό και του ίδιου του 

Δήμου να αποδεχθεί  μια τέτοια ενέργεια,  η οποία δεν προσφέρει και 

κάτι  εκτός από την προπαγάνδα υπέρ της Ε.Ε. τουλάχιστον  το ξανά 

λέω κατά την δική μας σκεπτική.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Δεν υπάρχει άλλος; Θέλετε να τοποθετηθείτε κύριε Καρπουχτσή;  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ  

Απλά να πω κλείνοντας στο πλαίσιο και της παρουσίας που έκανε ο κ.  

Γρηγοριάδης,  αυτό ήταν και ένα συνέδριο το οποίο εμμέσως συμβάλει 

και στην τουριστική προβολή γενικότερα της περιοχής.  Θα έχουμε 

κόσμο απέξω, θα έρθει ,  θα προβληθεί ο Δήμος σε αρκετούς ξένους 
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εταίρους,  οπότε είναι ένα ενισχυτικό κομμάτι και στο κομμάτι της 

τουριστικής προβολής.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Το θέμα ολοκληρώθηκε,  μπαίνει  σε ψηφοφορία.  Ναι,  ναι η κυρία 

Καλώτα ναι,  ο κ.  Μηλίδης ναι,  ο κ.  Αραμπατζής.  Όχι.  Την πρότασή 

σας δηλαδή. Όχι φυσικά. Ο κ.  Γιαννακίδης;  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Με την παρατήρηση ότι  δεν γνωρίζουμε επακριβώς ποια είναι η 

σκοπιμότητα της …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Το ίδιο και η κυρία Γεωργούλα ή ναι;  Το ίδιο.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ψηφίζουμε,  κύριε Πρόεδρε,  ναι με την εξής παρατήρηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ανοίξτε λίγο και το μικρόφωνο κ.  Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Φτάνει πια με τα προγράμματα ιδιωτών πλασιέ.  Αλλά επειδή έρχονται 

χρήματα θα το ψηφίσουμε.  Φτάνει όμως με τα προγράμματα. Συμφωνώ 

στο πνεύμα του συναδέλφου.  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Κύριε Φωτιάδη λίγο…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Φτάνει πια λέω στα προγράμματα μέσω πλασιέ,…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ιδιωτών.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μέσω ιδιωτών πλασιέ.   
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Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο ψηφίσαμε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Δεν σας ρώτησα κ.  Ραμπότα. Είμαστε σε ψηφοφορία.  Ναι,  ναι,  ναι  κ.  

Μπιτζίδου,  ναι ο κ.  Γκότσης,  ναι ο γραμματέας,  ναι και 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: 35/2015) 

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Επόμενο θέμα δωδέκατο.  

 

Θέμα 12ο :  

Τροποποίηση της με αρ. 518/2014 απόφασης Δ.Σ. σχετικά με την 

αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης ¨Προβολή και προώθηση των 

συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής παρέμβασης του 

Προγράμματος  

Leader στο Δήμο Σερρών¨ .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κύριε Γρηγοριάδη έχετε τον λόγο.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 11 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015  

106 

Έχουμε ταλαιπωρήσει και τον  διευθυντή της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. εδώ τόση ώρα 

περιμένει  γι '  αυτό το θέμα εάν χρειαστεί  κάτι  να παρέμβει.   

 Λοιπόν,  κυρίως για τους συναδέλφους τους νέους στο Δημοτικό 

Συμβούλιο,  είχαμε υποβάλλει μια πρόταση στο πρόγραμμα Leader 

μέσω της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. και διεκδικήσαμε 30.000 ευρώ και αφορά στην 

προβολή του Δήμου.  

 Από αυτές τις  30.000 οι  24 θα δαπανηθούν για παραγωγή 

φυλλαδίων, δημιουργία λευκώματος,  έγχρωμου χάρτη, χάρτινη 

σακούλας,  δημιουργία DVD και τα 6 χιλιάρικα ήταν για εκθέσεις 

εξωτερικού. Ήταν το ΄13 αυτό.  Και ε πειδή οι  εκθέσεις είναι αυτή την 

εποχή, θεωρήσαμε σκόπιμο να τα χρησιμοποιήσουμε,  το πρώτο μέρος 

να το χρησιμοποιήσουμε αρχές του ΄14 με σκοπό αργότερα να μας το 

εγκρίνουν αυτό το πράγμα και έτσι τα χρήματα αυτά να επιστρέψουν 

πάλι στον Δήμο.  

 Εμείς είχαμε ψηφίσει το εξής:  πληρώνει ο Δήμος τα 6 χιλιάρικα 

και μετά από το πρόγραμμα τα 6 χιλιάρικα θα επιστρέψουν πίσω στον 

Δήμο. Στην συνέχεια όμως, ενώ κάναμε,  όπως γράφουν και η απάντηση 

της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. όλα σύννομα και ορθά, απλώς δεν τηρήθηκε η 

διαδικασία προέγκρισης των τευχών δημοπράτησης,  που σημαίνει  ότι  

πληρώσαμε που πληρώσαμε ο Δήμος τα πλήρωσε, άρα αυτά τα χρήματα 

του Δήμου μένουν εκεί  όπως τα πληρώσαμε, αυτό θα ψηφίσουμε ότι  

πληρώθηκαν από τον Δήμο και τα 6 χιλιάρικα θα τα χρησιμοποιήσουμε 

από εδώ και πέρα γι '  αυτό τον σκοπό.  

 Με λίγα λόγια αυτό είναι.  Εάν θέλει  κάποιος να ρωτήσει εμένα ή 

τον Διευθυντή. Δηλαδή ήταν να πληρώσουμε,  τα πληρώσαμε από τον 

Δήμο και μετά από το πρόγραμμα θα τα επιστρέφαμε πίσω τα 6 
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χιλιάρικα. Οπότε αυτά αφού πληρώθηκαν μένουν π ληρωμένα από τον 

Δήμο, αυτά θα χρησιμοποιηθούν από εδώ και πέρα.  

 Και κάτι  να προσθέσω στο πρόγραμμα, εκτός από τα 30 χιλιάρικα 

αυτά θα έχουμε και ένα διπλό κέρδος.  Στο ίδιο πρόγραμμα έχει  μπει  

και η Περιφέρεια με ένα ποσό 100 και χιλιάδες και θα πάρουμε 

προωθητικό υλικό αυτό που μας αναλογεί  και ως μεγάλος Δήμος και 

είναι ένα ποσό, εάν δεν κάνω λάθος,  κύριε διευθυντά Καλογερούδη 

πάνω από 20.000 περίπου σε προωθητικό υλικό,  οπότε θα έχουμε 

σχεδόν το διπλό από αυτό που αναμέναμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ομόφωνα ναι στην τροποποίηση;  

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: 36/2015) 

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Πάμε στο δέκατο τρίτο.  

 

Θέμα  13ο :  

6η  τροποποίηση στην υλοποίηση της πράξης: ¨Προώθηση της  

ασφαλούς κυκλοφοριακής συνείδησης σε τοπικό επίπεδο στην 

διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας Βουλγαρίας¨  (Promo safe driving) 

όσον αφορά την προθεσμία ολοκλήρωσής της.  
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Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκό τσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Δηλαδή αφορά το Αυτοκινητοδρόμιο.  Παράταση από 31/12 συνάδελφοι 

΄14 μέχρι 31/3//2015. Ομόφωνα ναι;   

 Παρακαλώ. Έχετε ερωτήσεις από ότι  καταλαβαίνω, σηκώνονται 

τα χέρια.  Ο κ.  Μηλίδης,  ο κ.  Αναστασιάδης Ηλίας και ο κ.  Φωτιάδης.   

 Ξεκινώ από εσάς κ.  Φωτιάδη. Ερωτήσεις.  Θέλετε εισήγηση; Η 

τροποποίηση τι  εισήγηση να θέλει;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Γιατί  γίνεται τροποποίηση;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ερωτήσεις χωρίς εισήγηση γίνεται;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Εάν δεν υπήρχαν δεν θα κάνατε.  Προτιμώ να ξεκινήσει την εισήγηση ο 

Αντιδήμαρχος  και μετά να προκύψουν οι  ερωτήσεις.  Σας παρακαλώ.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:   

Με την 459/14 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 

παράταση, η 5η δηλαδή τροποποίηση  μέχρι 31/12.  Στο διάστημα αυτό 

από τον Ιούλιο μέχρι και τον Δεκέμβριο του ΄14 πραγματοποιήθ ηκαν οι  

αναγκαίες εργασίες αποκατάστασης του Αυτοκινητοδρομίου από τον 

ανάδοχο. Ο ανάδοχος τελείωσε Ιούλιο,  περίπου Αύγουστο, τέλος 

Αυγούστου. Τον Σεπτέμβριο έγινε ο ενδιάμεσος ποιοτικός έλεγχος από 

τον Ε.Σ.Π.Ε.Λ.  και ανάταξή του,  το ανάταξε το Αυτοκινητοδ ρόμιο 

στην κατηγορία 2.   
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 Στην συνέχεια η Τεχνική Υπηρεσία μας έχει  εκδώσει ειδική 

διαταγή μείωσης της αμοιβής του αναδόχου που εστάλη στην 

Διαχειριστική Αρχή.  

 Επίσης,  15/12/2014 πάλι η Τεχνική Υπηρεσία μας προς την 

Διαχειριστική Αρχή και μάλιστα προ της  Κοινή Τεχνική Γραμματεία,  

ζητάει παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης,  προκειμένου να γίνει  ο 

τελικός ποιοτικός έλεγχος από τον Ε.Σ.Π.Ε.Λ. .  Αυτό γίνεται στις  

15/12.  

 Στις 29/12 του ίδιου μήνα, έρχεται ξανά ο Ε.Σ.Π.Ε.Λ.  και κάνει  

τον τελικό ποιοτικό έλεγχο.   

 Η  Τεχνική Υπηρεσία λοιπόν τώρα στις  16//1/15 πάλι στην Κοινή 

Τεχνική Γραμματεία,  δηλαδή στην Διαχειριστική Αρχή ζητάει με 

αίτημά της μια παράταση μέχρι 31/3,  αυτό που λέμε τώρα, γιατί;  Γιατί  

ια να μας φέρει τα αποτελέσματα,  το τελικό αποτέλεσμα ο Ε.Σ.Π.Ε.Λ . ,  

ούτως ώστε,  και να πληρωθεί ο ανάδοχος και άμα το ανατάξει  στην 1 

κατηγορία και τα λοιπά.  

 Επομένως, εμείς  ζητάμε αυτό που ενέκρινε και η Διαχειριστική 

Αρχή, την παράταση, ούτως ώστε,  να πάρουμε τα αποτελέσματα από 

τον Ε.Σ.Π.Ε.Λ.  του τελικού ποιοτικού ελέγχου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις;  Ο κ.  Φωτιάδης.  Άλλος; Κανείς;  Ο κ.  Μηλίδης.  Παρακαλώ 

κ.  Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε εισηγητά η αποκατάσταση έγινε με μπαλώματα; Δέχθηκε ο 

Ε.Σ.Π.Ε.Λ.  ότι τοπικά με μπαλώματα γίνεται αυτό ως μέθοδος θα το 

πω, γίνεται αποδεκτό από τον Ε.Σ.Π.Ε.Λ. ;   
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 Και δεύτερο και τελειώνω, δεύτερο, το κλιμάκιο του Ε.Σ.Π.Ε.Λ.  

από πού έρχεται;   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πρώτος έλεγχος που έγινε τον Σεπτέμβριο,  αυτά τα μπαλώματα που 

λέτε,  το ανάταξε στην 2 κατηγορία.  Ανέταξε.  Το έχει  ανατάξει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ενέτασσε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ανάταξη.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ανάταξη λέει .  Η ανάταξή του.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αυτό λέμε,  ανάταξη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αναβάθμιση.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ανάταξη.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Παιδιά ανάταξη είναι,  είναι όρος τεχνικός.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνέχισε Αντιδήμαρχε.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Συνεχίζω. Άρα λοιπόν με αυτά τα μπαλώματα που λέτε.  Επίσης,  η 

Τεχνική Υπηρεσία,  όπως σας είπα,  καλεί ξανά για τελικό ποιοτικό 

έλεγχο που το αποτέλεσμα δεν το πήραμε,  γιατί  29/12,  τέλος δηλαδή 
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του χρόνου έκανε τον τελικό έλεγχο  και εμείς  τώρα περιμένουμε από 

αυτά τα μπαλώματα, όπως το λέτε δηλαδή αυτή την αποκατάσταση που 

έκανε τα αποτελέσματά του.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:   

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Βέβαια.  Καρότα, πολλά κιόλας,  πάρα πολλά. Η άλλη ποια ήταν; Α! 

Από την Λάρισα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συμπληρωματικά να πω. Θα πω μετά.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήθηκαν οι  ερωτήσεις.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι,  υπάρχει  κάτι  για τον Ε.Σ.Π.Ε.Λ. .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δυο λόγια πάνω στο θέμα. Πράγματι ο Ε.Σ.Π.Ε.Λ. ,  ο Ε.Σ.Π.Ε.Λ.  είναι 

ανεξάρτητη αρχή. Ευρωπαϊκής εταιρείας που επιτηρεί και ελέγχει  τα 

συγχρηματοδοτούμενα έργα. Η παράταση δίνεται για έναν απλούστατο 

λόγο.  Επειδή η λήγει  το συμβόλαιο αυτής της ισπανικής εταιρείας που 

έχει  την εποπτεία  όλων αυτών των συγχρηματοδοτούμενων 

προγραμμάτων, λήγει  τον Φεβρουάριο και ζήτησαν ένα μήνα παράταση 

συνολικά μέχρι να προκηρυχθεί και μέσω διαγωνισμού ποια εταιρεία 

θα αναλάβει μετά για τον έλεγχο αυτών των έργων, γι΄  αυτό και 

πηγαίνει  η παράταση μέχρι 31/3 προκειμένου να υποβάλει και ο 

Ε.Σ.Π.Ε.Λ.  το τελικό πόρισμα, το οποίο ήρθε μέτρο -μέτρο, περπάτησε 
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όλη την πίστα,  την φωτογράφησε και έκανε όλο τον έλεγχο παρουσία 

και της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και αναμένουμε το 

αποτέλεσμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μηλίδη;  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Κύριε Αντιδήμαρχε,  κύριε Πρόεδρε,  σύμφωνα με  την απόφαση αυτή 

του Ε.Σ.Π.Ε.Λ.  λέει  ότι  το ανέταξε στην κατηγορία 2.  Εάν με αυτά τα 

μπαλώματα, όπως αναφέρθηκαν, εάν έρθει  τώρα, περιμένουμε το 

πόρισμα και θα την δώσουμε,  βέβαια,  την παράταση, δεν μπορούμε να 

κάνουμε διαφορετικά,  εάν είναι πάλι κατηγορί α 2 είστε ικανοποιημένοι 

σαν Δημοτική Αρχή;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Είναι υποθετικό το ερώτημα κ.  Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Στόχο είχαμε άλλο. Στόχο,  κύριε Δήμαρχε,  δια δικού σας στόματος ότι  

εμείς  θέλουμε το τέλειο γιατί  αυτό είναι το κόσμημα, το στολίδι .  Και 

λέω, που είναι πολύ πιθανό  να μείνει  εδώ στην κατηγορία 2,  είναι 

πιθανό κατά την γνώμη μου, είμαστε ικανοποιημένοι;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κοιτάξτε.  Ασφαλώς ο στόχος είναι να αναταχθεί στην κατηγορία 1.  

Και πιστεύω ότι  θα αναταχθεί στην κατηγορία 1.  Έτσι πιστεύω. Όσον 

αφορά για τα μπαλώματα που λέτε,  να υπενθυμίσω λίγο το ιστορικό,  

εάν θυμάστε με την ειδική διαταγή που είχαμε δώσει πέρυσι είπαμε να 

το κάνει  όλο από την αρχή. Ήρθε όμως το τεχνικό συμβούλιο του 

Νομού Σερρών και η Αποκεντρωμένη και λέει ,  όχι  όλο,  τμήματα θα 

κάνει .  Και έτσι καταλήξαμε στα τμήματα.  
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 Τα τμήματα έγιναν πάρα πολύ καλά, άλλωστε και ο καθηγητής 

του Μετσόβιου  Πολυτεχνείου που ήρθε μας είπε ότι  με άριστα το 10 

παίρνουν 8.  Το Αυτοκινητοδρόμιο πράγματι έχει  ξανά βρει την ζωή 

του,  λειτουργεί  πάρα πολύ καλά, υπάρχουν πάρα πολλές συμμετοχές,  

είναι ευχαριστημένοι οι  πάντες από αυτές τις  διορθωτικές κινήσεις.  

Εγώ θέλω να πιστεύω ότι  θα πάμε στην κατηγορία 1.  Ασφαλώς εάν δεν 

πάμε δεν είμαστε ικανοποιημένοι.  Ασφαλώς, εννοείται,  εννοείται.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πρόεδρε να πω και εγώ.  Το ερώτημα του κ.  Μηλίδη είναι εντελώς 

υποθετικό.  Σαν να λέμε ότι  αύριο θα χιονίσει  ή δεν θα χιονίσει .  Οπότε 

εάν μείνει  στην ίδια κατηγορία τότε θα έρθει  εδώ και θα το 

συζητήσουμε.  Εάν θα γίνει  η ανάταξή του στην 1 κατηγορία,  πάλι θα 

το συζητήσουμε.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Κύριε Γκότση πρέπει να καταλάβατε ότι  πολύ ωραία σας κάλυψε ο 

Δήμαρχος,  μην ξανά σκαλίζετε το ίδιο πράγμα. Το ξέρω ότι  είναι 

υποθετικό το ερώτημα, λέτε να μην το ξέρω. Βλέπω αυτή την απόφαση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Η απάντηση γιατί  σας ενοχλεί;   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Ο κύριος Δήμαρχος κ.  Γκότση…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Η απάντηση γιατί  σας ενοχλεί;  Εμένα δεν με ενόχλησε.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Γι '  αυτό είσαι Αντιδήμαρχος ,  για να δέχεσαι ερωτήσεις.  Άμα σε 

ενοχλούν….  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Και εσύ είσαι επικεφαλής μιας παράταξης.  Σε ενοχλεί  η απάντησή μου;  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ακούστε να δείτε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Χωρίς διάλογο. Χωρίς διαπληκτισμούς παρακαλώ.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θα λέτε εσείς  και εμείς  δεν θα λέμε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Παρακαλώ, παρακαλώ κ.  Γκότση. Θέλει τοποθέτηση κανείς  να κάνει  

επί  του θέματος; Επί της προθεσμίας αυτής έχει  να πει  κάτι;  Επειδή το 

θέμα μας είναι η παράταση προθεσμίας.  Εάν έχετε να τοποθετηθείτε 

επί  της παράτασης της προθεσμίας σας ακούω. Όχι.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Αυτό είναι το θέμα μας όμως, μην πάμε αλλού.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:   

Έτσι θα τοποθετηθούμε.  Επί της παράτασης.  Παρακαλώ άλλος κανείς  

επί  της παράτασης; Και ο κ.  Μηλίδης.  Παρακαλώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εμείς θα ψηφίσουμε όχι  στην παράταση κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και 

κύριοι  συνάδελφοι,  διότι  θεωρούμε η τελική ε πιλογή μετά από όλη 

αυτή την περιπέτεια του Αυτοκινητοδρομίου δεν υπηρετεί  τον στόχο 

και το επίπεδο το οποίο είχαμε ευθύς εξ αρχής.   

 Για μας παρακαλώ, γραμματέα να γράψετε,  άμεσα σίγουρα σε 

αυτή την περίοδο θα έχουμε πρόβλημα σοβαρό και απεύχομαι να μην 

έχουμε και τα χειρότερα.  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 11 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015  

115 

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Επειδή το θέτετε στα στενά περιθώρια,  ναι στην παράταση που 

βλέπουμε το θέμα, όμως διατυπώνουμε την επιφύλαξη να δούμε το 

αποτέλεσμα του Ε.Σ.Π.Ε.Λ. ,  γιατί  για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό.  

Βεβαίως ο κ.  Δήμαρχος αντιλήφθηκε το νόημα της ερώτησης και 

απάντησε.  Και πιστεύω ότι  έχουμε ταύτιση σε αυτό το θέμα, γιατί  

είναι πάρα πολύ σημαντικό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κύριε Δήμαρχε.  Συγνώμη, εάν θέλει  κάτι  να προσθέσει ο 

Αντιδήμαρχος  για να κλείσουμε το θέμα; Εσείς έχετε τον λόγο.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Γνωρίζετε πολύ καλά ότι  έγιναν όλες οι  νόμιμες,  διαδικασίες για την 

αντιμετώπιση του κατασκευαστικού αυτού λάθους.  Υπήρξε ένα 

κατασκευαστικό πρόβλημα, κάναμε όλες τις  νόμιμες ενέργειες 

συνεργαζόμενοι με την Δημοτική Αρχή, με τα υπουργεία,  με τον 

Ε.Σ.Π.Ε.Λ.  και τα λοιπά. Ασφαλώς αυτές οι  διαδικασίες καθυστερούν.  

Βλέπετε το ίδιο πρόβλημα που υπάρχει στο Χ.Υ.Τ.Α. Παλαιοκάστρου. 

Κατασκευαστικό πρόβλημα και βλέπετε πόσο αργούν οι  διαδικασίες 

αποκατάστασης του κατασκευαστικού προβλήματος στο Χ.Υ.Τ.Α. ίδια 

περίπτωση είναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κύριε Δήμαρχε συγνώμη που σας διακόπτω.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι,  όχι….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Επί της παρατάσεως.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Επί της παρατάσεως.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Επί της παρατάσεως παρακαλώ. Επί της παρατάσεως, θα σας διακόψω 

εάν …  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Επί της παρατάσεως.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Είμαι δίκαιος και θέλω να είμαι δίκαιος με όλους σας.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όλες οι  νόμιμες…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Επειδή είναι κατασκευαστικό να μας πει  τι  πρόβλημα έχει  ο Χ.Υ.Τ.Α. 

μας ενδιαφέρει να μας πει .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κάναμε όλες τις  νόμιμες ενέργειες που έ πρεπε να γίνουν.  Υπηρέτησαν 

αυτές οι  ενέργειες το στόχο,  ήρθε το αναμενόμενο αποτέλεσμα, δεν 

υπάρχει κανένα πρόβλημα, δεν θα υπάρξει πρόβλημα, όμως εμείς  

είμαστε έτοιμοι στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα, σε ένα,  δυο,  

τρία χρόνια,  υπάρχουν 650.000 ευρώ για την πίστα του 

Αυτοκινητοδρομίου,  για να γίνει  η πίστα με τις  τελευταίες 

προδιαγραφές τις  ευρωπαϊκές και γενικά τις  παγκόσμιες που υπάρχου 

για αυτοκινητοδρόμια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ομόφωνα ναι λοιπόν για την παράταση συνάδελφοι;  Εκτός της 

παράταξης του κ.  Φωτιάδη. Το όχι  με τις  παρατηρήσεις που έφερε.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 37/2015) 

…………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Πάμε στο δέκατο τέταρτο θέμα.  

 

Θέμα 14ο :  

Έγκριση 2ης  τροποποίησης της πράξης: ¨Εξοικονόμηση ενέργειας  

Σερρών¨  

 η οποία χρηματοδοτείται από το Ε.Π. ¨Μακεδονία Θράκη¨ .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Παρακαλώ κ.  Γκότση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θα ήθελα να τονίσω ότι  στο πρόγραμμα αυτό Εξοικονόμηση Ενέργειας 

Σερρών, το οποίο χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα 

Μακεδονία -Θράκη, έχουν απενταχθεί σαράντα Δήμοι.  Έχουν 

απενταχθεί,  επαναλαμβάνω, σαράντα Δήμοι.  Στην διάθεσή σας.  Ο 

Δήμος όμως Σερρών παραμένει  όρθιος και μάλιστα χθες υπέγραψε ο 

ανάδοχος την σύμβαση. Και την άλλη εβδομάδα θα αρχίσει  το έργο και 

θα αρχίσει  από το Κλειστό γιατί  επικοινώνησα, σας ενημερώνω 

επικοινώνησα και μου είπε ότι  θα αρχίσει  λόγω καιρού από το 

Κλειστό.   
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 Έχουμε όμως μια τροποποίηση. Που οφείλεται αυτή η 

τροποποίηση; Καταρχήν ο προϋπολογισμός είναι 971.322,22.  Είναι 

εξολοκλήρου από το πρόγραμμα. Στην αρχή ήταν 70 -30. Με έναν  νόμο 

λοιπόν είπαν ότι  δεν πληρώνετε ούτε το 30%, όλο θα το πληρώσει το 

πρόγραμμα.  

 Όμως από τα 971 χιλιάρικα πήραμε εμείς  790.000, δηλαδή μείον 

205 χιλιάρικα. Που οφείλεται,  γι '  αυτό αυτή η τροποποίηση, που 

οφείλεται αυτή η τροποποίηση; Καταρχήν στα υποέργα, το έργο αυτό 

έχει  εννέα,  δέκα υποέργα. Η διαφορά οφείλεται στο υποέργο 7,  που τ ι  

λέει;  Επεμβάσεις,  εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό 

οδικών αξόνων της πόλης Σερρών 165.000. Αυτό αφαιρέθηκε.   

 Γιατί  αφαιρέθηκε αυτό; Όταν έγιναν οι  αστικές αναπλάσεις 

βάλανε 165.000 για τον φωτισμό. Όμως το έργο έτρεξε πιο μπροστά, 

δεν ήταν δυνατόν ενώ η χρηματοδότηση αργούσε αυτό το πρόγραμμα, 

δεν ήταν δυνατόν να γίνει  το έργο χωρίς να γίνει  ο απαιτούμενος 

φωτισμός,  έγινε με χρήματα του Δήμου και κάναμε εμείς ,  κάνανε οι  

υπηρεσίες την αλλαγή άλλων δρόμων. Δηλαδή της Προύσσης και της 

Μεραρχίας μετά την Πυροσβεστική νομίζω.  

 Δεν μπορούσε να πει  η Τεχνική Υπηρεσία,  οι  αρμόδιες υπηρεσίες 

δεν μπορούσαν να πουν ψέμα ότι  δεν κάναμε,  δώστε μας τα λεφτά, δεν 

κάναμε εμείς  τον φωτισμό, έτσι λοιπόν εφόσον τον κάναμε με δικά μας 

περιμένουμε ίσως με τους κα ινούργιους δρόμους που πήραμε να 

πάρουμε τα 165 χιλιάρικα. Αυτός είναι ο λόγος.   

 Το δεύτερο είναι οι  40.000, είναι το υποέργο εννέα που λέει:  να 

δοθεί  δημοσιότητα στο έργο.  Ήταν 40.000. Θέλω να σας πω ότι  έγινε 

διαγωνισμός,  εδώ τον έχουμε,  ανάδοχος με οικ ονομική προσφορά 

34.000 και έρχεται πάλι και το κόβουν οριζόντια αυτό από όλους τους 
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δήμους.  Από αυτούς που εγκρίθηκαν. Δεν χρειάζεται λέει  να κάνετε 

προβολή, άρα πήραν και τα 40 χιλιάρικα.  

 Άρα λοιπόν η διαφορά οφείλεται σε αυτά τα δυο ποσά. Ο 

προϋπολογισμός τώρα με την διαφορά αυτή είναι οι  790.290 και με τις  

συμβάσεις που υπογράφηκαν, άλλο σύμβαση και άλλο 

προϋπολογισμός,  τα λεφτά είναι 575.290 ευρώ.  

 Είμαι στην διάθεσή σας για  κάθε ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ερωτήσεις;  Ο κ.  Φωτιάδης.  Άλλος; Κανείς.  Παρακαλώ  κ. Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Βλέποντας τις  τρεις  στήλες το μάτι  πάει  στο τελευταίο.  Δεν τα 

αριθμήσατε τα υποέργα αλλά εν πάση περιπτώσει,  στο τελευταίο.  

Προμήθεια θερμομονωτικού καλύμματος πισίνας στο Κλειστό 189, 

πήγαμε έτσι όπως το λέτε μετά την δημοπράτη ση στα 29.500. Για ποιο 

λόγος  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:   

Λάθος εκτίμηση…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Λάθος εκτίμηση, τι  να κάνουμε; Λάθος εκτίμηση αυτό που βγάλανε το 

ποσό. Με αυτά τα λεφτά …στην διάθεσή σας να πάτε να το δείτε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Τοποθετήσεις.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Σε αυτό δεν φταίμε εμείς .  Εάν ήταν το αντίθετο θα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   
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Ο κ. Φωτιάδης.  Άλλος; Κανείς.  Παρακαλώ κ.  Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριοι συνάδελφοι,  βλέπετε ότι  κύριε Εισηγητά θα έλεγα ότι  ήταν 

ατυχής η,  έτσι και με λίγο χιούμορ αναφορ άς σας ότι  γλίτωσε ο Δήμος.  

Πολυτραυματίας είναι ο Δήμος.  Επέζησε αλλά ο στρατιώτης είναι 

πολυτραυματίας,  να πω με την γλαφυρότητα της διατύπωσης.  Αυτή 

Έχασε χρήματα τα οποία δεν θα έπρεπε να χάσει και εάν είχατε κάνει  

και καλό προϋπολογισμό για αυτό το κά λυμμα, γιατί  εκεί  είναι,  αυτά 

τα χρήματα θα πήγαιναν εκεί  που έπρεπε να πάνε,  δηλαδή από αυτή 

την πρώτη αναζήτηση κανείς  το μάτι  πέφτει  στο μεγάλο, γιατί  για μας 

το μεγάλο, το μεγαλύτερο υποέργο, εκεί  που έπρεπε να δώσουμε 

ένταση και ενδιαφέρον ήταν στο με γάλο ζητούμενο, γιατί  έχουμε και 

πάλι θέμα να προμηθευτούμε λαμπτήρες.   

 Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον δημοτικό φωτισμό. 

Για μας εκεί  ήταν το μεγάλο στοίχημα. Τα χρήματα χάθηκαν και 

πανηγυρίζετε.  Έτσι για την ενημέρωση μόνο θα σας πω ότι  πέταξε τ ο 

πουλάκι,  να πούμε έτσι γλαφυρά τα πράγματα, διότι  το πρόγραμμα 

αυτό έκλεισε,  πάμε στο άλλο Ε.Σ.Π.Α.  

 Έτσι λοιπόν εδώ έχουμε απώλεια από την αρχική εκτίμηση των 

971, φτάσαμε και απορροφήσαμε τα 584 με την δημοπράτηση. Θέλετε 

να πάμε στο 790;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Λέω εγώ ότι  εάν στήναμε σωστά τα υποέργα, θα είχαμε άλλη 

διαδικασία.  Αλλά εν πάση περιπτώσει,  αυτή την αστοχία του υλικού 

που το πήραμε με τόσα λίγα χρήματα, εν πάση περιπτώσει,  να πω ότι  
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δεν έγινε έρευνα αγοράς; Λέω όμως ότι  εάν πάμε και στην δεύτερη 

στήλη, πάλι χάσαμε το 1/3 των χρημάτων. Τα 2/3 μείνανε,  το 1/3 

χάθηκε.   

 Εμείς θεωρούμε ότι  δεν πήγαμε τόσο καλά για να πανηγυρίζουμε 

κύριε Εισηγητά.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

. .κύριε Φωτιάδη, διότι  παντού έχετε το όχι .  Δηλαδή δεν σ ας ικανοποιεί  

40 Δήμοι που βγήκαν απέξω; Αυτό δεν σας ικανοποιεί;  Αυτό δεν λέει  

τίποτα; Απεντάχθηκαν 40 Δήμοι.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πες μας γιατί .  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν με ενδιαφέρει γιατί .   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πως δεν σε ενδιαφέρει γιατί;   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να το ψάξετε εσείς  γιατί .  Σαράντα Δήμοι.  Δεν είχαν ετοιμότητα, δεν 

είχαν αυτό που είχε ο Δήμος Σερρών. Πάμε παρακάτω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το θέμα είναι ότι  εμείς  ήμασταν ώριμοι και είχαμε ετοιμότητα. Πάμε 

παρακάτω. Αυτό το περνάτε επιδερμικά. Πάμε παρακάτω. Μιλάτε για 

απώλεια.  Μα η προβολή, σας λέω, η οριζόντια κόπηκε.  Δεν χρειάζεται.  

Δηλαδή εάν ήσασταν εσείς  Δήμαρχος θα πηγαίνατε και θα λέγατε ότι  

εγώ είμαι μάγκας,  δώστε τα σαράντα χιλιάρικα;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Δεν μίλησα για προβολή, μίλησα…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πάμε παρακάτω.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εμείς θα στήναμε αλλιώς τον προϋπολογισμό.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πάμε παρακάτω.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Με άλλα υποέργα.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Σε αυτό που λέτε για τα 165 χιλιάρικα, αυτό το οποίο λέτε ότι  το 

χάσαμε.  Δεν μου λέτε,  ξέρετε πότε έ γιναν οι  αστικές αναπλάσεις και 

πότε εγκρίθηκε το πρόγραμμα; Η διαφορά ήταν περίπου 2 χρόνια.  Τι 

θα έπρεπε δηλαδή; Θα έπρεπε να γίνουν οι  αστικές αναπλάσεις και 

μετά να σκάβουμε για τον φωτισμό; Αυτό περιμένατε;  Αυτά γίνονται 

όλα μαζί.  Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ,  Δ.Ε.Η.,  όλα μαζί είναι πακέτο για να μπορεί να 

γίνει  το έργο όπως γίνεται τώρα και στις  βιοκλιματικές αναπλάσεις.  

Εκεί είναι πακέτο για να μην έχουμε προβλήματα να σκάβουμε και τα 

λοιπά.  

 Άρα λοιπόν που είναι το λάθος; Παρόλα ταύτα να είστε σίγουρος 

ότι  αυτά τα λεφτά δεν χάθηκαν.  Θα μπουν στο καινούργιο Ε.Σ.Π.Α.  

 Πάμε λοιπόν στο υλικό και εγώ ρώτησα τον επιβλέποντα, τον 

μελετητή ότι  γιατί  λέω 189.000, είναι μεγάλη διαφορά. Μου λέει  ότι  

ναι,  λάθος εκτίμηση κάνανε αυτοί,  εμείς  θερμομονωτικό υλικό για να 

πάρουμε 189 χιλιάδες έπρεπε να το πάρουμε από χρυσό. Να το 

στρώσουμε με χρυσό αλλά θερμομονωτικό υλικό με χρυσό δεν γίνεται 

και αυτή είναι η αλήθεια.   
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 Λοιπόν,  τι  θα γίνουμε δηλαδή; Θα κάνουμε κάτι ,  δηλαδή θα 

φορτώσουμε κάτι;  Από ότι  μου είπαν ότι  πήρανε το καλύτερο  υλικό.  

Το καλύτερο υλικό κόστισε τόσο. Είναι κ.  Χατζημαργαρίτη έτσι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και επαναλαμβάνω, δηλαδή αυτό το υλικό που πήραμε δεν είναι κάτι  

ξεχωριστό,  είναι ότι  χρησιμοποιούν τα καλύτερα κολυμβητήρια.   

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Δευτερολογία.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε εισηγητά διαβάζω το κείμενο που υπογράφουν δυο αξιοσέβαστοι 

υπάλληλοι.  Οφείλεται το γεγονός ότι  οι  προϋπολογισμοί των υποέργων 

έχουν επικαιροποιηθεί  μετά την διεξαγωγή των διαγωνισμών και την 

υπογραφή των σχετικών συμβάσεων. Όσοι κατάλαβαν, κατάλαβαν αλλά 

νομίζω ότι  καταλαβαίνουν πολλοί.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ολοκληρώστε το θέμα εσείς  κύριε Δήμαρχε.  Παρακαλώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όση προσπάθεια και να γίνει  για να μειωθεί η επιτυχία αυτού του 

έργου θα πέσει στο κενό.  Είναι μεγάλη επιτυχία της Δημοτικής Αρχής,  

είναι ένα ωραιότατα έργο και πρέπει να πω το εξής:  αυτά τα έργα 

είχαν εγκριθεί  στην αρχή με ιδία συμμετοχή των δήμων 30%. 970.000 

ήταν ο προϋπολογισμός και το 30% θα το πληρώναμε εμείς .  Μετά όμως 

από οργωμένες…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:   
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(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Που δυστυχώς φαίνεται κάποιοι  δεν τα ξέρουν αυτά ή σκοπίμως τα 

αγνοούν.  Μετά από οργανωμένες προσπάθειες που κάναμε όλοι μαζί  οι  

Δήμαρχοι και η Κ .Ε .Δ .Ε . ,  πετύχαμε την ιδία συμμετοχή να μην την 

πληρώσουν οι  Δήμοι.  Γλιτώσαμε 300.000 ευρώ παρακαλώ. Γλιτώσαμε 

300.000 ευρώ.  

 Εν τω μεταξύ εμείς  το τρέξαμε πολύ γρήγορα το έργο,  κάναμε ότι  

μπορούσαμε,  ήμασταν έτοιμοι και όταν πέρυσι ήρθε η στιγμή, διότι  

υπήρχαν υπερ -δεσμεύσεις …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σας παρακαλώ λίγο εάν έχετε την καλοσύνη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κύριε Αναστασιάδη, κύριε Φωτιάδη σας παρακαλώ πολύ μην 

διακόπτετε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εάν έχετε την καλοσύνη. Εγώ σας ακούω με θρησκευτική ευλάβεια 

όλους.   Σας ακουω με θρησκευτική ευλάβεια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Συνεχίστε παρακαλώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Και όταν ήρθε η στιγμή να πετσοκόψουν έργα λόγω του λεγόμενου 

overbooking ,  είναι η υπερδέσμευση. Δηλαδή τι  λάθος έκανε το κράτος.  

Ενέτασσε έργα ξεπερνώντας το ποσό που είχε από την Ε.Ε..  Είχε έργα 

για 1 δις  και έβαλε έργα για  2 δις .  Και μετά πήρε την χατζάρα και 
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έκοβε ότι  μπορούσε.   Ότι μπορούσε.  Γι '  αυτό κόπηκαν οι  40 Δήμοι.  

Όπου έβρισκε έστω μια μικρή καθυστέρηση ή ένα μικρό λαθάκι,  το 

έκοβε.  Εμάς δεν μπόρεσε να το κόψει,  γιατί  το τρέξαμε.  Τρία χρόνια 

παιδευόμασταν.  Οι διαδικασίες,  ατέλειωτες διαδικασίες.  Ατέλειωτες 

διαδικασίες,  φοβερά χρονοβόρες.   

 Γι '  αυτό σας λέω ότι  δεν μπορεί να μειωθεί η επιτυχία αυτή. 

Όσον αφορά το υποέργο του οδοφωτισμού, θα το κάναμε αυτό.  Ήταν 

επόμενο. Τι θα κάναμε,  θα περιμέναμε δηλαδή, θα θέλαμε ό τι  

περιμένετε οι  αστικές αναπλάσεις να μην προχωρήσουν, θα 

περιμένουμε να ξεκινήσει το έργο το Εξοικονομώ Ι και μετά θα πάμε; 

Για όνομα του Θεού.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θα απεντάσσονταν….  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Φυσικά θα απεντάσσονταν οι  αστικές αναπλάσεις.  Όσον αφορά για την 

προβολή, τα 40 χιλιάρικα που κόψανε,  τα κόψανε οριζόντια από όλους 

για να κάνουν οικονομία.  Και με αυτό το σκεπτικό παγώσανε και την 

Πράσινη Κοινότητα των επτά δήμων. Λένε τώρα θα τα κάνουν γέφυρα 

για το επόμενο Ε.Σ.Π.Α.  

 Επομένως νομίζω εκτιθέμεθα όταν πάμ ε να μειώσουμε μια 

μεγάλη επιτυχία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Το θέμα ολοκληρώθηκε.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:   

Κάτι θέλω να πω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   
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Μετά τον Δήμαρχο  δεν μπορείτε να μιλήσετε.  Σας έδωσα τον λόγο,  δεν 

τον δεχθήκατε,  τηρήστε την διαδικασία.  Το θέμα μπαίνει  σε 

ψηφοφορία.  Ναι,  ναι,  η κυρία Καλώτα παρούσα. Ο κ.  Μηλίδης παρών, 

παρών ο κ.  Αναστασιάδης Ηλίας,  ναι,  κύριε Γιαννακίδη ναι,  κυρία 

Γεωργούλα ναι,  κύριε ναι,  ναι.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:   

Λέμε ναι με την παρατήρηση. Λέμε ναι αλλά έχουμε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ωραία.  Ναι,  ναι ο κ.  Γκότσης,  ναι ο γ ραμματέας,  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  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 38/2015) 

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Πάμε στο δέκατο πέμπτο.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Συγνώμη, η γραμματέας άκουσε σας παρακαλώ; Με υπαιτιότητά μας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Δέκατο πέμπτο.   

 

Θέμα 15ο :  

Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού  

 οικ. έτους  2015 που αφορά αποδοχή συγχρηματοδοτούμενων  
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 έργων μετά την έγκριση αυτού (περίοδος Σεπτέμβριος –  

Δεκέμβριος 2014).  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Παρακαλώ τον κ.  Καρπουχτσή με δυο λόγια.   

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Ουσιαστικά πρόκειται για την αναμόρφωση των πιστώσεων για την 

αποδοχή τριών συγχρηματοδοτούμενων  έργων. Ο λόγος είναι καθότι  ο 

εγκεκριμένος προϋπολογισμός του ΄15 καταρτίστηκε λαμβάνοντας 

υπόψη οικονομικά δεδομένα μέχρι και τον Ιούλιο του ΄14,  οπότε αυτά 

τα έργα, καθότι  είναι μεταγενέστερα, δεν συμπεριλήφθηκαν. Γι '  αυτό 

ζητάμε να γίνει  η αναμόρφωση και επίσης η υπηρεσία,  δεδομένου ότι  

έχει  παρέλθει αρκετός χρόνος από την απόφαση ένταξη των έργων 

αυτών και απαιτείται η συνέχιση για την υλοποίησή τους,  ζητά να 

εγκριθεί  και η ψήφιση και η διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων 

ασκώντας το Δημοτικό Συμβούλιο αρμοδιότητες Οικονομικής 

Επιτροπής.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Επί του θέματος ερωτήσεις;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τι εννοείτε ακριβώς ότι  ασκώντας τις  αρμοδιότητες;  Γιατί  ούτως ή 

άλλως οι  αρμοδιότητες είναι δικές μας.  Έχουμε τεχνικό σύμβουλο πάλι 

εδώ;  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ :  

Δεν πρόκειται για τεχνικό σύμβουλο, πρόκειται για τρία εγκεκριμένα 

έργα τα οποία έχουν γίνει  αποδοχή της χρηματοδότησής τους από το 
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Δημοτικό Συμβούλιο εδώ πέρα και ζητάμε απλά την αναμόρφωση με τα 

συγκεκριμένα ποσά για τον προϋπολογισμό ΄15.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ο τρόπος υλοποίησης.   

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Ο τρόπος υλοποίησης έχει  οριστεί  στο κάθε πρόγραμμα και έχει  

ψηφιστεί  από το Δημοτικό Συμβούλιο εδώ πέρα. Το πρώτο είναι 

61.500,  το οποίο θα βγει  με ανοικτό διαγωνισμό προς τα έξω. Το 

δεύτερο είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης που ουσιαστικά 

αφορά την επικαιροποίηση πράξης που είχαμε ψηφίσει στο 

προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο.  Και το τρίτο και το τελευταίο 

αφορά τις  δράσεις για την ευρωπαϊκή εβδομάδα κινητικότητας που 

ήταν περίπου 10.000 ευρώ. Που ήταν κάτι  σ υγκεκριμένες δράσεις 

ευαισθητοποίησης που είχαμε ζητήσει σε προηγούμενα Δημοτικά 

Συμβούλια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ερωτήσεις υπάρχουν; Τοποθετήσεις;  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: 39/2015) 

…………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Προχωράμε στο δέκατο έκτο θέμα.  

 

Θέμα 16ο :  

Έγκριση  της  υπ'  αριθμ.  232/2014 απόφασης   

του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. με θέμα: ¨Έγκριση τροπ οποίησης 

Ο.Ε.Υ.¨ .  

Εισηγητής: Ο πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ. Χατζημαργαρίτης Μ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Εισηγητής ο Πρόεδρος του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. ο κ.  Χατζημαργαρίτης 

Μαργαρίτης.  Παρακαλώ.  

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  σύμβουλοι,  

πρόκειται  για την δημιουργία τριών νέων τμημάτων στους δημοτικούς 

παιδικούς σταθμούς και αυτό έγινε λαμβάνοντας υπόψη την 

γεωγραφική θέση των παιδικών σταθμών και για την καλύτερη 

λειτουργία τους και την πιο σωστή και διεξοδική και 

αποτελεσματικότητα που μπορούν να  έχουν προς τους πολίτες.   

 Και συγκεκριμένα πρόκειται για τους παιδικούς σταθμούς τους 

περιφερειακούς,  οι  οποίοι  ήταν με ένα τμήμα. Αυτή την στιγμή θα 

είναι τρία τα τμήματα. Και τι  λέω με αυτό; Ήταν όλοι μαζεμένοι 

Σκουτάρεως,  Λευκώνα, Μητρουσίου,  Ορεινής,  Καλών Δέντρων, 

Αναγέννησης και Κάτω Καμήλας,  ήταν ανέφικτο λοιπόν να 

λειτουργούν σωστά γιατί  καταλαβαίνετε οι  αποστάσεις αυτές είναι 

πάρα πολλές και με μια τμηματάρχη δεν μπορούσαμε να έχουμε 
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καλύτερο αποτέλεσμα. Αυτό που εμείς  θέλαμε και αυτό που έπρεπε να 

έχουμε.   

 Έτσι λοιπόν ορίσαμε τον παιδικό σταθμό του Λευκώνα με τον 

παιδικό σταθμό του Καλών Δέντρων ως ένα τμήμα, τον παιδικό σταθμό 

της Αναγέννησης και του Μητρουσίου επίσης ως ένα τμήμα, τον 

παιδικό σταθμό της Κάτω Καμήλας με το Σκούταρι επίσης ένα τ μήμα, 

χωρίσαμε δηλαδή σε τρία τμήματα τους περιφερειακούς.   

 Τον παιδικό σταθμό της Ορεινής τον προσθέσαμε στον 3ο 

παιδικό σταθμό που βρίσκεται στον Άγιο Αντώνιο,  τον οποίο 3ο 

παιδικό σταθμό τον αποκόψαμε από τους δυο παιδικούς σταθμούς που 

βρίσκονται στον  Αθλητικό Πάρκο Ομόνοιας,  4ο και 5ο και τους 

υπόλοιπους τους αφήσαμε όπως έχουν.  Τους τρεις  μεγάλους.  Τον 1ο  

επί  της Βενιζέλου, τον 2ο επί της Μεγάλου Αλεξάνδρου και τον 1ο και 

2ο επί της Ιουστινιανού.  

 Η δεύτερη τροποποίηση  αφορά τις  μετατάξεις  δυο υπα λλήλων οι  

οποίοι  δεν είχα προσληφθεί με τις  ειδικότητες που είχαν όταν ήρθαν 

στον νομικό πρόσωπο και η τρίτη αφορά την Διεύθυνση Προσχολικής 

Αγωγής,  η οποία δεν είχε στην αρμοδιότητά της την διαχείριση, την 

ευθύνη της παρακολούθησης και υλοποίησης των εθνι κών και 

ευρωπαϊκών προγραμμάτων που την απασχολούν.  Αυτές είναι οι  τρεις .  

Ουσιαστικά τέσσερις τροποποιήσεις.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Υπάρχουν ερωτήσεις συνάδελφοι;  Όχι.  Τοποθετήσεις;  Όχι.  Ομόφωνα 

ναι;  Ομόφωνα 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: 40/2015) 

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Δέκατο έβδομο.  

 

Θέμα 17ο :  

Έγκριση καθιέρωσης εργασίας του προσωπικού πολιτικής 

προστασίας   

σε βάρδιες σε εικοσιτετράωρη βάση κατά τις Κυριακές,  εξαιρετέες  

 και νυχτερινές ώρες.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ερώτηση; Θέλετε να προηγηθεί εισήγηση; Όχι.  Παρακαλώ ερώτηση.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:   

Παίρνω τηλέφωνο και στον Σαμαρά και στην Γαλάνη και δεν 

απαντούσαν. Ποιος έκανε την μελέτη; . .  Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα 

το συνέταξε….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   
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Κυρία Ιλανίδου ανοίξτε λίγο το μικρόφωνο.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Επειδή δεν τους βρήκα τους υπαλλήλους αυ τό το συνέταξε . .  κάποια 

καλούπια που έρχονται από το κράτος;  Όλη αυτή η μελέτη από ποιον 

έγινε;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Αυτό που λέτε εσείς  είναι το …  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Μπερδεύτηκα; Πήγα στο παρακάτω. Συγνώμη μπερδεύτηκα. Νόμιζα 

στο 18 είμαστε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Για το δέκα επτά ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

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: 41/2015) 

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο δέκα οκτώ.  

 

Θέμα 18ο :  
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Έγκριση μνημονίων ενεργειών σχεδιασμού και δράσης της 

πολιτικής   

προστασίας του Δήμου Σερρών για την αντιμετώπιση κινδύνων από 

την  

εκδήλωση πυρκαγιών –  χιονοπτώσεων –  παγετών –  πλημμυρών  

και σεισμικών φαινομένων.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Έγκριση μνημονίων. Επικίνδυνη λέξη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:   

Εδώ όλοι όχι  πρέπει να πούμε,  κύριε Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Εδώ όλοι όχι .  Εισηγητής ο κ.  Γκότσης.   

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Από πού ήρθε όλη αυτή η μελέτη; Από  πού έγινε;   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)   

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Από πού ήρθε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Από την Αποκεντρωμένη.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Εντάξει,  ωραία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ομόφωνα ναι;   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 11 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015  

134 

Εάν θέλετε μπορώ να σας αναφέρω τι  διαθέτουμε.   

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Τα είδα.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Εδώ συνάδελφοι να πω ότι  το επίμαχο δέκατο όγδοο θέμα ήταν αυτό 

που μπλόκαρε το σύστημα των υπολογιστών και δεν μπορούσατε να 

μπείτε κάποιοι  δηλαδή. Τριάντα Mega bite όλη αυτή η μελέτη.  Δεν θα 

ξανά συμβεί πιστεύω, διότι  το φόρτωσε η υπηρεσία του  Δήμου σε ένα 

ζιπ το λεγόμενο αυτό,  τα συμπίεσε όλα μαζί και εγώ δυσκολεύτηκα. 

Παρόλα αυτά βέβαια,  επιστράτευσα άλλες δυνάμεις γιατί  δεν είμαι ο 

εξπέρ του υπολογιστή και το έβγαλα στην επιφάνεια.   

 Κάτι θέλατε να πείτε κ.  Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ήθελα να πω …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Για το δέκατο όγδοο.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αλλά και στους άλλους συναδέλφους που εποπτεύουν εκεί  την 

Δ.Ε.Υ.Α.,  επειδή είχαμε ψηφίσει από το προηγούμενο συμβούλιο 

μνημόνιο και μετά το πήραμε πίσω, είχαμε προγραμματική και μετά 

την πήραμε πίσω και εν  πάση περιπτώσει,  να το πούμε απλά, η 

Πολιτική Προστασία με την Δ.Ε.Υ.Α.  να υλοποιήσουν το φυσικό 

αντικείμενό της.   

 Επισημαίνω ότι  τα φρεάτια στην αγορά είναι όλα γεμάτα. Και 

επειδή τώρα η αρμοδιότητα εκχωρήθηκε στην Δ.Ε.Υ.Α.,  η Δ.Ε.Υ.Α.  

πρέπει να καθαρίσει  αμέσως τα φρεάτια της αγοράς.  Το επισημαίνω 

διότι  υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα. Καλά είναι και πήγε η 
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αρμοδιότητα εκεί ,  η συνεργασία,  αλλά επειδή είμαστε σε αυτά τα 

καιρικά φαινόμενα και ακόμη είναι ο χειμώνας και η άνοιξη θα είναι,  

ενδεχόμενα, με πολλές εκπλήξεις,  να το δούμε αυτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ας ληφθεί υπόψη…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Μισό λεπτάκι,  Πρόεδρε μισό λεπτάκι.  Δεν θα απαντήσετε επί  του 

θέματος αυτού.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θέλω να ενημερώσω το σώμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Δεν θα ενημερώσετε το σώμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν μπορεί να …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Μισό λεπτάκι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για τις  δράσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.  σε ότι  έχει  σχέση με τον καθαρισμό 

των φρεατίων. Αυτό θέλω να πω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Είναι το θέμα μας αυτό;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τοποθετήθηκε ο κ.  Φωτιάδης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   
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Δηλαδή  επειδή τοποθετήθηκε ο κ.  Φωτιάδης θα το αναπτύξουμε ως 

θέμα; Εδώ είναι η ένσταση, ότι  είμαστε …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αφήνετε ένα μέλος του συμβουλίου να αφήνει αιχμές…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Εφόσον εκείνος…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για μια υπηρεσία…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κακώς ο κ.  Φωτιάδης.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν τον διακόψατε όμως Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Εντάξει,  τέλος πάντων…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Έκανα λάθος να μην τον διακόψω δηλαδή.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θέλω να πω προς το σώμα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Άλλο είναι το θέμα μας.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Με την ευκαιρία  αυτή ότι  η Δ.Ε.Υ.Α.Σ.  καθαρίζει  όλα τα φρεάτια.  Εάν 

κάποιοι  έχουν επισημάνει κάποια συγκεκριμένα ας μας τα φέρουν,  εάν 

χρειαστεί  δεύτερη φορά να τα καθαρίσουμε στην ίδια σεζόν να το 

κάνουμε.  Αλλά οργανωμένα η Δ.Ε.Υ.Α.Σ.  και κατά περιόδους 
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τακτικούς καθαρίζει  όλα τα φρεάτια και στην πόλη και στους 

οικισμούς.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Επί του θέματος αυτού έχουμε να πούμε κάτι  άλλο; Όχι.  Όχι για τα 

φρεάτια,  για τα μνημόνια ενεργειών. 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: 42/2015) 

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Δέκατο ένατο.   

 

Θέμα 19ο :  

Γνωμοδότηση σχετικά με μεταβολές σχολικών μονάδων στην 

Α/βάθμια  

και  Β/βάθμια Εκπαίδευση για το  σχολικό έτος 2015 -2016.  

Εισηγητής: Ο πρόεδρος της ΔΕΠ κ. Τερζής Β.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Εισηγητής ο Πρόεδρος της Β/θμιας ο κ.  Τερζής Βασίλειος.  Εάν θέλετε 

να πείτε δυο λόγια σχετικά με αυτές τις  μεταβολές;  Εάν θέλει  να 

ακούσει το σώμα εισήγηση. Παρακαλώ κ.  Τερζή.  

Κος ΤΕΡΖΗΣ:   
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Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  με 

εγκύκλιο του Υπουργείου που ήρθε στις  17/12/2014 και η οποία 

πρωτοκολλήθηκε στις  22/1/ ,  οι  Διευθυντές της Α/θμιας και της Β/θμιας 

εκπαίδευσης έπρεπε να καταθέσουν τις  προτάσεις του ς για τις  

μεταβολές στις  σχολικές μονάδες αντίστοιχα στην Α/θμια και στην 

Β/θμια εκπαίδευση.  

 Από εκεί  και πέρα είναι ευθύνη δική μας ως Δημοτικό Συμβούλιο 

να γνωμοδοτήσουμε πάνω σε αυτές τις  προτάσεις των δυο Διευθυντών.  

 Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας,  η οποία συνεδρίασε στις  

26/1/2015 πήρε τις  αποφάσεις οι  οποίες είναι  καταγεγραμμένες μέσα 

στις  εισηγήσεις.  Σύμφωνα με αυτές τις  αποφάσεις που πήραμε 

γνωμοδοτούμε αρνητικά στους υποβιβασμούς των σχολικών μονάδων 

που αφορούν τα Νηπιαγωγεία,  ενώ γνωμοδοτούμε θε τικά ναι σε όλες 

τις  προαγωγές και τις  καταργήσεις αντίστοιχα των σχολικών μονάδων 

στην Α/θμια εκπαίδευση μιας και στην Β/θμια εκπαίδευση η πρόταση 

του Διευθυντή είναι να μην υπάρξει καμία μεταβολή στις  Σχολικές 

Μονάδες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Με ομόφωνες αποφάσεις.   

Κος ΤΕΡΖΗΣ:  

Με ομόφωνες αποφάσεις.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΤΕΡΖΗΣ:  

Στην Β/θμια δεν είχαμε να αποφασίσουμε για κάτι  γιατί  εκεί  δεν 

είχαμε καμία πρόταση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   
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Παρακαλώ ερωτήσεις.  Ο κ.  Φωτιάδης.  Άλλος; Ο κ.  Καρύδας.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:   

Κύριοι συνάδελφοι,  εάν δεν κάνω λάθος,  ο Σύλλογος από την Α/θμια 

έχει  άλλη άποψη. Τουλάχιστον για τις  υποβαθμίσεις  των σχολείων 

όπως της Ορεινής,  όπου βρίσκει ότι  εκεί  υπάρχουν ιδιαιτερότητες και 

δεν θέλει  την υποβάθμιση. Εκεί λέτε ναι;   

Κος ΤΕΡΖΗΣ:  

Όχι,  όχι .  Ομόφωνα όχι  σε καμία υποβάθμιση.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είπατε το Νηπιαγωγείο και μετά διευκρινίσατε και είπατε ότι  

συμφωνούμε και μου έκανε εντύπωση.  

Κος ΤΕΡΖΗΣ:  

Όχι.  Όχι.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εκεί έγινε ένα λάθος.  

Κος ΤΕΡΖΗΣ:  

Ίσως εγώ το διατύπωσα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εάν λοιπόν συμφωνούμε με τις  εισηγήσεις,  τότε δεν υπάρχει θέμα, 

κύριε Πρόεδρε,  προχωρήστε.   

Κος ΤΕΡΖΗΣ:  

Ίσα- ίσα είπαμε ότι  για την Ορεινή είναι μια σχολική μονάδων ειδικών 

συνθηκών και πρέπει να παραμείνει  ως έχει .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κύριε Καρύδα.  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  
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Οι  δυο καταργήσεις που προτείνονται είναι ότι  όντως δεν υπάρχουν 

παιδιά;    

Κος ΤΕΡΖΗΣ:  

Είναι σε αναστολή αυτές οι  δυο μονάδες εδώ και τρία χρόνια,  διότι  δεν 

υπάρχει μαθητικό δυναμικό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Σύντομη και περιεκτική.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Απλώς ήθελα να ενημερώσω το σώμα για να βοηθήσω τον συνάδελφο, 

ότι  αυτό το οποίο εμείς  θα αποφασίσουμε ή αυτή την ερώτηση την 

οποία έχει  κάνει  είναι καθαρά γνωμοδοτική. Την απόφαση θα την 

πάρουν υψηλότερα και εφιστώ την προσοχή, κ.  Τερζή σε αυτό,  γιατί  

έγινε και κατά το παρελθόν.  Άλλη ήταν η πρόταση της Διεύθυνσης την 

οποία είχα κάνει  εγώ, άλλη ήταν η πρόταση του Νομαρχιακού τότε 

Συμβουλίου και από πάνω μας ήρθαν άλλα. Να είμαστε προσεκτικοί.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ομόφωνα ναι λοιπόν συνάδελφοι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Συγνώμη δεν σας είδα.  Ο γραμματέας δεν με ενημέρωσε.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και εγώ θα ήθελα να πω ότι  αυτή η πρόταση είναι γνωμοδοτικού 

χαρακτήρα και νομίζω ότι  εάν η πραγματικότητα είναι διαφορετική,  

αυτή θα επηρεάσει το τελικό αποτέλεσμα. Οπότε εμείς  φυσικά 

θεωρούμε ότι  είναι καλύτερο να μην γίνει  καμία υποβάθμιση, όμως 
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τελικά δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε σαν σώμα να επηρεάσουμε το 

τελικό αποτέλεσμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Όχι άλλη, τελειώσαμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι,  δεν θα αναφερθώ στο θέμα, θα αναφερθώ στο εξής,  γιατί  κάποιοι  

συνάδελφοι θεωρούν ότι  πρέπει να το ακούσουμε τέσσερις φορές για 

να το καταλάβουμε; Γιατί  νομίζουν ότι  δεν το καταλαβαίνουμε με την 

πρώτη; Σοφία μου δεν χρειάζεται να τα λέμε πέντε άνθρωποι τα ίδια 

πράγματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κύριε Τερζή.   

Κος ΤΕΡΖΗΣ:   

Απλά μόνο να συμπληρώσω, ως γνωστόν δεν ξέρουμε ποια θα είναι η 

πολιτική του Υπουργείου και του νέου Υπουργού και η νέα φιλοσοφία.  

Οπότε ίσως όλα αυτά να είναι λίγο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Εμείς ομόφωνα όμως συναινούμε,  συνηγορούμε όπως ακριβώς τα 

αποφάσισε η Α/θμια και η Β/θμια εκπαίδευση.  

 

Γνωμοδότηση σχετικά με μεταβολές σχολικών μονάδων στην 

Α/βάθμια  

Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2015 -2016. 

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: 43/2015) 

…………………  

 

Γνωμοδότηση σχετικά με μεταβολές σχολικών μονάδων στην  

 Β/βάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2015 -2016. 

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται γι α την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 44/2015)  

…………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Πάμε στο εικοστό.  

 

Θέμα 20ο :  

Χορήγηση πάγιας προκαταβολής στους Νομικούς Συμβούλους  

 του  Δήμου Σερρών .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Εισηγητής ο κ.  Γαλάνης.  Ομόφωνα ναι.  
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Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 45/2015) 

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Πάμε στο εικοστό πρώτο.  

 

Θέμα 21ο :  

Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικον.  

έτους  2015: 

α) για διαγωνισμούς έτους 2015,  

β) που αφορά την κοινωνική κουζίνα του Δήμου Σερρών,  

γ) που αφορά καταβολή  εξόδων κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του 

Δήμου και της Νομικής Συμβούλου του Δήμου κ.  Μαρίας Τσινίκα, 

για το έτος 2014 και  

δ) που αφορά το σύνολο των πολιτιστικών, αθλητικών και 

κοινωνικών εκδηλώσεων του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Εισηγητής ο κ.  Γαλάνης.  Θέλετε να ακούσετε κάτι;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Λογιστικές τακτοποιήσεις είναι.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Λογιστικές τακτοποιήσεις.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Να σας πω μόνο για την κοινωνική κουζίνα.  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Δήμαρχε,  κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  

παίρνουμε από τον κωδικό του Πολιτισμού σε συνεννόηση 8.000 ευρώ, 

εάν θυμάμαι καλά απέξω, 8.000 ευρώ και προσθέτουμε στην κοινωνική 

κουζίνα του Δήμου Σερρών. Οπότε το ποσό από 37.775,00 πάει στ ις  

45.775,00.  

 Οι άλλοι έξοδα κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων και της νομικής 

συμβούλου.  

 Το Δ είναι το Α αφορά τακτοποιήσεις λογιστικές για τις  δαπάνες 

αυτές που αναφέρεται και το Δ είναι κάτι  το οποίο ίσως θα πρέπει να 

σας πει  η Αντιδήμαρχος ,  είναι το σύνολο των πολιτιστικών, αθλητικών 

και κοινωνικών εκδηλώσεων  του Δήμου Σερρών.  

 Εάν θέλετε δηλαδή η κυρία Μπιτζίδου είναι καλύτερα να σας τα 

πει  αυτά,  γιατί  . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Τον λόγο έχει  η κυρία Μπιτζίδου.  Παρακαλώ.  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Εγώ ήθελα να ενημερώσω το σώμα ότι  για πρώτη φορά το τμήμα μας 

Πολιτισμού Αθλητισμού ξεκίνησε την σύνταξη μελέτης προκειμένου να 

προβούμε σε διαγωνισμούς για την διεξαγωγή όλων των πολιτιστικών 

αθλητικών και κοινωνικών δράσεων της υπηρεσίας μας.   
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 Εδώ προέκυψε μια ανομοιομορφία στα π ροϊόντα και τις  

υπηρεσίες τις  οποίες θέλουμε να υλοποιήσουμε,  γι '  αυτό χωρίσαμε το 

συνολικό ποσό σε κωδικούς και από ότι  βλέπετε ότι  οι  κωδικοί 

αναφέρονται σε όλα τα πιθανά, τις  πιθανές δαπάνες τις  οποίες θα 

βγάλουμε από το σύνολο όλο των εκδηλώσεων αθλητι κών και 

πολιτιστικών.  

 Τώρα το κάθε ένα θα αναδεχθεί  και θα βγει  σε διαγωνισμό, οπότε 

σε δεύτερη φάση μπορούμε να πούμε περισσότερα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;  Παρακαλώ. Ο κ.  Χρυσανθίδης.  Άλλος 

κανείς;  Και ο κ.  Μηλίδης.  Παρακαλώ.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ :   

Βλέποντας εδώ το 85 χιλιάδες το οποίο κατανέμεται σε τέσσερις 

κωδικούς και ακούγοντας την κυρία Μπιτζίδου,  η οποία λέει  ότι  θα 

μπούμε σε διαγωνισμούς,  το ένα κονδύλι το οποίο είναι 10.000 ευρώ, 

10.500 και αφορά παροχή υπηρεσιών, αυτό δεν μπορεί να βγει  σε 

διαγωνισμούς.  Σε διαγωνισμό δεν μπορεί να βγει  αυτό,  διότι  

λειτουργικά δεν μπορεί να γίνει  διαφορετικά.  Δηλαδή φυσιολογικά θα 

. .  

 Αυτό όμως το οποίο θα μπορούσε να βγει  σε διαγωνισμό και το 

ξεχωρίζει  είναι το 12.000 για προμήθεια υλικών και η παροχή 

υπηρεσίας 34.900. Αυτό νομίζω το κονδύλι θα μπορούσε να γίνει  

ενιαίο και να γίνει  ένας διαγωνισμός.  

 Όπως επίσης δεν μπορεί να γίνει  διαγωνισμός στο τελευταίο που 

είναι τα 27 χιλιάρικα, γιατί  νομίζω ότι  η προβολή και η …  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  
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Πραγματικά επειδή το θέμα για παροχή υπηρεσίας για αθλητικές 

διοργανώσεις,  διαιτησίες,  γιατρούς,  αυτό είναι συγκεκριμένο,  γίνεται 

μέσω του Αθλητικού Οργανισμού μέσω κάποιου συνδέσμου διαιτητών 

και τα λοιπά, οπότε δεν έχουμε τα περιθώρια να το βάλουμε σε 

διαγωνισμό και φυσικά είνα ι και μικρό το ποσό.  

 Το άλλο, η προμήθεια υλικών είναι όλα ομοιόμορφα πράγματα τα 

οποία μπορούμε επίσης να βγάλουμε σε διαγωνισμό, εάν και το ποσό 

είναι μικρό, οπότε θα δούμε εάν υπάρχει ενδιαφέρον.  Τα κόστη είναι 

πολύ συμπιεσμένα και η παροχή υπηρεσιών έχει  αρκετά ανόμοια 

πράγματα αλλά βάσει της συμβουλής τους Επιτρόπου και φυσικά της 

υπηρεσίας και με την συναίνεση της Επιτρόπου προχωρήσαμε στην 

συγκεκριμένη κατάτμηση. Δηλαδή διερευνήσαμε το θέμα και 

ενδεχομένως,  να έχουμε την δυνατότητα.  

 Εάν βγει  κάτι  άγονο νομίζω έχουμε την δυνατότητα τότε μετά να 

το αναθέσουμε και να προχωρήσουμε.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Κύριε Πρόεδρε μια παρατήρηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ναι,  κ.  Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Ότι χαίρομαι που ικανοποιείται ένα δικό μας αίτημα παρατήρηση 

μόνιμη, ότι  πρέπει να δείξουμε το κοινωνικό πρόσωπο και βλέπω ότι  

έστω ένα μικρό ποσό μπαίνει .  Είναι το σημαντικότερο που κάνουμε και  

νομίζω ότι  αυτές οι  παρατηρήσεις που έχουμε κάνει  κατά καιρούς για 

το κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου, όπως είναι η κοινωνική κουζίνα,  

μπαίνει  μέσα και πιστεύω ότι  θα χρειαστεί  και άλλο. Ίσως δεν ξέρω 
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από κάποιο άλλο κωδικό,  κάποιον που δεν χρειάζονται αυτή την 

στιγμή γι '  αυτό είμαστε υπέρ και ψηφίζουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικον.  

έτους  2015: 

α) για διαγωνισμούς έτους 2015  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 46/2015)  

…………………  

 

Ομοίως  που αφορά την κοινωνική κουζίνα του Δήμου Σερρών,  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 47/2015)  

…………………  

 

Ομοίως  που αφορά καταβολή εξόδων κίνησης εκτός έδρας 

υπαλλήλων του Δήμου και της Νομικής Συμβούλου του Δήμου κ.  

Μαρίας Τσινίκα, για το έτος 2014  
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Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 485/2015)  

…………………  

 

Ομοίως  που αφορά το σύνολο των πολιτιστικών, αθλητικών και 

κοινωνικών εκδηλώσεων του Δήμου Σερρών.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 49/2015) 

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Εικοστό δεύτερο.  

 

Θέμα 22ο :  

Καθορισμός τιμών μονάδος για προσκυρώσεις και αποζημιώσεις 

των   

ιδιωτών προς τον Δήμο και αντιστρόφως  στην πόλη των Σερρών  

 για το έτος 2015.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος  Πολεοδομίας κ.  Μυστακίδης.  Παρακαλώ.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Το θέμα αυτό αφορά την πόλη των Σερρών. Είναι ένας χάρτης από την 

υπηρεσία στον οποίο χάρτη καθορίζονται οι  περιοχές και οι  τιμές ανά 

τετραγωνικό μέτρο. Όπου υπήρχαν αντικειμενικές αξίες τηρήθηκαν οι  

αντικειμενικές αξίες,  όπου δεν υπήρχαν αντικειμενικές αξίες 

καθορίστηκαν από μια Επιτροπή Εκτιμητική που πέρασε και από 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και όπου είναι ένα ακίνητο μέσα σε πράξη 

εφαρμογής,  τηρήθηκε η τιμή που έδινε η πράξη εφαρμογής.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Χρυσανθίδης κάτι  θέλει  να ρωτήσει μάλλον.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Έγινε μια σοβαρή δουλειά από ότι  είδα,  εντάξει ,  δεν υπάρχει κανένα 

θέμα, όμως υπάρχει ένα θέμα, κύριε Αντιδήμαρχε το οποίο πρέπει να 

το δούμε και το έζησα και προσωπικά. Όχι ότι  δεν έκανε σωστά την 

δουλειά της Επιτροπή, αφορά τις  περιοχές όπου δεν υπάρχει 

αντικειμενική αξία.  Τι γίνεται εκεί;  Παίρνουν την αξία από ένα 

παρακείμενο οικόπεδο από την Εφορία και η Εφορία έχει  τιμές,  

παραδείγματος χάρη συνέβη σε μένα προσωπικά και το ξέρω, το 2006, 

το 2008 που η αγορά ήταν διαφορετική.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι σας συνέβη;  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Πριν τέσσερις,  πέντε μήνες.  Τώρα φέτος το ΄14.  Οπότε είχα τ ην 

ένστασή μου πάνω σε αυτό το κομμάτι απέναντι  στην Εφορία,  διότι  δεν  
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μπορεί να είναι η αγοραστική αξία ενός οικοπέδου που είχε το 2006, 

το 2007, που ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα από ότι  σήμερα.  

 Άρα λοιπόν,  εκεί  πρέπει να το δούμε.  Αυτές είναι κ άποιες 

περιοχές του Αγίου Παντελεήμονα, δυο,  τρεις  περιοχές,  να είναι 

μικρότερες οι  τιμές,  ώστε εάν οι  αντικειμενικές πέσουν με απόφαση 

της πολιτείας,  τότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αλλά στο κομμάτι 

που δεν υπάρχουν αντικειμενικές νομίζω εδώ πρέπει να τ ο δούμε,  διότι  

δεν είναι,  δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα οι  τιμές που δίνει  

η εφορία την σημερινή εποχή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σωστά. Πολύ σωστά κ.  Χρυσανθίδη.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Αυτό είναι όντως ένα γενικότερο πρόβλημα της μη επικαιροποίησης 

διαφόρων πραγμάτων τώρα στην χώρα μας μετά την κρίση. Καταρχήν 

δεν ήταν κάτι  αναμενόμενο. Δηλαδή οι  τιμές ανέβαιναν όσο περνούσαν 

τα χρόνια.  Πρώτη φορά συμβαίνει  να υπάρχει ανάγκη να κατέβουν οι  

τιμές.  Αλλά λέμε μέσα στην εισήγηση ότι  όταν αλλάζουν οι  

αντικειμενικές αξίες  αναπροσαρμόζεται ο πίνακας.  Θα 

αναπροσαρμοστεί .  Είναι ετήσιο.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Παράλληλα, όταν θα αλλάξουν οι  αντικειμενικές συνολικά όλος αυτός 

ο χάρτης σε όλη την πόλη θα επικαιροποιηθεί  ως προς τις  τιμές.  Αφο ύ 

αλλάξανε στο μεγαλύτερο μέρος που είναι οι  αντικειμενικές.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν πάει έτσι.   
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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: 50/2015) 

…………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό τρίτο.   

 

Θέμα 23ο :  

Έγκριση διενέργειας προμηθειών:  

α) φαρμάκων και ειδών και  

β) ζωοτροφών, για τις ανάγκες του κυνοκομείου του Δήμου, έτους 

2015. 

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ έχετε τον λόγο.   

Κος ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ:  

Είναι απλό το θέμα. Άμα θέλετε καμία ερώτηση δεν ξέρω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ:  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 11 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015  

152 

Οι τροφές θα γίνουν,  καθώς υπάρχει ανάγκη με απευθείας ανάθεση 

15.000 και το άλλο θα προχωρήσει σε διαγωνισμό. Είναι 25.000 

περίπου τα φάρμακα. Και τροφές είναι άμεση ανάγκη. Το πρόβλημα 

είναι μεγάλο, το βλέπετε όλοι.  Τα σκυλιά που έχουν μαζευτεί  στο 

Κυνοκομείο είναι πάρα πολλά γι΄  αυτό προχωράμε και στην απευθείας 

ανάθεση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Γιατί  να είναι επιτακτική ανάγκη, κύριε συνάδελφε,  το πρώτο ερώτημα 

στο μυαλό όλων και γιατί  δεν φροντίσαμε εγκαίρως  να κάνουμε τον 

διαγωνισμό;  

Κος ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ:  

Γιατί ,  όπως ξέρετε,  οι  διαδικασίες με τους διαγων ισμούς αργούν πάρα 

πολύ, τώρα εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός το προηγούμενο συμβούλιο.  

Τα σκυλιά δεν αυξήθηκαν, απλώς δεν  μειώνονται.  Το έργο που γίνεται 

αυτή την στιγμή στο Κυνοκομείο είναι το μεγαλύτερο που έχει  γίνει  

ποτέ.  Συγκεκριμένα το ΄14 και με την βο ήθεια του προκατόχου μου 

έγιναν 256 υιοθεσίες όταν παλαιότερα δεν γινόντουσαν ούτε οι  μισές.  

Έγιναν 320 στειρώσεις,  αριθμοί που σε κανέναν άλλο Δήμο δεν 

υπάρχουν,  απλώς οι  πολίτες δεν μπορούν να αποκτήσουν την σωστή 

παιδεία ακόμα. Δεν υπάρχει.   

 Εμείς προσπαθούμε να το αλλάξουμε και αυτό.  Έχουμε έρθει  σε 

συνεννόηση με τον διοικητή της Αστυνομίας,  ο οποίος θα μας 

βοηθήσει σε αυτό καθώς θα γίνονται έλεγχοι στα οικόσιτα,  

τουλάχιστον,  ζώα, έτσι ώστε να μην αυξάνεται το πρόβλημα.  
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 Εγώ πιστεύω  ότι  η προσπάθεια π ου γίνεται με τα μέσα που 

έχουμε είναι η καλύτερη δυνατή που μπορούμε να κάνουμε.  Από εκεί  

και πέρα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις,  που δεν υπάρχουν μάλλον….  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να προσθέσω κάτι για ενημέρωση;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα έχουμε πρόβλημα με τις  τροφές.  Και αυτό το ποσό δεν θα φτάσει.  

Και δεν έχουμε άλλα λεφτά για να τα διαθέσουμε για ζωοτροφές.  

Πρέπει να σας πω ότι  εδώ και δυο μήνες οι  εθελοντές,  εθελόντριες που 

υπάρχουν στο Κυνοκομείο και πραγ ματικά δίνουν την ψυχή τους διότι  

αγαπάνε τα ζώα, με δικά τους χρήματα τα ταΐζουν τα σκυλιά.  Και οι  

ίδιες δηλαδή μας πιέζουν.   

 Σκεφτήκαμε,  δηλαδή, για διαγωνισμό και μας λένε ότι  για όνομα 

του Θεού δεν είναι δυνατόν και μάλιστα ήθελαν να έρθουν σήμερα 

εδώ, δεν ξέρω, δεν μπόρεσαν να έρθουν,  ήθελαν να έρθουν για να 

υποστηρίξουν αυτό το αίτημα, ότι  πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα, 

διότι  δεν αντέχουν και αυτές οικονομικά άλλο. Δυο μήνες δικά τους 

χρήματα βάζουν.   

 Αυτό το ποσό που θα διαθέσουμε δεν θα φτάσει κα ι δεν ξέρω τι  

θα κάνουμε.  Ειλικρινά δεν ξέρω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μπορώ να έχω τον λόγο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  ναι.  Τοποθετήσεις,  έτσι;  Η κυρία Ιλανίδου, ο κ.  Χρυσανθίδης,  η 

κυρία Καλώτα και ο κ.  Γαλάνης και ο κ.  Γιαννακίδης και  κ.  Τερζής.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε εμείς  πιστεύουμε ότι  η επιτακτική ανάγκη για την 

προμήθεια αυτών των ζωοτροφών του Κυνοκομείου δεν προέκυψε τώρα 

και το λέμε αυτό γιατί  έχουμε όλη την καλή διάθεση εκεί  που πρέπει 

να στηρίξουμε την Δημοτική Αρχή την στηρίζουμε και θα τ ην 

στηρίζουμε,  δεν μπορεί όμως να έρχονται στην Οικονομική Επιτροπή 

άλλες υπηρεσίες πριν 15 μέρες,  πριν 10 μέρες ακριβώς για προμήθεια 

ζωοτροφών για απευθείας ανάθεση, συνηγορήσαμε,  είπαμε ναι αφού 

είναι ανάγκη, να έρχεται σήμερα στην Οικονομική Επιτροπή γ ια 

ανάκληση και να λένε ότι  πρέπει να κάνουμε διαγωνισμό.  

 Νομίζω ότι  αυτό δεν είναι μια λειτουργία …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Συγνώμη, χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ποσότητα, περισσότερα χρήματα 

για την προμήθεια ζωοτροφών.  

 Εμείς  θα ψηφίσουμε μόνο με αυτή την διαδικασία που τηρήθηκε,  

η οποία δεν είναι η καλύτερη και δείχνει  μια μεγάλη προχειρότητα 

μόνο εάν γίνει  διαγωνισμός.   
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 Άρα λοιπόν δεν υπήρχε επιτακτική ανάγκη, δεν υπήρχε,  εάν 

υπήρχε θα είχε υλοποιηθεί ,  θα υπήρχε ένας καλύτε ρος 

προγραμματισμός και θα είχε τελειώσει το θέμα.  

 Άρα λοιπόν ως παράταξη θα ψηφίσουμε  μόνο εάν γίνει  

διαγωνισμός.  

ΚΑ ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Το θέμα ήρθε Οικονομική Επιτροπή στις  3 Ιανουαρίου και μάλιστα 

ήταν η υπάλληλος εκεί  δεν ξέρω του Κυνοκομείου,  ποια ήταν υπεύ θυνη 

και είπε ότι  3.176,55 ευρώ και μάλιστα μας είπε ότι  θα μας κόψει 

τιμολόγιο ο κ.  Τσιλιακούδης.  Επί λέξει  το είπε,  ήταν και τα υπόλοιπα 

μέλη και δεν το αμφισβητεί  κανείς .   

 Εάν ήταν τόση ανάγκη, αφού θα έκοβε ο κ.  Τσιλιακούδης και θα 

έφερνε τις  τροφές,  για ποιο λόγο σήμερα γίνεται ανάκληση και 

φτάνουμε στο ποσό μέσα σε δέκα μέρες να λέμε ότι  όχι  τόσο, 

συγκεκριμένα και δεν ξέρω εάν το ίδιο ποσό το 15.000 το πάρουμε 

πάλι από τον ίδιο και μας κόψει τιμολόγιο ο ίδιος όπως είπε και η 

υπάλληλος.  ΄  

 Ένα αυτό και ένα δεύτερο, θέλω μια παρένθεση μέσα σε αυτό με 

το πρόβλημα. Εάν είναι δυνατόν τα σκυλιά που τα πηγαίνουν,  τα 

οικόσιτα,  που τα πάνε στους κτηνιάτρους,  δεν ξέρω εάν υπάρχει νόμος 

τι  μπορεί να γίνει ,  να μην τα δέχονται οι  κτηνίατροι εάν δεν τα βάζουν 

τσιπάκια.  Μετά αυτοί τα εγκαταλείπουν όλα, εάν όμως έχουν τσιπά κια 

από τον κτηνίατρο που τα εμβολιάζει ,  τους δίνει  τροφή για ένα χρόνο, 

για μισό,  για δυο χρόνια,  θα ξέρουμε και θα μπορέσουμε να πιάσουμε 

τίνος είναι το καθένα. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να συμβαί νει ,  κάνω 

εγώ το κέφι μου, έχω το χόμπι μου για δυο χρόνια και μετά το 
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εγκαταλείπω. Ο κτηνίατρος να είναι υποχρεωμένος να βάζει  τσιπάκι σε 

όποιο σκυλί πάει  να εμβολιαστεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο αλλά δεν τον τηρεί.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ο πολίτης και ο κτηνίατρος είναι υποχρεωμένος να τσιπάρει το 

ζωντανό που πάει στο Κτηνιατρείο του.   

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Να τιμωρείται και ο κτηνίατρος,  να εφαρμοστεί  ποιος είναι υπεύθυνος,  

να τιμωρούνται και οι  κτηνίατροι.  Άμα αρχίζουν οι  κτηνίατροι να 

παίρνουν πρόστιμα, να δείτε τι  καλά, δεν θα κάνουν ούτε 

εμβολιασμούς ούτε τίποτα δεν θα κάνουν.  Θα φοβούνται ότι  αυτοί θα 

την πάθουν.  Γιατί  εμείς  είμαστε οι  ιδιώτες,  ας πούμε,  ανεύθυνοι.  Ο 

κτηνίατρος που είναι και επιστήμονας και έχει  δώσει τον όρκο του να 

εφαρμόσει αυτό που ορκίστηκε.  Το πτυχίο που πήρε.   

 Ευχαριστώ πολύ. Γιατί  το πρόβλημα νομίζω δημιουργείται από 

εκεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κύριε Γιαννακίδη.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Ναι,  δεν θα κουράσω. Θα επαναλάβω και εγώ αυτό που είπε ο κ.  

Χρυσανθίδης.  Συμφωνούμε δηλαδή. Εδώ  η έννοια της απευθείας 

ανάθεσης λειτουργεί  εντελώς καταχρηστικά. Δηλαδή οι  ανάγκες,  κ.  

Μεγαλομύστακα του Κυνοκομείου δεν είναι πάγιες;  Ξαφνικά τώρα 

άνοιξε η όρεξη των σκύλων; Δηλαδή αυτό το πράγμα να το ξέρετε,  την 

στιγμή που συντηρούμε ένα Κυνοκομείο πάν τα έχουν την ανάγκη από 
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ζωοτροφές.  Ποια είναι η επιτακτική ανάγκη; Και εμείς  θα το 

καταψηφίσουμε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Η κυρία Καλώτα.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Με κάλυψε η κυρία Ιλανίδου γιατί  συμμετέχω στην Οικονομική 

Επιτροπή και νομίζω ότι  πρέπει να σταθούμε σε αυτό,  ότι  αλλά ζουμε 

συνέχεια τις  αποφάσεις και τις  φέρνουμε σε κάποια μέτρα, ώστε οι  

τροφές να γίνονται πάντα ανάθεση, από ότι  κατάλαβα, στο ίδιο άτομο. 

Κανένα σχόλιο άλλο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ο κ. Μεγαλομύστακας.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Σε ποιο μπορούμε να μάθουμε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ:  

Θα απαντήσω σε όλες.  Στην πρώτη τοποθέτηση του κ.  Χρυσανθίδη,  μα 

αλλάζουν οι  ανάγκες.  Τα σκυλιά αυξάνονται αντί  να μειώνονται.  

Γίνεται τόσο μεγάλο έργο και αυτό που είχε γίνει  την πρώτη φορά ήταν 

γιατί  δεν χρειαζόταν να περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο τις  3.000 

ευρώ και ήταν επιτακτική.   

 Καλύφθηκε η ανάγκη εκείνες τις  ανάγκες από τους φιλόζωους,  

όπως είπε και ο Δήμαρχος,  γιατί  αυτοί μας στηρίζουν τώρα και 

βλέπουμε ότι  εάν αργήσει ο διαγωνισμός δυο μήνες,  που συνήθως  τόσο 

διαρκεί,  δεν θα έχουμε στην συνέχεια τροφές και σε συνεννόηση με 

τους φιλόζωους οι  οποίοι  θα έπρεπε να έρθουν σήμερα, δεν μπορούμε 
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να αντεπεξέλθουμε σε αυτό το ποσό. Και αυτό γιατί;  Γιατί  εμείς  

υπολογίσαμε με τον ρυθμό μου δίνουμε τώρα τους δυο πρώτο υς μήνες 

του ΄15 κάναμε 70 υιοθεσίες.  70 υιοθεσίες είναι τεράστιο νούμερο.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

 (Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ:  

Γιατί  αυτό σας εξηγώ. Ακριβώς αυτό λέω, το υπερ -επείγον ήταν ότι  

τότε δεν είχαμε τροφές,  μας κάλυψαν οι  φιλόζωοι όπως είπ ε και ο 

Δήμαρχος.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

 (Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ:  

Διαφωνείτε.  Εντάξει ,  να μην δεχόμαστε δωρεές από τους φιλόζωους 

εφόσον…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Όχι,  όχι  κυρία Καλώτα, μην χρησιμοποιείτε αυτόν τον όρο.   

Κος ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ:  

Όσον αφορά το ότι  πρέπει να υπάρχει τσιπάκι.  Είναι υποχρεωτικό από 

τον νόμο. Δεν είναι της αρμοδιότητας του Δήμου να τα ελέγχουν,  γι '  

αυτό και είπα και πριν,  κάναμε συζήτηση με τον Διοικητή της 

Αστυνομίας,  με τον οποίο συζητήσαμε και μου είπε ότι  και αυτός είναι 

βέβαια μικρό το προσωπικό της Αστυνομίας,  όπως είναι και του Δήμου 

περιορισμένο το προσωπικό, στόχος δεν είναι να φορτώσουμε με 

πρόστιμα τους πολίτες,  γι '  αυτό δεν το αρχίζουμε και τώρα.  

  Την εβδομάδα το προωθούμε στις  τηλεοράσεις,  στις  εφημερίδες,  

παντού, ότι  πρέπει να τσιπάρουν όλοι τα ζώα τους,  έτσι ώστε,  να μην 
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έρθουμε αύριο και βγούμε ξαφνικά και αρχίσουμε 300, γιατί  300 είναι 

το πρόστιμο,  300.   

 Ας υπάρχει μια ενημέρωση να προετοιμαστούν οι  πολίτες και 

στην συνέχεια να προχωρήσουμε σε ελέγχους.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ:  

Αυτό είπα,  αφού πήγαμε στον διοικητή.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Οι πολίτες δεν θα το κάνουν γιατί  πρέπει να πληρώσουν κάτι  

παραπάνω.  

Κος ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ:  

Δεν είναι μεγάλο το ποσό.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Μα και εγώ έχω ζώο …  

Κος ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ:  

Είναι σαράντα ευρώ το τσιπάκι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Μην διακόπτετε σας παρακαλώ πολύ. Κυρία Ιλανίδου μην κάνετε 

διάλογο σας παρακαλώ.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Όχι,  να παρακαλέσουμε τους κτηνιάτρους…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Μη σας παρακαλώ. Να ολοκληρώσει την τοποθέτησή του ο κ.  

Μεγαλομύστακας.  

Κος ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ:  
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Στην ενημέρωση που λέω ότι  γίνεται,  θα σταλεί ο νόμος,  το έγγραφο 

ετοιμάζεται από την Νομική Υπηρεσία του Δήμου, το οποίο θα σταλεί 

και στους φιλοζωικούς,  θα σταλεί και στην Ομοσπονδία και στους 

κτηνιάτρους όλους,  οι  οποίο ι  τώρα κάνουν έναν Σύλλογο, τον 

τελευταίο καιρό γίνεται και θα προσπαθήσουμε να υπάρξει ενημέρωση.  

 Όσο για την τοποθέτηση, δεν είναι πάγιες οι  ανάγκες των ζώων. 

Ο αριθμός των ζώων μεταβάλλεται συνεχώς και αυξάνεται.  Πέρυσι,  το 

΄10 το Κυνοκομείο είχε 120 σκύλους.  Δεν έχουμε τις  ίδιες ανάγκες 

τότε με τώρα. Δεν γίνεται με την κάθε προηγούμενη. Όταν αναλάβαμε 

το Κυνοκομείο είχε 340 και επειδή είναι το μόνο Κυνοκομείο στο 

οποίο δεν υπάρχει μεγάλη θνησιμότητα στα κουτάβια,  ο αριθμός δεν 

μπορεί να μειωθεί άμεσα.   

 Βλέπετε τι  γίνεται.  Καθημερινά παρατάνε σκυλιά στην πόλη μας.  

Τώρα αντιμετωπίζουμε τρομερό πρόβλημα στο κέντρο, περισυλλέγουμε 

στο κέντρο, ο κυνοκόμος περισυλλέγει ,  γιατί  ο νόμος λέει  ότι  πρέπει 

να επανενταχθούν στα σκυλιά στο μέρος από όπου πάρθηκαν. Α υτό 

όμως λέει  με προϋπόθεση, να παίρνουμε πάντα ως προϋπόθεση τον 

αριθμό και την πυκνότητα των σκύλων σε εκείνη την περιοχή.  

 Αντιμετωπίζουμε μεγάλο πρόβλημα με κάποιους φιλόζωους οι  

οποίοι  λένε ότι  δεν να τα παίρνετε από εκεί .  Αντιμετωπίζουμε όμως 

και μεγάλο πρόβλημα με τους καταστηματάρχες οι  οποίοι  έχουν 

αγανακτήσει και με τους πολίτες.  Δεν γίνεται στο κέντρο της πόλης να 

έχουμε 50 σκύλους και 40.  Δεν γίνεται.   

 Και στην συνέχεια δεν δίνονται,  στον κ.  Τσιλιακούδη, μέχρι 

τώρα μας δίνει  τροφές ο κ.  Δαγκούλης.  Δεν γίνονται πάντα το ίδιο.  

Και η προσφορά που θα πάρουμε τώρα, γιατί  έχουμε κάνει  έρευνα 

αγοράς σε συνεργασία με τους φιλόζωους και μπορώ να σας τις  φέρω 
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κιόλας τις  προσφορές,  αυτή την στιγμή αυτό που είχαμε βρει  τότε με 

τις  3.200 ευρώ τα τσουβάλια που παίρνουμε η τιμή του κιλού είναι 

πολύ χαμηλότερη από τον διαγωνισμό και η ποιότητα ανώτερη. Είναι 

στα 11 ευρώ το 20κιλο,  ενώ το αγοράζουμε 14,5 νομίζω. Δηλαδή είναι 

χαμηλότερο από του διαγωνισμού για να καταλάβουμε τι  γίνεται.   

 Αυτά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κύριε Γαλάνη σας ξέχασα προηγουμένως. Παρακαλώ.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν πειράζει .  Νομίζω, κύριε Δήμαρχε και όλοι οι  συνάδελφοι,  έχω 

μεγάλη εμπιστοσύνη, έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη στον κ.  

Μεγαλομύστακα. Κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια μαζί με τους 

φιλόζωους.  Το πρόβλημα αυτόν ταλανίζει  την πόλη και τον Δήμο 

Σερρών. Ο κ.  Δήμαρχος που έχει  τεράστια εμπειρία από την εποχή του 

Γεωργούλα.  

 Εάν δείτε υπάρχουν εφημερίδες στο Δήμο Σερρών που 

ασχολούνται με ολοσέλιδα με το θέμα των αδέσποτων ζώων, υπάρχει 

κακή νοοτροπία.  Τα ξέρει  κα λά ο κ.  Στεργίου και όσοι άλλοι 

συνάδελφοι πέρασαν από εκεί .  Το Κυνοκομείο παρακαλώ ξεκίνησε με 

25 σκύλους,  όταν το παρέλαβε ο κ.  Στεργίου.  Αυτό,  εάν έχετε την 

καλοσύνη να το ακούσετε,  με 25 σκύλους ξεκίνησε ο κ.  Στεργίου,  300 

και σκύλοι έχει  φτάσει ο κ.  Μεγαλομύστακας.  Και είμαστε και 

πρωτοπόροι στις  στειρώσεις.  Που να μην ήμασταν.   

 Εγώ, κύριε Δήμαρχε,  είμαι βέβαιος,  γιατί  παρακολουθώ τις  

δαπάνες στο μέτρο που δύναμαι,  βλέπω ότι  οι  δαπάνες αρχίζουν εξ 

αιτίας του αριθμού των ζώων μεγαλώνουν πάρα πολύ. Δηλα δή θα 

φτάσουμε σε ένα σημείο επειδή έχουμε τόσα και έχουμε και θέματα 
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δημόσιας υγείας και λύσσα θα θυμόσαστε πριν κάποια χρόνια,  επειδή 

είναι τόσα πολλά τα ζώα στο Κυνοκομείο και θα πρέπει αυτά τα ζώα 

για να μην τρώγονται μεταξύ τους,  όπως ξέρει  καλά ο κ.  Στεργίου να 

τα ταΐζεις ,  θα φτάσουμε στο σημείο,  κύριε Δήμαρχε,  να ξοδεύουμε πιο 

πολλά για το Κυνοκομείο από την Κοινωνική Κουζίνα.  Δηλαδή ήδη 

φτάσαμε.   

 Τι θέλω να πω στους συναδέλφους; Να είναι βέβαιοι ,  επειδή 

θυμάμαι και απέξω κιόλας,  μπορώ και να το δω,  οι δαπάνες πράγματι 

γίνονται από διάφορες προμηθευτές.  Καλά το θυμήθηκε ο κ.  

Μεγαλομύστακας.  Νομίζω το μεγαλύτερο ποσό των δαπανών τα είχε,  

δεν θυμάμαι,  είτε από διαγωνισμό, είτε από απευθείας ανάθεση ο κ.  

Δαγκούλης,  δεν ξέρω ποιοι  άλλο προμηθευτές.   

 Το ζήτημα είναι ότι  αυτά τα λεφτά, υποψιάζομαι,  κύριε Δήμαρχε,  

ότι  δεν θα φτάσουν.  Και θα σας παρακαλούσα επειδή ο κ.  Εισαγγελέας 

στην υπόθεση του κ.  Στερίου ανέφερε ότι  ο νόμος,  έτσι όπως είναι 

καμωμένος προστατεύει  τους σκύλους και όχι  τους ανθρώπους,  γιατί  

όταν σου λέει  ότι  το παίρνεις ,  το περιθάλπεις,  το στειρώνεις,  το 

απεντομώσεις ,  κάνεις  όλες τις  ενέργειες αυτές και μετά το επαναφέρεις 

εάν δεν υιοθετηθεί,  τότε προστατεύεις  τα ζώα και όχι  τους ανθρώπους,  

γιατί  δέχεσαι ως γεγονός το ότι  θα υπάρχουν σκύλοι πλέον μέσα στην 

κοινωνία και μέσα στην δημόσια σφαίρα και μπορεί κάποιος από 

αυτούς να δαγκώσει και κανέναν.  

 Αλλά όπως αντιλαμβάνεστε είμαστε ανάμεσα σε αυτό που λένε 

μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κύριε Γαλάνη στοπ.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Πρέπει να τους  επανεντάξεις  από την μια αλλά εάν σε δαγκώσουν πας 

κατηγορούμενους.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Στοπ.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:   

Θα ήθελα να παρακαλέσω τον κ.  Δήμαρχο  στην συνάντηση που τυχόν 

θα βρεθεί  και με τους άλλους Δημάρχους του Νομού, οι  άλλοι 

Δήμαρχοι να αναλάβουν την ευθύνη  και να φτιάξουν Κυνοκομεία και 

αυτοί.  Ο νόμος για να αλλάξει;  Να κάνουν Κυνοκομεία και οι  άλλοι 

Δήμοι.  Όλα έρχονται σε μας,  αγαπητοί συνάδελφοι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Το θέμα ολοκληρώθηκε και μπαίνει  σε ψηφοφορία.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  παρακαλώ κ.  Γιαννακίδη ακούω.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Μόνο μια επισήμανση γιατί  κάτι  είπε ο κ.  Γαλάνης.  Εγώ προσωπικά 

δεν αμφισβητώ ούτε το ήθος ούτε την προσπάθεια του κ.  

Μεγαλομύστακα, αυτό που είπε η αντιπολίτευση είναι ότι  διαφωνεί με 

αυτή την ελαστική προσέγγιση  της έννοιας της απευθείας ανάθεσης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ. Εάν θέλετε απαντήστε.   

Κος ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ:  

Είναι πολύ λεπτό το θέμα, δεν είναι ότι  μας τελείωσε το τσιμέντο και 

δεν μπορούμε να κλείσουμε μια τρύπα. Είναι,  πρέπει να είμαστε 

ελαστικοί σε αυτά τα θέματα γιατί  είναι ανάγκη, είναι ζωντανοί 
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οργανισμοί τα σκυλιά,  δεν μπορούμε να είμαστε,  δημιουργούνται 

ανάγκες συνεχώς.  Δεν είναι …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα ολοκληρώθηκε,  μπαίνει  σε ψηφοφορία.  Παρακαλώ κ.  Γαλάνη. 

Ναι,  ναι,  ναι . .  

Κος ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ:  

Αφού ο διαγωνισμός τώρα γίνεται.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μεγαλομύστακα είμαστε σε φάση ψηφοφορία.  Ναι,  ναι.  Η κυρία 

Καλώτα;  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Ναι με την παρατήρηση να γραφτεί  στα πρακτικά ότι  διαφωνούμε με 

την απευθείας ανάθεση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το ίδιο,  το ίδιο.  Ο κ.  Καρύδας; Όχι.  Ο κ.  Γιαννακίδης όχι .  Η κυρία 

Γεωργούλα όχι ,  όχι ,  όχι  ο κ.  Φωτιάδης,  όχι  η κυρία Ιλανίδου, όχι  η 

παράταξη του κ.  Φωτιάδη στο σύνολο, ναι,  ναι,  ναι  και ο Πρόεδρος.  

Κατεγράφησαν;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στο Α ναι,  στο Β υπάρχει,  προτείνουν διαγωνισμό. Εντάξει;  

Καταγράψατε; Ωραία.   

 

Θέμα 23ο :  
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Έγκριση διενέργειας προμήθειας ζωοτροφών για τις ανάγκες του 

Δημοτικού Κυνοκομείου έτους 2015.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 51/2015)  

…………………  

 

Ομοίως φαρμάκων και ειδών για το Κυνοκομείο του Δήμου, έτους 

2015. 

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβ. κ.  Μεγαλομύστακ ας Α.  

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: 52 /2015) 

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό τέταρτο.  

 

Θέμα 24ο :  

Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων  

 ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του ΟΠΑΚΠΑ, της ΚΕΔΗΣ,  
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προμήθειας γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου 

Σερρών  

 και προμήθειας ειδών για την κοινωνική κουζίνα του Δήμου, έτους 

2015. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος  κ. Γαλάνης.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Διεθνής διαγωνισμός είναι κύριε Δήμαρχε,  κύριε Πρόεδρε.  Ένας 

διεθνής διαγωνισμός για όλο τον Δήμο. Ηλεκτρονικός μάλιστα.  Εάν 

θέλετε να εξηγήσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να εξηγήσω ότι  πρώτον,  θα ανακαλέσουμε,  πρέπει να ανακαλέσουμε 

οποιαδήποτε προηγούμενη απόφασή μας,  διότι  ζητήθηκε από την 

κοινωνική πολιτική,  από την Αντιδημαρχία της κυρίας Αγιαννίδου να 

προστεθεί  και το ποσό που αφορά την κοινωνική κουζίνα.  Επομένως  

ενσωματώθηκε και αυτό στον διαγωνισμό που είναι ανοικτός,  διεθνής 

ηλεκτρονικός και οποιαδήποτε προηγούμενη απόφαση να θεωρείται 

μηδέποτε ληφθείσα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγκεκριμένα ανάκληση της 805 του ΄14 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εγώ λέω και οποιαδήποτε άλλη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δήμαρχε γιατί  ηλεκτρονικός;   
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Έτσι γίνονται πλέον.  Ηλεκτρονικοί όλοι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Από 1/3 είναι.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Για τα τεχνικά έργα είναι εκείνα,  δεν είναι για τις  προμήθειες.  Οι 

προμήθειες ξεκίνησαν ήδη από το φθινό πωρο. Εγώ σας λέω πως έχουν 

τα πράγματα.  

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: 53/2015) 

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό πέμπτο.   

 

Θέμα 25ο :  

Έγκριση διενέργειας προμήθειας λαμπτήρων και  

ηλεκτρολογικού  υλικού, έτους 2015.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Εισηγητής ο κ.  Γκότσης εάν θέλετε κάτι  να ρωτήσετε.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μην μπερδευόμαστε.  Ήταν καμένες όλες.  Ερχόταν ο κύριος κ.  

Αναστασιάδης και έλεγε ότι  στην Κουμαριά δεν έχει .  Ερχόταν ο άλλος,  

στην Καμήλα δεν έχει .  Έπρεπε να καλύψουμε όλο αυτό το κενό.  

Λοιπόν,  αυτή είναι η προμήθεια για το ΄15,  είναι για όλο τον Δήμο, για 

25 χωριά και για την πόλη των Σερρών.  

 Εμείς καλούμαστε τώρα ψήφιση της πίστωσης,  η εγγραφή της 

δαπάνης και ο τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας είναι πρόχειρος 

διαγωνισμός.   

 Πρόχειρος διαγωνισμός για όποιον δεν ξέρει  να του εξηγήσω τι  

σημαίνει .  Είναι όπως και ο ανοι κτός διαγωνισμός,  απλά να το 

εξηγήσουμε,  η δημοσίευση είναι λιγότερες μέρες και αποφεύγουμε σε 

αυτή την φάση τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό. Είναι το ίδιο πράγμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Γκότση συγνώμη, επειδή οι  προμήθειες και κάθε είδους 

προμήθεια…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συγνώμη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Φωτιάδης.  Άλλος; Εσείς.  Κανείς άλλος.  Κύριε Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Κύριε Εισηγητά μπορείτε να μας εξηγήσετε παρακαλώ, 

προβληματιστήκαμε ως παράταξη, με ποιο τρόπο προκύπτει  η  

αντικατάσταση των λαμπτήρων; Ποιος εντοπίζει ,  ποιος πιστοποιεί  και 

τι  είδους και πως κρατούμε αυτή την αποθήκη; Με ποιο σύστημα 

μηχανισμού κάνετε αυτή την δουλειά,  γιατί  είναι μεγάλης κλίμακας  και 

εάν δεν κάνω λάθος τον Δεκέμβριο αγοράσαμε πόσα τεμάχια;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τα είπαμε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πόσα τεμάχια; Πόσα είπαμε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αρκετά.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν μπορώ να σας πω πόσα τεμάχια είναι.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όταν έρχεστε κ.  εισηγητά …  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Για πείτε μου;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εγώ κάνω την δουλειά μου και…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι,  δεν κάνετε καθόλου την δουλειά σας…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Συγνώμη με όλο το συμπάθιο,  όταν μου λέτε πόσους λαμπτήρες έχετε 

πάρει.  
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Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Συγνώμη αυτό οφείλετε να το ξέρετε.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι,  δεν οφείλω.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Βεβαίως και οφείλετε,  διότι  …  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Λάθος κάνετε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε διάλογο σας παρακαλώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ψηφίσαμε τον Δεκέμβριο…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Για το ΄14.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ψηφίσαμε τον Δεκέμβριο λέω κύριε Γκότση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε διάλογο σας παρακαλώ. Αφήστε να γίνει  η ερώτηση κ.  

Γκότση. Μισό λεπτάκι,  κάντε την ερώτησή σας.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Η ερώτηση που έκανα, κύριε Πρόεδρε,  την επαναφέρω. Λέω λοιπόν,  με 

ποιον μηχανισμό εντοπίζουμε τις  καμένες λάμπες;  Εάν τηρούμε. .  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:   

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Δεύτερο σκέλος.  Εάν τηρούμε δεδομένα; Εάν μαζεύουμε τις  καμένες 

και υπάρχει δηλαδή δυνατότητα και πόσες αγοράσαμε,  λαμπτήρες 

αγοράσαμε Δεκέμβριο; Νομίζω είναι πολύ λογικό αυτό που ρωτώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήστε σε αυτά που γνωρίζετε κύριε Αντιδήμαρχε.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Καταρχήν ο εντοπισμός πώς γίνεται;  Ένα -ένα. Κάθε Πρόεδρος 

Τοπικής Κοινότητας και τα λοιπά αναφέρει,  έρχεται και λέει  ότι  

λείπουν αυτές οι  λάμπες.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεύτερον,  υπάρχει το Κέντρο Εξυπηρέτησης των Πολιτών. Παίρνουν 

εκεί  τηλέφωνο και λένε ότι  λείπει  μια λάμπα στην Κοιλάδα και τα 

λοιπά και τα λοιπά.  

 Άλλο. Έρχονται απευθείας πολίτες στο τμήμα που είναι η 

προϊσταμένη, έρχονται σε μένα και τα λοιπά. Δημοτικοί σύμβουλοι .  

Όλοι αυτοί,  όλους αυτούς που σας είπα,  δεν έμεινε και κανένας άλλος,  

εντοπίζουν που είναι και μάλιστα καμία φορά, επειδή το συνεργείο 

λέμε,  ας πούμε μια λάμπα εκεί ,  σε ποια κολώνα; Στην Κοιλάδα εκεί  

μια λάμπα. Τους λέμε ότι  βάλτε κάποιο σημείο,  όταν δεν μπορούμε να 

εντοπίσουμε,  βάλτε μια κορδέλα, βάλτε μια εκεί  για να πάνε.  Έτσι 

γίνεται η αλλαγή.  

 Πάμε λοιπόν για τις  καμένες.  Οι καμένες πάνε στην ανακύκλωση.  

 Το πόσες λάμπες πήραμε το ΄14,  εδώ δεν μπορώ να σας πω. Εδώ 

δεν μπορώ να σας πω. Να ρωτήσω αύρι ο.  Ας πούμε μπορείτε εσείς  να 

λέτε ότι  έπρεπε να ήξερα, εγώ δεν το θεώρησα τόσο σοβαρό πόσες 
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λάμπες χρησιμοποιήσαμε,  πήραμε.  Να ρωτήσουμε αύριο να μας πουν.  

Θα σας πάρω ένα τηλέφωνο να σας πω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλος; Ο κ.  Ηλίας Αναστασιάδης.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ :  

Καλό θα είναι,  κύριε Γκότση, καλό θα είναι να ξέρουμε τον αριθμό. 

Είναι περισσότερο θέμα ελέγχου και ενδιαφέρει εσάς.   

 Εγώ ήθελα να ρωτήσω άλλο. Όλες οι  προμήθειες γίνονται μέσα 

από την διαδικασία των ηλεκτρονικών προσφορών. Αυτό το ξέρουμε 

εδώ και κάμποσο καιρό.  Εσείς μας είπατε πρόχειρο διαγωνισμό. Αυτό 

δεν εγκυμονεί κινδύνους για τον ίδιο τον διαγωνισμό; Το ψάξατε;  

 Δεύτερον.  Να ολοκληρώσω γιατί  ξέρω ότι  αυτό είναι παγιωμένο 

και απόλυτο και γι΄ αυτό κάνω το ερώτημα αυτό.  Το δεύτερο. Σε ότι  

έχει  σχέση  με την αγορά και τα λοιπά, θα λειτουργήσετε στην λογική 

του λογαριασμού τάξεως ή άπαξ; Αυτό έχει  άμεση σχέση και με το 

κόστος στην συνέχεια της προμήθειας γι΄ αυτό σας το έθεσα.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν εγκυμονεί κανένας κίνδυνος,  διότι  ο ανοικτός διαγωνισμός 

προβλέπει τον μη ηλεκτρονικό διαγωνισμό. Είναι ίδιος,  δεν είναι 

απευθείας ανάθεση, κανονικά ανάρτηση σε εφημερίδες,  σε δυο 

εφημερίδες τοπικές,  σε μια εφημερίδα πανελλήνιας εμβέλειας,  είναι 

κανονικός διαγωνισμός.  Απλά …  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Συντομεύουμε λίγο τον χρόνο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Τοποθετήσεις επί  του θέματος εάν υπάρχουν;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το δεύτερο ποιο ήταν;  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Το δεύτερο ερώτημα, θα λειτουργήσετε στην λογική του λογαριασμού 

τάξεως ή άπαξ;    

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τι σημαίνει  αυτό δηλαδή; Για να καταλάβουμε.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Από την στιγμή που δεν ξέρουμε τον  αριθμό..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγη ησυχία από το σώμα.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Γκότση από την στιγμή που δεν ξέρουμε τον αριθμό των 

λαμπτήρων που θα αγοράσουμε,  ο διαγωνισμός γίνεται στην τιμή 

μονάδος.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τον αριθμό των λαμπτήρων που θα αγοράσουμε για το ΄15.  Η μείωση 

θα γίνει  στην τιμή μονάδος.  Εδώ υπάρχουν δυο. Προϋπολογίζουμε 

50.000,  λόγω χάρη λαμπτήρες  και κάνουμε τον διαγωνισμό και τα 

παίρνουμε άπαξ.  Αυτό είναι το ένα.  Το δεύτερο, κάνουμε τον 

διαγωνισμό στην τιμή μονάδος και ανάλογα με τα πόσα θα 

καταναλώσουμε θα γίνεται η αφαίρεση. Αυτός είναι ο λογαριασμός 

τάξεως.   
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 Νομίζω ότι  το πρώτο συμφέρει περισσότερο. Γι΄ αυτό είπα το 

πώς θα λειτουργήσουμε;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να πω το εξής:  η αγορά στον διαγωνισμό γίνεται κατόπιν μελέτης.  Η 

μελέτη δεν έχει  μόνο κόστος,  έχει  και τεχνικά χαρακτηριστικά,  έχει  

διάρκεια,  έχει  τεχνολογία,  έχει  όλα αυτά.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν θα διαφωνήσω σε αυτά. Εγώ άλλο σας είπα.  Στην τιμή μονάδος και 

στο κόστος.  Εκεί αναφέρομαι.  Όλα αυτά σίγουρα θα υπάρχουν στην 

μελέτη.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Η μελέτη τα προβλέπει αυτά.  Υπάρχει η μελέτη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχει τα πάντα αναλυτικά μέσα.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Άμα πάρετε το …  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εξοικονόμηση χρημάτων για τον Δήμο, εκεί  αναφέρομαι.  Το πώς θα 

είναι οι  προδιαγραφές ξέρω πως είναι.  Ξέρω πως γίνονται οι  

προμήθειες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο διαγωνισμός αυτός γιατί  γίνεται;   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εκεί είναι η διαφοροποίησή μου εμένα.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μισό λεπτό.  Είναι προϋπολογισμός 67,  69.000. Άρα λοιπόν στον 

διαγωνισμό με αυτόν τον προϋπολογισμό πάμε.  Με αυτόν τον 
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προϋπολογισμό πάμε.  Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε διαφορετικά.  

Πάμε με αυτόν τον προϋπολογισμό, με αυτές  τις  τεχνικές 

προδιαγραφές που λέει  η μελέτη και ανάλογα θα πάρουμε …  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μα δεν είναι δυνατόν όταν έχεις  έναν προϋπολογισμό να πεις  ότι  

παίρνω για 50.000, όταν είναι 70.000 ο προϋπολογισμός.   

Κος Η.  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Γκότση η Δ.Ε.Υ.Α.  . .  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Η Δ.Ε.Υ.Α.  δεν ξέρω πως λειτουργεί ,  εμείς  λέμε πως λειτουργεί  ο …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλει κανείς  να τοποθετηθεί;  Ο κ.  Χρυσανθίδης.  Άλλος; Ουδείς.  

Παρακαλώ.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:   

Κύριε Αντιδήμαρχε,  ο αρχηγός της πα ράταξης έκανε κάποιες 

ερωτήσεις και σωστά απαντήσατε δεν γνωρίζατε πόσες λάμπες 

προμηθευτήκαμε μέχρι τον Δεκέμβριο που αποφασίσαμε και κάναμε 

κατά Δημοτική Ενότητα με σημαντικά ποσά, 14 χιλιάρικα, εάν θυμάμαι 

καλά, κάθε Δημοτική Ενότητα. Άρα λοιπόν λειτουρ γώντας η αποθήκη 

μας πιστεύουμε ότι  υπάρχει  στην αποθήκη μέσα απόθεμα. Δεν μπορεί 

να πήραμε τον Δεκέμβριο και να τις  καταναλώσαμε όλες τις  λάμπες 

που πήραμε.   

 Γι΄ αυτό λοιπόν έχουμε και όλα τα χρονικά περιθώρια να πάμε σε 

έναν ανοικτό διαγωνισμό, ηλεκτρον ικό,  όπως θέλετε πείτε τον,  ανοικτό 

διαγωνισμό λέω εγώ, τον οποίο θα λάβουν γνώση περισσότερο οι  
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συμπολίτες μας και θα έχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή. Μεγαλύτερη 

συμμετοχή σημαίνει  καλύτερη τιμή, καλύτερη έκπτωση που συμφέρει 

τον Δήμο.  

 Άρα εμείς λοιπόν θα ψηφίσουμε να γίνει  ανοικτός διαγωνισμός.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε να απαντήσετε,  να τοποθετηθείτε κ.  Γκότση;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κοιτάξτε,  είναι μια πρόταση της αντιπολίτευσης.  Εγώ θέλω να πω το 

εξής όμως. Δεν υπάρχει καμία διαφορά και μάλιστα με τον ανοικτό 

διαγωνισμό, γιατί  τον ηλεκτρονικό πλέον επειδή είναι στην αρχή δεν 

το βλέπουν και πολλοί,  εδώ μέσω εφημερίδων και τα λοιπά στον 

ανοικτό διαγωνισμό θα έχουμε περισσότερους διαγωνιζόμενους.   

 Είναι μια πρόταση σεβαστή, όμως εμείς  επιλέξαμε αυτόν τον 

τρόπο, τον ανοικτό δ ιαγωνισμό που δεν διαφέρει και για συντομία 

χρόνου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρόχειρο,  πρόχειρο.  Δευτερολογία.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:   

Ξέρετε κύριε Αντιδήμαρχε και κύριε Πρόεδρε,  έβαλα αυτόν τον 

προβληματισμό και στην ερώτηση που έκανε ο αρχηγός της παράταξής 

μου σχετικά με το πόσες,  τι  αριθμό λαμπών έχουμε αγοράσει,  παρότι 

ήμασταν χρόνια μαζί στην Οικονομική Επιτροπή ορμώμενος από εκεί  

το λέω αυτό,  διότι  σήμερα είχαμε στην Οικονομική Επιτροπή 

προμήθεια κάποιων υλικών χωρίς να κατονομάζονται,  χωρίς να 

γνωρίζουμε δηλαδή. Καταλάβατε;  

 Γι΄ αυτό τον λόγο πιστεύω ότι  ο Αντιδήμαρχος  ο καθ΄ ύλην 

αρμόδιος πρέπει να γνωρίζει  πόσες λάμπες.  Την ίδια την αποθήκη, τι  
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κρατάμε στην αποθήκη μας,  να ξέρουμε τι  γίνεται.  Δηλαδή εγκρίνουμε 

ένα ποσό, κύριε Πρόεδρε 15.000 ευρώ με απευθείας ανάθεση  με μια 

νόμιμη διαδικασία και παίρνουμε κάποιες λάμπες.  Δεν πρέπει να 

ξέρουμε εμείς  σαν Οικονομική Επιτροπή ότι  ξέρετε,  θα αγοράσουμε 30 

λάμπες,  50 λάμπες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  επειδή έχετε αυτή την απορία σας την λύνω αμέσως. Εάν 

βλέπατε τον ενδεικτικό προϋπολογισμό…  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με συγχωρείτε,  όταν έχετε απορίες έρχεστε και τις  λύνετε.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:   

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι να κάνουμε; Αλλιώς δεν γίνεται.  Είδος προμήθειας.  Είπα δέκα είδη 

λαμπτήρων  προηγουμένως και ακούστε τα.  Ένα -ένα θα σας τα 

διαβάσω.  

Λαμπτήρες νατρίου ΥΠ ισχύος 110 watt  με κάλυκα  Ε27. Τι λέει;  ΑΤ1, 

τεμάχια,  ποσότητα 650.  

Λαμπτήρες ατμών νατρίου 210 watt  με κάλυκα Ε40, εκατό τεμάχια.   

Λαμπτήρες ατμών…  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Δεν μίλησα  για το συγκεκριμένο εγώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για ποιον μιλάμε,  για άλλον θα μιλάμε; Αφού έχουμε αυτόν κ.  

Χρυσανθίδη.  
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Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:   

Στην ερώτηση που υπέβαλε ο κ.  Φωτιάδης σχετικά…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για τις  καμένες λάμπες.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Εκεί αναφέρθηκα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην πάμε τώρα, αφού είναι με διαγωνισμό γιατί  μας παιδεύετε με τις  

απευθείας αναθέσεις;  Αλλάζουμε θέμα. Εκτός θέματος πάμε.  Εδώ 

έχουμε συγκεκριμένα πράγματα. Λοιπόν,  συμφωνεί το σώμα ή το βάζω 

σε ψηφοφορία;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σε ψηφοφορία να το βάλεις.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ψηφοφορία.  Ναι,  ναι,  ναι   ο Δούκας.  Ο κ.  Καρύδας; Ναι,  ναι η κυρία 

Γεωργούλα. Κύριε Χρυσανθίδη;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εμείς ψηφίζουμε,  όπως σας είπα,  με ανοικτό διαγωνισμό και επιτέλους 

δημιουργία αποθήκης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει αποθήκη. Ο κ.  Ραμπότας ναι.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Υπάρχει αποθήκη;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.  Φυσικά υπάρχει κ.  Φωτιάδη. Ναι,  ναι,  ναι  και ο Πρόεδρος.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ      

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 54/2015) 

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό έκτο θέμα.  

 

Θέμα 26ο :  

Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες του 

Δήμου  Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής ο κ.  Γαλάνης.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Θέλετε να σας αναφέρω ορισμένα πράγματα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.   
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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: 55/2015) 

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό έβδομο.  

 

Θέμα 27ο :  

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας:  

¨Καινοτόμο σύστημα εξοικονόμησης πόρων μέσω βελτιστοποίησης  

της συλλογής απορριμμάτων και της κατανάλωσης καυσίμων  στο  

 Δήμο Σερρών¨ .  

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  Χράπας Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να συλλυπηθούμε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο τον κ.  Χράπα, ο οποίος 

απουσιάζει  σήμερα. Απεβίωσε η πεθερά του και γι΄  αυτό απουσιάζει .   

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής  της προμήθειας:  

¨Καινοτόμο σύστημα εξοικονόμησης πόρων μέσω βελτιστοποίησης της 

συλλογής απορριμμάτων και της κατανάλωσης καυσίμων στο Δήμο 

Σερρών¨ .  

 Εδώ έχουμε:  Γράφω τον τίτλο του θέματος:  Έγκριση 

πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας:  ¨Καινοτ όμο 
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σύστημα εξοικονόμησης πόρων μέσω βελτιστοποίησης της συλλογής 

απορριμμάτων και της κατανάλωσης καυσίμων στο Δήμο Σερρών¨ .  

Ομόφωνα ναι;  Παρακαλώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  εμείς  δεν θα ψηφίσουμε ξέρετε για έναν απλό λόγο.  

Εδώ ακούστηκαν σοβαρά πράγματα και εμείς  πραγματικά θα 

συνταχθούμε με την χαρά και με τον ενθουσιασμό αυτόν που 

εισηγήθηκαν και δεν μιλώ για τον απόντα, γενικά υπήρχε μια αίσθηση 

ότι  αυτό το πρόγραμμα θα λύσει κατά πολύ και θα ανακουφίσει την 

κυκλοφορία και θα έχουμε μείωση στους ρύ πους,  στα πετρέλαια και τα 

λοιπά.  

 Εμείς θέλαμε αυτό να μας το δείξετε εν τοις  πράγμασι,  

χειροπιαστά, για να ψηφίσουμε εμείς  στην παραλαβή, γιατί  κατά τα 

λοιπά είναι μια από τα ίδια,  όπως εξήγησα και πιο μπροστά σαν 

παράταξη. Φτάνει πια με αυτές τις  αναθέ σεις.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στον κ.  Χαρίτο ο λόγος.   

Κος ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Επειδή λείπει  ο κ.  Χράπας,  απλώς να σας,  αυτό είναι το τελικό 

πρωτόκολλο παραλαβής.  Την προηγούμενη εβδομάδα ήρθαν από την 

Αθήνα. Βασικά έχει  παραλειφθεί εδώ και ένα χρόνο περίπου το 

σύστημα. Μέσα στο κομπιούτερ μπορούμε να δούμε διάφορες 

ενέργειες.  Είναι ένα GPS το οποίο μπαίνει  στα απορριμματοφόρα.  

 Ήρθε η Επιτροπή, ήλεγξε όλα τα απορριμματοφόρα ένα -ένα, τα 

βγάλανε και φωτογραφίες,  συμφωνήσανε.  Στην ουσία κάνανε έλεγχο 

και τον εργολάβο και τον φορέα .  
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Αυτός που έχει  πάρει το έργο.  Αυτό είναι ένα πρόγραμμα που είναι στο 

κομπιούτερ,  δηλαδή εάν έρθετε κ.  Φωτιάδη κάτω . .  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Βεβαίως.  Λοιπόν,  θα δείτε μέσα στο κομπιούτερ,  για παράδειγμα 

φαίνεται όλη η διαδρομή την ώρα που ξεκινάει  το απορριμματοφόρο 

και βγαίνει  από την πύλη και όλη την διαδρομή που κάνει  ανάλογα με 

την διαδρομή, την διαδρομή Νο. 6 δηλαδή φαίνεται ανά λεπτό το που 

βρίσκεται,  πόσο όγκο απορριμμάτων παίρνει .  Δηλαδή εκεί  μπορεί να 

δει  κάποιος,  αυτός που είναι στην Καθαριότητα μετά ότι  ξέρεις ,  στην 

τάδε περιοχή έχει  παραπάνω καύσιμα, παραπάνω απορρίμματα και τα 

λοιπά και να αλλάξει το προγραμματισμό και μπορεί να δει  την 

ταχύτητα. Μπορεί να δει ,  γ ια παράδειγμα, μπορείς να δεις  άμα τρέχουν 

πάνω από  80 χλμ όταν πηγαίνουν στον Χ.Υ.Τ.Α. ή όταν πηγαίνουν 

μέσα στην πόλη με πόσα χιλιόμετρα πηγαίνουν.   

 Επίσης,  υπάρχουν,  να σας τα διαβάσω. Είναι με την κατανάλωση 

καυσίμων. Υπάρχει φυσικά ένα πρόβλημα και στην κατανάλωση 

καυσίμων γιατί  βάζουν και βιοκαύσιμα  μέσα και κάπου, να το πω έτσι 

στα ελληνικά, μπουκώνει αυτό που έχουν,  τέλος πάντων, εκεί  μέσα 

αλλά δουλεύει σε γενικές γραμμές.   

 Επίσης γίνεται καταγραφή βάρους των απορριμμάτων και 

συνοπτικά μπορούν να καταγραφούν βάρος απορριμμάτων, ημερήσια 

εβδομαδιαία και ετήσια ποσότητα σε γεωγραφικό σημείο,  οπότε 

μπορούμε να καθορίσουμε μετά που θα στείλουμε περισσότερα 

απορριμματοφόρα και τις  ώρες και τα λοιπά.  

 Αυτό εάν έρθετε μπορείτε να το δείτε,  είναι στο κομπιούτερ…  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 11 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015  

183 

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Όλα τα οχήματα. Αυτή την στιγμή είναι 19 οχήματα. Είναι και της 

ανακύκλωσης.  Μιλάω όλα μαζί.  Τέσσερα ανακύκλωσης και τα 

υπόλοιπα. Τα δυο είναι καθηλωμένα κάτω διότι  έχουμε προβλήματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην αλλάζουμε θέμα. Μην αλλάζουμε θέμα, σας παρακα λώ 

συνάδελφοι.   

Κος ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Διευθυντής είναι ο Δασκαλόπουλος και της Καθαριότητας,  φυσικά 

είναι ο κ.  Χράπας …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί του θέματος.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.   

Κος ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Απλώς τώρα είναι η οριστική παραλαβή. Έχουν παραληφθεί εδώ και 

ένα χρόνο τουλάχιστον αυτά τα συστήματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα; Διαφοροποιείται ο κ.  Φωτιάδης;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:   

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε;  Ομόφωνα ναι λοιπόν.  

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: 56/2015) 

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο εικοστό όγδοο.  

 

Θέμα 28ο :  

Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας τμήματος του  

υπ' αριθμ. 2δ  αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Αγίου Ιωάννη.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος  Πολεοδομίας κ.  Μυστακίδης.  Εάν θέλετε να 

κάνετε μια…  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Μιλάμε για 375 τμ πάνω στον λόφο Καγιά στο Κούρτεν,  εκεί  που είναι 

όλες οι  κεραίες.  Αυτό τον χώρο θέλει  να τον νοικιάσει η Digea.  

Βέβαια έχει  ήδη κάνει  κάποιες εγκαταστάσεις.  Εμείς τους κάναμε 

διοικητική αποβολή, κάνανε ανακοπή και η διαδικασία αυτή με την 

δημοπρασία που τρέχει  νομίζω ότι  θα προλάβει και την εκμίσθωση από 

τους ενδιαφερομένους.  Πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία όλη της 

διοικητικής αποβολής.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις.  Ο κ.  Φωτιάδης.  Άλλος; Κανείς.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Και αυτός που κάθεται δίπλα σου μας χρωστάει μια ενημέρωση. Όσοι  

είναι εκεί ,  μας είπες κ.  Αντιδήμαρχε,  ότι  θα μας εξηγήσεις ποιοι   είναι 

εκεί ,  τι  κατέχουν.  Εσύ, εσύ.  Μας έχεις  πει .  Πολύ καλά θυμάμαι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάλι σε άλλο θέμα πάτε κ.  Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είναι απολύτως παρεμφερές.   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε συνάδελφε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν έχεις  τον λόγο,  γιατί  μιλάς;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:   

Μα απευθύνθηκε σε μένα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπορεί να απευθύνεται.  Κόβω τον κ.  Φωτιάδη, ερώτηση επί του 

θέματος έχετε;  Θα προσπεράσω.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πρόεδρε χαμογέλασα και είπα κάτι .  Λοιπόν,  η ερώτησή μου είναι,  

υπάρχουν όλοι όσοι εκεί  είναι τακτοποιημένοι;  Διότι  κάναμε 

διοικητική αποβολή..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σε άλλα θέματα είστε κ.  Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι,  στο ίδιο θέμα είναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί του θέματος αυτού.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Πολύ στο ίδιο θέμα είναι.  Εμφανίστηκε η Digea και κάναμε αυτή την 

διοικητική αποβολή. Οι άλλοι είναι τακτο ποιημένοι;  Πολύ επί του 

θέματος είμαι.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Η διαχείριση της ακίνητης περιουσίας ανήκει στην τεχνική διεύθυνση 

και συγκεκριμένα στο τμήμα που τυχαίνει  από την αρχή της 

προηγούμενης θητείας να είναι Αντιδήμαρχος  ο κ.  Μυστακίδης.  Εμείς 

στο Προσόδων κάνουμε μόνο τις  δημοπρασίες.  Δεν διαχειριζόμαστε 

την ακίνητη περιουσία.  Δηλαδή μας έρχεται μια εισήγηση από την 

υπηρεσία του κ.  Μυστακίδη και κάνουμε την δημοπρασία.  Αυτή είναι η 

όλη αλήθεια.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άμα θέλετε απαντήστε.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Οι περισσότεροι δεν είναι τακτοποιημένοι.  Πολλοί λίγοι  έχουν άδειες.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εύλογη ερώτηση.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Διότι ,  καταρχήν εμείς  τους βρήκαμε.  Εμείς τους βρήκαμε και αυτό 

ήταν μια καινούργια εγκατάσταση για την οποία,  προφανώς, υπήρχαν 

και κάποιες καταγγελίες,  γι΄αυτό και παρενέβημεν.  Τώρα, εάν θέλουμε 

να βάλουμε τάξη εκεί  πάνω, πρέπει να …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Πρέπει καταρχήν να πολλαπλασιαστεί  το εμβαδόν  εκείνου του λόφου 

με έναν μεγάλο ακέραιο αριθμό, διότι  αυτοί τώρα αυτή την στιγμή 

καταλαμβάνουνε 10,  20 μέτρα αλλά για να βγουν οι  άδειες σίγουρα 

χρειάζεται κάποιο μίνιμουμ εμβαδού που είναι πολύ περισσότερο.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Εγώ Πρόεδρε θα επιμείνει  στο να πάμε στην διαδικασία της 

διοικητικής αποβολής γιατί  αυτό είναι σε βάρος των οικονομικών του 

Δήμου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Σε βάρος οικονομικών του Δήμου. Να αρχίσει  η διαδικασία 

διοικητικής αποβολής για να επιβάλουμε και να πάρουμε το ανάλογο 

ποσό.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Επειδή η εξαγγελία της κυβέρνησης είναι ότι  θα υπάρξουν άδειες,  

πιστεύω ότι  θα τακτοποιηθούν.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι το είκοσι οκτώ;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Εάν κάνουμε την διαδικασία ….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μυστακίδη παράκληση για την οικονομία του χρόνου, …  
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Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν σε άκουσα.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Άμα κάναμε την διαδικασία που προτείνετε,  να ξέρετε ότι  δεν θα 

εμφανίζεται άλλος στα κανάλια.   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Δεν πειράζει  καθόλου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το μόνο που δεν τον πειράζει .  Ούτε και μένα προσωπικά. Το δηλώνω 

δημόσια.  Το μόνο που δεν με πειράζει  είναι αυτό.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 57/2015) 

…………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό ένατο.  

 

Θέμα 29ο :  

Έγκριση δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση:  

α) ισόγειου καταστήματος (Νο 30) του Δημαρχείου Σερρών  

 στο Σωματείο ΠΡΟ.Τ.Ε.Κ.Τ.Α. και  

β) μιας αίθουσας του σχολικού κτηρίου Βαμβακούσας στον  
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Πολιτιστικό Σύλλογο Βαμβακούσας.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μυστακίδη έχετε τον λόγο.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Η εισήγησή μας είναι για το Α που αφορά το ισόγειο κατά στημα  υπ '  

αριθμό  30 και ζητάει η ΠΡΟΤΕΚΤΑ, να μην το παραχωρήσουμε,  αυτή 

είναι η εισήγηση της υπηρεσίας και του Τ.Σ.  φυσικά ο λόγος είναι ότι  

υπάρχει  μεγάλη ανάγκη σε χώρους για τους δημοτικούς υπαλλήλους 

και είχαμε πάρει και μια απόφαση ότι  ξενοικιάζετα ι να μην το 

νοικιάζουμε,  για να έχουμε χώρους στο Δημαρχείο.  Δηλαδή ο ένας 

είναι πάνω στον άλλο σε μερικά γραφεία.   

 Ενώ για το β,  που αφορά την αίθουσα το σχολικού κτιρίου της 

Βαμβακούσας είμαστε θετικοί να δοθεί  στον Πολιτιστικό Σύλλογο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συναινεί  το σώμα; Ερωτήσεις;  Παρακαλώ. Ο κ.  Φωτιάδης,  ο κ.  

Γιαννακίδης,  η κυρία Καλώτα, ο κ.  Καρύδας.  Σε πέντε λεπτά παράταση 

θα πάρουμε εάν χρειαστεί  και πιθανόν θα χρειαστεί .  Μια ώρα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και αύριο μέρα είναι,  μην στεναχωριέστε.  Κύριε Φωτιάδη έχετε τον 

λόγο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συγκεκριμένη διάρκεια.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Τα θέματα να μην είναι 41 και να είναι 30.  Να είναι λιγότερα θέματα. 

Και να φύγουμε και 20:00΄ η ώρα, δεν έχουμε πρόβλημα, μας βολεύει.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πρόεδρε για τα θέματα, για τον αριθμό των θεμάτων, στα Δημοτικά 

Συμβούλια ξέρει  και ο κ.  Μηλίδης και ο κ.  Γκότσης,  πάντα ο αριθμός 

των θεμάτων είναι αυτός.  Γιατί  τα περισσότερα θέματα είναι 

διαδικαστικού χαρακτήρα. Και εάν είμαστε καλά προετοιμασμένοι δεν 

υπάρχει λόγος να κωλυσιεργούμε αλλά δυστυχώς πολλές φορές δεν 

είμαστε καλά προετοιμασμένοι και δημιουργούνται ερωτήματα και 

συζητάμε για να συζητάμε.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει τοποθέτηση από τον κ.  Γιαννακίδη.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Πριν κάνω την  ερώτηση θα ήθελα απλά, Πρόεδρε θερμή παράκληση 

μην το πάτε 18:00΄ η ώρα, τουλάχιστον 19:00΄ η ώρα γιατί  

αντιλαμβάνομαι αυτούς που έχουν να ξυπνήσουν πρωί είναι άλλοι 

όμως που δουλεύουν μέχρι αργά.  

 Εγώ μια ερώτηση θέλω να κάνω. Δεν το ξέρω το σωματείο,  δ εν 

ξέρω καν προσωπικά, απλά ήθελα να ρωτήσω, δεν θα μπορούσε να 

συστεγαστεί  αυτό που λέγαμε την προηγούμενη φορά, ας πούμε,  με 

τους Εφέδρους Αξιωματικούς,  με τον ίδιο τον Σύλλογο στον ίδιο χώρο;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  
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Ποιοι  δεν θέλουν Δήμαρχε; Δεν θέλουν οι  έφεδροι;  Λυπάμαι αλλά τι  

πάει  να πει  ότι  δεν θέλουν; Δεν το αντιλαμβάνομαι.  Όχι Δήμαρχε,  δεν 

το αντιλαμβάνομαι αυτό το πράγμα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να σας πω την άποψή μου, κακώς ήρθε το θέμα αυτό στο Δημοτικό 

Συμβούλιο ή και στην Δημοτική Κοινότητα. Έρχονται καθημερινώς,  

καθημερινά Σύλλογοι,  φορείς και ζητάνε γραφεία από τον Δήμο. Ο 

Δήμος δεν έχει  δυστυχώς γραφεία.  Εγώ τους λέω ότι  εάν θέλουν 

μπορούν να πάνε στα στρατόπεδα να επιλέξουν έναν χώρο να τον 

ανακαινίσουν.  Δεν έχουν χρήμα τα. Και αυτά τα γραφεία που τα έχουν 

οι  Έφεδροι και ο Σύλλογος Αναπήρων, τα οποία τα χρησιμοποιούν τον 

χρόνο πέντε ή έξι  φορές,   ενώ οι δικοί μας οι  υπάλληλοι είναι ο ένας 

πάνω στον άλλο, θα ζητήσω εγώ να αποχωρήσουν από αυτά τα γραφεία 

και θα πρέπει να πάνε οι  υπηρεσίες του Δήμου. Δεν γίνεται άλλωστε 

και η πρακτική του Δήμου, της Δημοτικής Αρχής δηλαδή, η φιλοσοφία 

μας είναι ότι  μαγαζί αδειάζει  θα πηγαίνει  κάποια υπηρεσία εκεί .  Δεν 

χωράνε.  Τα βλέπετε,  βλέπετε πως λειτουργούν.  Σε ένα γραφείο 2Χ2 

υπάρχουν πέντε,  έξι  υπάλληλοι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και μην πάμε μακριά.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Άλλοι μην θέλουμε να βάλουμε και άλλους.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  επί  του θέματος αυτού τοποθετηθήκατε.  Ερώτηση. Η κυρία 

Καλώτα ερώτηση.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.  Άλλος; Η κυρία Καλώτα. Οι δυο σας.  Παρακαλώ κ .  

Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:   

Κύριε Πρόεδρε πραγματικά αιφνιδιαστήκαμε.  Θα σας πω αμέσως. Το 

άρθρο 66,  διότι  πολλές φορές και οι  εισηγήσεις επικαλούνται τον 

Καλλικράτη τον 3852, λέει  καθαρά  στην 7η παράγραφο ότι  για την 

αποδοτικότερη λειτουργία των δημοτικών παρατάξεων η Δημοτική 

Αρχή οφείλει  να παραχωρεί σε αυτές κατάλληλα εξοπλισμένο χώρο 

καθώς και γραμματειακή υποστήριξη.  

 Εμείς ως παράταξη, νομίζω θα συνεννοηθούμε,  θα σας φέρουμε 

αίτηση την Δευτέρα, αλλά όμως και στην εισήγηση το λέει  και το 

ξέρετε πολύ καλά ότι  εκείνο το γραφείο είναι της αντιπολίτευσης.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εκείνο το γραφείο που ζητά η ΠΡΟΤΕΚΤΑ, είναι ένα πολύ μικρό 

γραφειάκι δίπλα ακριβώς από το γραφείο 30.  Δεν είναι της 

αντιπολίτευσης.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Της αντιπολίτευσης είναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι.   

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ   

Το γράφει εδώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το γραφείο της αντιπολίτευσης ανήκει στην αντιπολίτευση αλλά 

ουδέποτε η αντιπολίτευση το χρησιμοποίησε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Το χρησιμοποίησε κύριε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάποτε μπορεί να το χρησιμοπο ίησε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ένα λεπτό Πρόεδρε.  Εδώ λέτε στην εισήγηση …  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μην βιάζεστε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν βιάζομαι κ.  Αναστασιάδη.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Το χρησιμοποιούμε και πολύ μάλιστα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπράβο, ωραία.  Εάν το χρησιμοποιείτε που είναι τ ο πρόβλημα;  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εκεί πέρα πρέπει να κάνουμε πλήρη ανακαίνιση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το βάψαμε, βάλαμε ένα σώμα ηλεκτρικό.  Τώρα έχει  καλοριφέρ εκεί  

πέρα. Λειτουργούν καλοριφέρ.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πρόεδρε εδώ στην σελίδα 2…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί του θέματος αυτού  όμως έχουμε να πούμε κάτι;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Επί του θέματος ακριβώς είμαστε.  Στην εισήγηση στην σελίδα 2,  στην 

παράγραφο 2,  το 308 είναι το γραφείο της αντιπολίτευσης.  Το φέρατε 

εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Προσέξτε είναι αρνητική. Εγώ το φέρνω στ ο Δημοτικό Συμβούλιο,  

διότι  είμαι υποχρεωμένος.  Το στέλνει  το Τοπικό Συμβούλιο προς το 

Δημοτικό Συμβούλιο.  Η εισήγηση του Τοπικού και είμαστε κάθετα 

αρνητικοί για να το περάσουμε.  Απορρίπτεται εκ των πραγμάτων. 

Ήμουν υποχρεωμένος να το βάλω αλλά αυτό δεν σ ημαίνει  ότι  …  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Το Τοπικό Συμβούλιο …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να δοθεί αλλού το γραφείο της αντιπολίτευσης.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εν πάση περιπτώσει,  κύριε Πρόεδρε εγώ θεωρώ, εγώ το είδα ως 

προσβολή. Σας μιλώ ειλικρινά,  το είδα ως προσβολή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Φωτιάδη  μπορείτε να λέτε ότι  θέλετε,  αλλά …  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Το αίτημά μας θα είναι συνολικό της αντιπολίτευσης,  θέλουμε και 

αξιοπρέπεια,  θέλουμε και εφαρμογή του Καλλικράτη. Δεν εφαρμόζεται 

ο νόμος κατά περίπτωση, στο σύνολό του εφαρμόζεται.  Παρακαλούμε 

αξιοπρέπεια .  Αξιοπρέπεια και τα έπιπλα και όλα αυτά να είναι καθώς 

πρέπει.  Και γραμματειακή υποστήριξη παρακαλώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η γραμματεία είναι στην διάθεσή σας.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:   

Ωραία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Την έχετε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Θα σας φέρουμε αίτηση από κοινού η αντιπολίτευ ση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι ένα αίτημα το οποίο το έχουμε κάνει  βούκινο τόσα χρόνια.  

Τολμάν να ζητούν το γραφείο της αντιπολίτευσης.  Οι υπηρεσίες δεν 

λένε;  Όταν σας φέρνουν το θέμα δεν σας λένε ότι  κύριε Πρόεδρε είναι 

το γραφείο της αντιπολίτευσης; Είναι δυνατόν ;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ενημερώθηκε και Αντιδήμαρχος  Έργων.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:   

Πρόεδρε εκτός από το βάψιμο τι  θα κάνουμε άλλο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν ξέρω, ότι  άλλο ζητήσουν με την αίτησή τους.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για να μην συζητάμε κ.  Γκότση, επί  τέσσερα χρόνια και εσύ μαζί μας  

συνεδρίαζες εκεί .  Το ξέρεις .  Λίγο βελτίωση. Αυτό θέλω να σου πω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επειδή θα έρχονται πολίτες εκεί .  Εάν θέλετε να βλέπουν μια 

κατάσταση που δεν είναι καλή, εντάξει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να γίνει  ανθρώπινο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συγνώμη, δεν είπαμε όχι  αλλά …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα ολοκληρώθηκε και νομίζω ότι  ομόφωνα το 29ο το ψηφίζουμε.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Δήμαρχε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ζητώ μια ώρα παράταση, συγνώμη κ.  Γιαννακίδη,  ζητώ μια ώρα 

παράταση, όσα θέματα προλάβουμε.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Δευτερόλεπτα δια το θέμα όμως.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ  

 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΑ ΜΙΑ ΩΡΑ.  

…………………..  

 

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Για το θέμα. Συγνώμη αλλά υπάρχει ηθικό ζήτημα εδώ. Έχουμε 

παραχωρήσει έναν χώρο στους Έφεδρους Αξιωματικούς και λέμε τώρα 

στην αίτηση ενός άλλου Σωματείου όχι .  Προσέξτε ή θα δεσμευτείτε 

ότι ,  συγνώμη, ότι  τους Αξιωματικούς θα τους πετάξετε έξω, θα τους 

βγάλατε ή θα τους υποχρεώσετε να συστεγαστούν.  Τέτοιους 

τσαμπουκάδες εγώ δεν δέχομαι από κανέναν.  Εάν τιμάτε τα παντελόνια 

σας δεν πρέπει ούτε εσείς  να το δέχεστε αυτό το πράγμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην χρησιμοποιείτε τέτοιες λέξεις .  Ανακαλέστε.  Αυτή δεν μου άρεσε 

η έκφραση η τελευταία.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Ανακαλώ, εντάξει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ πολύ.  
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Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Ήταν σχήμα λόγου αλλά δεν μπορεί ο Δήμος να εκβιάζεται από 

κανέναν.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Γιαννακίδη δεν εκβιάζεται από κανέναν και να σας θυμίσω, να 

σας θυμίσω ότι  εισηγητής του θέματος για του Εφέδρους ήταν ο κ.  

Μυστακίδης από την Δημοτική Αρχή και εισηγήθηκε να μην δοθεί  και 

η πλειοψηφία ψήφισε να δοθεί .  Καταλάβατε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν ανατρέξουμε στα πρακτικά.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Της Δημοτικής Αρχής ήταν όχι .  Όχι ήταν.   

 

Θέμα 29ο :  

Έγκριση δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση:  

α) ισόγειου καταστήματος (Νο 30) του Δημαρχείου Σερρών  

στο Σωματείο ΠΡΟ.Τ.Ε.Κ.Τ.Α.  

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: 58/2015)  

…………………  

 

Ομοίως μιας αίθουσας του σχολικού κτηρίου Βαμβακού σας  

στον Πολιτιστικό Σύλλογο Βαμβακούσας.  
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Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

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: 59/2015) 

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωράμε παρακάτω. Θέμα τριακοστό.  

 

Θέμα 30ο :  

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ.  έτους 2015 και ένταξη  

νέων  υπηρεσιών έργων και προμηθειών του τμήματος Πρασίνου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Δούκας Γ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Δούκα.  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:   

Γίνεται απλά μια αναμόρφωση εδώ. Από τους δυο κωδικούς που 

έχουμε παίρνουμε τα λεφτά και τα καταμερίζουμε σε κάποια έργα τα 

οποία προβλέπουμε ότι  θα γίνουν στο μέλλον.  Αυτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις υπάρχουν; Ο κ.  Φωτιάδης;  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Τοποθέτηση και ερωτήσεις συγχρόνως.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μετά. Κύριε Φωτιάδη θέλετε να ρωτήσετε μήπως; Ερώτηση.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Εισηγητά, θα τα πούμε και στην τοποθέτηση βεβαίως και όλοι 

καταλαβαίνουμε το κάνετε σαν διάθεση, στην αρίθμηση 6 με έκπληξη 

ξανά διαβάσαμε "Μεταφορά και διάστρωση κηπαίου χώματος σε 

δημοτικούς χώρους του Δήμου".  Δηλαδή ξανά επαναφέρετε και 

θεωρείτε ότι  αυτό δεν μπορεί να το κάνει  η υπηρεσία με τα οχήματά 

της;  Δεν μπορεί να το κάνει  η υπηρεσία;  

Κος ΔΟΥΚΑΣ   

Φυσικά και όχι .   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι;   

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Θα σας πω όταν θα έρθει  το θέμα για να το ρωτήσετε αυτό.  Τώρα 

κάνουμε αναμόρφωση. Εδώ γίνεται η αναμόρφωση. Στο επόμενο, σο 

τέταρτο που είναι στο 33,  εκεί  θα το βάλετε το θέμα και εκεί  θα 

πάρετε απάντηση.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλίες εκτός  μικροφώνου) 

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Εδώ λέει  ότι  γίνεται αναμόρφωση. Στο επόμενο και θα μου πείτε.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ο κ. Δούκας είπε ότι  θα πρέπει να αλλάξουμε κωδικούς γιατί  όπως λέει  

εκεί  δεν αναμένεται η χρήση των εν λόγω πιστώσεων για τα 

συγκεκριμένα έργα. Έτσι γράφει τουλάχιστον,  η εισήγησή του και το 

έργο για το οποίο έχουν δεσμευτεί  τα ποσά είναι:  Κλάδεμα και κοπή 
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επικίνδυνων δέντρων σε χώρους της Δημοτικής Κοινότητας Σερρών. 

Κλάδεμα και κοπή επικίνδυνων δέντρων σε χώρους Δημοτικής 

Κοινότητας Καπετάν Μητρούση.  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Θα μπορούσα να τα διαβάσω και εγώ αυτά όμως.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μισό λεπτό κ.  Δούκα. Πάμε λίγο παρακάτω για να δείτε δηλαδή τον 

παραλογισμό της όλης υπόθεσης.  Αριθμός 1:  Κλάδεμα και κοπή 

επικίνδυνων δέντρων σε χώρους της Δημοτικής Κοιν ότητας Σερρών 

21.000.  Κλάδεμα Λευκώνα και τα λοιπά,  14.000.  Κλάδεμα Μητρουσίου 

19.000.  Και πάμε,  καταπολέμηση βλάστησης 21 και δεν συμμαζεύεται 

και όλα αυτά.  

 Βέβαια εδώ υπάρχει ένα σημείο το οποίο κρίνω ότι  θα πρέπει να 

επισημανθεί.  Εάν τα ποσά μείνουν α ρχικά ως έχει ,  ως έχουν,  θα πάμε 

σε διαγωνισμό. Εάν τα ποσά πάνε όπως προτείνεται,  πάμε σε 

απευθείας ανάθεση. Για πείτε μου, σας παρακαλώ, εμείς  εδώ και κάθε 

φορά ο κ.  Αγγελίδης ο Δήμαρχος λέει  ότι  δεν έχουμε λεφτά για τα 

απλά και τα απλούστατα. Μεταξύ αυτ ών είναι και η πάγια 

προκαταβολή των προέδρων, για την οποία πολλές φορές έχω 

ενοχλήσει.   

 Σε έναν διαγωνισμό πρόχειρο οπωσδήποτε θα υπάρχουν 

εκπτώσεις.  Θα υπάρχουν μειώσεις που θα είναι σε κέρδος.  Σε μια 

απευθείας ανάθεση το ποσό είναι φιξαρισμένο. Ένα το  κρατούμενο.  

 Το δεύτερο. Όλα αυτά τα οποία αναφέρονται,  πλην της 

προμήθειας ανταλλακτικών κηποτεχνικών εφαρμογών που είναι 9.000, 

μπορεί να τα κάνει  ένας εκ των εργολάβων ο οποίος έχει  δίπλωμα 

κατηγορίας 1.  Ξέρει ο κ.  Γρηγοριάδης περί τίνος ακριβώς πρόκει ται.   



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 11 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015  

201 

 Με ποια λογική το σπάζουμε σε κομμάτια,  έτσι ώστε να πάμε 

στην λογική της απευθείας ανάθεσης; Εάν αυτό εσείς  το θεωρείτε ότι  

είναι ένας σωστός τρόπος αντιμετώπισης  και διαχείρισης των 

χρημάτων του Δήμου, έχω την αίσθηση, συνάδελφοι,  πως έχουμε μια 

άλλη αντίληψη διαχείρισης και προφύλαξης του Δήμου.  

 Ευχαριστώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:   

Κύριε Πρόεδρε είχα πει  ότι  έχω μια ερώτηση αλλά έχω και τοποθέτηση 

και το υπαινίχθηκα. Έτσι δεν είναι;   

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Η δική σας,  κ.  Αναστασιάδη, ερώτηση ήταν για να απαντήσω;  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι,  τοποθέτηση ήταν.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Εισηγητά έτσι όπως αναμορφώνεται εγώ καλοπροαίρετα λέω ότι  

θα κάνουμε δημοπρασία,  απλώς εξειδικεύει  τα υποέργα. Προς στιγμή 

το κατάλαβα όπως το κάναμε στην Νομαρχία,  λ έω ότι  εξειδικεύει  τα 

υποέργα, σύνολο 127 λέω, θα τα κάνετε δημοπρασία; Για να μην 

κουραζόμαστε.   

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν θα το δημοπρατήσετε το ποσό συνολικά;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Απευθείας ανάθεση.  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 11 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015  

202 

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Τώρα ψηφίζουμε την αναμόρφωση. Δεχόμαστε να ψηφίσουμε την 

αναμόρφωση;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γιατί  πάμε σε απευθείας αναθέσεις;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Συγνώμη, κύριε Πρόεδρε.  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Ακούστε με λίγο.  Εδώ υπάρχουν κάποια ποσά σε δυο κωδικούς.  94.000 

για την πόλη των Σερρών και 33.000 για τον πρώην Δήμο Μητρουσίου.  

Αυτά τα λεφτά εμείς  τα παίρνουμε και τα μοιράζουμε σε έργα. 

Καταπολέμηση παρόδιας βλάστηση από πού θα την κάνω; Και ρωτάω 

εγώ τον λογιστή,  τον προϊστάμενο ότι  από πού θα τα κάνω εγώ αυτά; 

Δώσε μου λεφτά. Έχεις;  Όχι,  λέει ,  δεν έχω για τί  είναι αυτά.  Τα έβαλα 

όλα εδώ. Από αυτά τα λεφτά θα τα μοιράσουμε και θα κάνουμε τα 

υπόλοιπα.  Δηλαδή από πού θα τα κάνω τα υπόλοιπα έργα εγώ; Άρα τα 

πήρα από εδώ, από πού θα τα πάρω;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μην θυμώνετε κύριε εισηγητά.  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Δεν θυμώνω.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αυτό που σας λέω είναι κάτι  απλό.  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Για το πώς θα τα κάνω, όταν θα έρθει  η ώρα να τα κάνω. Μπορεί να 

μην τα κάνω και καθόλου.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 11 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015  

203 

Ακούστε.  Εάν αυτό που λέτε πολύ εύκολα γίνεται με τον τρόπο που 

σας εξηγήσαμε και την προηγούμενη φορά. Η μελέτη έχει  υποέργα και 

όλα αυτά που λέτε,  ακόμη και η προμήθεια των εξαρτημάτων, ότι  

θέλετε μπορεί να μπει μέσα και να τα πάρετε από τον εργολάβο που θα 

πάρετε την έκπτωση.  Αυτό,  τόσα απλά. Και νομίζω και την 

προηγούμενη φορά το ξανά είπαμε.   

 Εγώ θεώρησα και πείτε μου ότι  ήμουν καλοπροαίρετος,  ότι  τα 

εξειδικεύσατε και θα δημοπρατήσετε.  Όχι,  αυτό δεν μπορώ να το 

ψηφίσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Δευτερολογία.  Οι προλαλήσαντες θέλουν να μιλήσουν; Κύριε 

Φωτιάδη; Όχι.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ο Ραμπότας θέλει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όποτε θυμάται ο καθένας δεν θα παίρνει  τον λόγο.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τον ζητάει εδώ και ώρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν γράφτηκε στην λίστα,  δεν θα μιλήσει Δήμαρχε.  Σε παρακαλώ 

πολύ. Ο κ.  Αναστασιάδης.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ανέφερα και προηγουμένως πως αυτοί οι  οποίοι  π αίρνουν τα πράσινα 

έχουν δίπλωμα κατηγορίας 1,  που σημαίνει  τι ;  Ότι εφόσον μείνουμε 

στο αρχικό ποσό μπορούμε με άνεση, μια που είναι μέσα στα πλαίσια 

των αρμοδιοτήτων τους,  να μπούμε στην διαδικασία των υποέργων. 

Που σημαίνει  τι ;  Ότι αυτό ουσιαστικά που οδ ηγεί;  Οδηγεί στο να 
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ωφελείται ο Δήμος.  Αλλά στην λογική των υποέργων από αυτόν που θα 

το αναλάβει το έργο με την ανάλογη έκπτωση και αφού γίνει  ο 

διαγωνισμός.   

 Αυτό το πράγμα έτσι όπως είναι,  είναι πρόκληση, Πρόεδρε και 

δεν μπορούμε να το ψηφίσουμε.   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν θα πετάγεστε.  Κύριε Χασαπίδη σας έδωσε κανένας τον λόγο; Σας 

έδωσε κανένας τον λόγο; Εάν πετάγεται ο καθένας εδώ μέσα, 

"Καφενείο η Ελλάς".   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η διαδικασία αυτή είναι,  δεν την σέβεστε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να πω κάτι πάνω σε αυτό που λέει  ο κ.  Αναστασιάδης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κοιτάξτε,  για τα κλαδέματα είχε γίνει  διαγωνισμός το 2011 ή 2012. Το 

΄12.  Αυτόν τον διαγωνισμό δεν υπέγραψα την σύμβαση επειδή δε ν 

υπήρχαν λεφτά. Τότε πέσαμε στους προϋπολογισμούς που γινόταν 

βάσει των εισπραχθέντων και κόβαμε από όπου μπορούσαμε να 

κόψουμε.  Και επειδή θεώρησα ότι  αυτό μπορούσε να περιμένει ,  δεν 

υπέγραψα την σύμβαση ούτε το ΄12 ούτε το ΄13.   



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 11 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015  

205 

 Φέτος που είχαμε χρήματα και υπογράψαμε την σύμβαση, πάει  ο 

διαγωνισμός,  πάει  να εγκριθεί  το ποσό δηλαδή αυτό στον Επίτροπο και 

το κόβει ο Επίτροπος.  Γιατί;  Λέει  ότι  διαγωνισμός έγινε το ΄12 και 

έρχεστε να το υλοποιήσετε τώρα και το κόβει.   

 Εν τω μεταξύ οι  ανάγκες είναι πάρα πο λύ μεγάλες.  Συνεχώς μας 

λένε ότι  κόψτε το ένα,  κόψτε το άλλο. Θα έχουμε κανένα ατύχημα. Θα 

πέσει το τάδε δέντρο, θα πέσει το άλλο δέντρο. Ο Δήμος πρέπει να 

λειτουργήσει τώρα. Καταλάβατε; Γι΄  αυτό έγιναν αυτά τα υποέργα. 

Λόγω του ότι  επί  δυο,  τρία χρόνια δε ν κόπηκαν τίποτα, δεν κόπηκαν 

κλαδιά.  Δεν είχαμε χρήματα. Αυτή την εξήγηση έχω να σας…  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κόπηκαν κλαδιά και δεν πληρώθηκαν;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι,  όχι .  Δεν έγινε.  Δεν έγινε.  Δεν είχα υπογράψει την σύμβαση διότι  

δεν υπήρχαν λεφτά. Δεν μπορούσαμε,  λόγω του προϋπολογισμού που 

γινόταν βάσει των εισπραχθέντων. Είχε αλλάξει.  Και κόβαμε από 

παντού χρήματα. Καταλάβατε;  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι άλλη ερώτηση.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κάντε,  κάντε.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τι σας εμποδίζει  να κάνετε πάλι αυτόν τον διαγωνισμό;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μα σας λέω επί δυο,  τρία χρόνια…  
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Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι,  τώρα, τώρα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μα θα μας πάρει πάρα πολύ χρόνο. Καταλάβατε; Οι ανάγκες είναι 

μεγάλες.  Συνεχώς έρχονται και μας παραπονούνται οι  δημότες κα ι μας 

λένε ότι  κόψτε τα κλαδιά διότι  υπάρχει  κίνδυνος εδώ, κίνδυνος εκεί ,  

κίνδυνος παραπέρα και στις  Δημοτικές Ενότητες και στην πόλη. Αυτή 

είναι η αλήθεια,  τι  να σας πω τώρα από εκεί  και πέρα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν το θέμα ολοκληρώθηκε,  μπαίνει  σε ψηφοφορία.  Έχεις  να πεις  

κάτι  κύριε Δούκα;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εάν συμβεί κανένα ατύχημα όπως στα Τρίκαλα και σκοτώθηκε κάποιος 

θα μας λέτε ότι  γιατί  δεν προνοήσαμε.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Θα μπορούσατε αυτό το πράγμα που κάνουμε τώρα να το κάνατε τον 

Ιούνιο Δήμαρχε.  Τον Ιούνιο θα μπορούσαμε να το κάνουμε ή τον 

Αύγουστο θα μπορούσαμε να το κάνουμε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν με παρακολουθήσατε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε διάλογο, Δήμαρχε σε παρακαλώ. Συγνώμη ,  θα σας 

αφαιρέσω τον λόγο.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να σας εξηγήσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Δεν θα εξηγήσεις.  Όποιος κατάλαβα, κατάλαβε.   
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ή σκοπίμως…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Με συγχωρείς.  Δεν θα σε αφήσω να συνεχίσεις .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πρόεδρε μισό λεπτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Σε παρακαλώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Υπέγραψα την σύμβαση. Πήγε ο εργολάβος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Καταστρατηγείτε,  κύριε Δήμαρχε,  την  διαδικασία.  Εξηγήσατε μια,  δυο,  

στοπ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν θα αφήνετε και τον δημοτικό σύμβουλο να μιλάει όμως.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Βεβαίως και δεν θα τον αφήνω.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ο εργολάβος αφού υπέγραψα την σύμβαση, μια στιγμή, μισό λεπτό,  

μέχρι τώρα θα είχα τελειώσει.  Αφο ύ υπέγραψα την σύμβαση πήγε,  

έκοψε, ξέρω εγώ, έκανε μια Α δουλειά,  τα πάμε στον Επίτροπο για να 

πληρωθεί και τα κόβει.  Το καταλάβατε; Και δεν μπορεί να πληρωθεί 

τώρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Λοιπόν,  ωραία.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εντάξει,  δεν θέλετε να καταλάβετε.  Εντάξει .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Το θέμα ολοκληρώθηκε και μπαίνει  σε ψηφοφορία.  Ναι,  ναι,  κύριε 

Δούκα σίγουρα ναι εσείς .  Η κυρία Καλώτα όχι ,  όχι  ο κ.  Μηλίδης,  όχι  ο 

κ.  Αναστασιάδης Ηλίας,  όχι  ο κ.  Καρύδας.  Όχι,  όχι ,  ναι ,  ναι ,  ναι  ο 

πρόεδρος.   

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  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 60/2015) 

…………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Τριακοστό πρώτο θέμα.  

 

Θέμα 31ο :  

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ.  έτους 2015 και ψήφιση  

πίστωσης  συνεχιζόμενων υπηρεσιών του τμήματος πρασίνου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Δούκας Γ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Παρακαλώ.  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Για τις  εργολαβίες που υπάρχουν για τον Δήμο Σερρών, Μητρούση, 

Λευκώνα, Σκούταρη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ομόφωνα ναι;  Ωραία.   
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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: 61/2015) 

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό δεύτερο.  

 

Θέμα 32ο :  

Έγκριση τροποποίησης τίτλων παροχών υπηρεσιών του τμήματος  

πρασίνου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Δούκας Γ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ομόφωνα ναι;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και πάλι λάθος είναι.  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Υπάρχει αλλαγή των τίτλων τώρα. Αντί  να υπάρχει συντήρηση, 

οργάνωση και τα λοιπά, θα υπάρχει συντ ήρηση σε κοινόχρηστους 

χώρους.  Διευκολύνει την υπηρεσία για την μελέτη που κάνουν.  Τίποτα 

άλλο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  
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Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Ο προηγούμενος τίτλος ήταν πιο δύσκολος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Ναι,  στο γράψιμο.  Ενώ τώρα με κοινόχρηστους χώρους είναι πιο 

εύκολο γι '  αυτούς να κάνουν την μελέτη.  Τίποτα άλλο. Αυτό γίνεται 

για διευκόλυνση της υπηρεσίας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μπορούμε να ρωτήσουμε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Βεβαίως μπορείτε.  Ερωτήσεις.  Άλλος; Εκτός από τον κ.  Φωτιάδη 

κάποιος άλλος;  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Για να μην σας παραπέμψω, εάν θέλετε κάτι  πιο ειδικό μπορείτε να 

έρθετε αύριο στην υπηρεσία να ρωτήσετε και να σας πουν.  Τι να σας 

πω γι '  αυτό;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Εισηγητά οι  υπηρεσίες δουλεύουν μόνο σε κοινόχρη στους 

χώρους.  Ιδιώτες δεν εξυπηρετούν,  εκτός εάν αποφασίζουμε να 

εξυπηρετούν όπως κατά περίπτωση εξυπηρετούμε κάποιους με 

αμμοχάλικα, ας πούμε.  Εδώ δεν χρειάζεται,  εκ του περισσού είναι.  Τι 

εξυπηρετεί  αυτό;  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  
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Και ποια είναι η δυσκολία,  ότι  αλλάζ ει  ο τίτλος;  Έχουμε πρόβλημα 

διότι  αλλάζει  ο τίτλος τώρα; "Συντήρηση σε κοινόχρηστους χώρους 

από συντηρητή οργάνωσης",  δεν είναι πιο καλά; Λέω ότι  εντάξει ,  κάνε 

το έτσι.  Και τους είπα ότι  κάντε το έτσι αφού διευκολύνει την 

υπηρεσία.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Η υπηρεσία το ζητάει.   

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή. Δεν μπορώ να καταλάβω την 

δυσκολία σας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:   

Δεν κατάλαβα ο τίτλος που ενοχλεί;  Κάπου ενοχλεί.   

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Δυσκολεύει την μελέτη.  Κάπου υπάρχει πρόβλημα στην μελέτη που 

κάνουν.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Που είναι το πρόβλημα;  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Μα ούτε εγώ το ξέρω. Δηλαδή πρέπει να το ξέρω και εγώ; Γι '  αυτό σας 

λέω, είναι ειδικό,  ελάτε στην υπηρεσία να ρωτήσετε ακριβώς να σας 

πουν αυτοί που κάνουν την μελέτη για ποιο λόγο το αλλάζει .   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Μα εσύ φέρνεις  το θέμα Αντιδήμαρχε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  
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Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν έχουμε την δυνατότητα σαν και εσένα, εσύ έχεις  αυτή την δουλειά.  

Εμείς έχουμε και άλλη δουλειά.  Γι '  αυτό ερχόμαστε εδώ.  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Μα θέλετε να με ρωτήσετε για ένα πράγμα τώρα ειδικό.  Σας λέω ότι  

αλλάζει  ο τίτλος.  Αλλάζει  ο τίτλος από "Συντήρηση οργάνωση" και 

γίνεται "Συντήρηση σε κοινόχρηστους χώρους".  Δηλαδή ποιο είναι το 

πρόβλημα τώρα; Μην τρελαθούμε.  Δηλαδή κάπου πρέπει να …  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Έτσι το πάτε εσείς ,  γι '  αυτό το πάτε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Λοιπόν,  το θέμα ολοκληρώθηκε και μπαίνει  σε ψηφοφορία.  Ως έχει  η 

εισήγηση της υπηρεσίας.  Ναι,  ναι,  ναι ,  ο κ.  Δούκας ναι,  η κυρία 

Καλώτα ναι,  ο κ.  Αναστασιάδης να ι.  Κύρει Καρύδα; Ναι.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι γιατί  δεν διευκρινίστηκε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Όχι η παράταξη του κ.  Φωτιάδη γιατί  δεν έτυχε διευκρινήσεων. Ναι,  

ναι,  ναι  και ο Πρόεδρος.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 62/2015) 
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…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Τριακοστό τρίτο θέμα.  

 

Θέμα 33ο :  

Έγκριση της με αριθμ. 102/2014 μελέτης του έργου: ¨Μεταφορά  

και  διάστρωση κηπαίου χώματος σε δημοτικούς χώρους του  

 Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Δούκας Γ.  

 

 

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Αυτό είναι τώρα το θέμα που πέρασε στην αναμόρφωση και τώρα 

ερχόμαστε να το παρουσιάσουμε εδώ. Ότι αυτό το έργο θα το κάνουμε 

εμείς  σαν υπηρεσία με αυτεπιστασία.  Θ α το κάνουμε στην πλατεία 

Ελευθερίας.  Θα αναμοχλεύσουμε όλο το χώμα που υπάρχει,  στους 

χώρους που είναι πίσω από το Βουδούρη και στον χώρο που είναι στον 

Άγιο Νικήτα απέναντι  στο πάρκο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ερωτήσεις.  Ομόφωνα ναι;  Θέλετε ερώτηση; Παρακαλώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Εισηγητά μπορείτε να μας πείτε τι  θα προμηθευτούμε εδώ; Και 

η αυτεπιστασία πρέπει να διευκρινίζεται.  Θα το κάνουμε εμείς;  Θα 

πάρουμε…  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Μόνο το χώμα.  
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Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και σπόρο θα πάρετε από ότι  λέτε.   

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Τον σπόρο ήδη τον έχουμε για να τον ρίξουμε.  Το σποράκι.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δηλαδή εννοείς  καύσιμα είναι αυτά; Θα μισθώσεις μηχανήματα;  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Μηχανήματα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Άρα εδώ θα έπρεπε να μας φέρεις  μια μελέτη.   

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Υπάρχει η μελέτη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:   

Που είναι η μελέτη;  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Δεν την έχετε την μελέτη;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι.  Λέει  τι ;  Ότι θα μισθώσεις μηχάνημα αυτό,  φορτηγά αυτό;  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Ναι,  ναι και ένα φορτηγό με τόσες ώρες.  Λέει  τις  ώρες μέσα. Την 

μελέτη δεν την έχετε;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι,  δεν την…  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Δεν έχετε την μελέτη; Πρέπει να μας φέρει 2.350 κυβικά.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ποιος;  
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Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Αυτός που θα μας φέρει.  Η προμήθεια που θα κάνουμε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Άρα επί της ουσίας ανάθεση κάνεις .  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Όχι αυτεπιστασία κάνουμε.  Από κάπου πρέπει να πάρο υμε το χώμα. 

Δεν πρέπει από κάπου να πάρουμε το χώμα;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Το χώμα θα το πάρεις από κάποιον κοινόχρηστο χώρο.  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Από όπου το πάρουμε το χώμα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Από έναν κοινόχρηστο χώρο του Δήμου. Θα πάρεις μηχανήματα να σου 

φέρουν χώμα δικό μας και να το στρώσουν και να τους πληρώσεις.  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Αυτό είναι.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ανάθεση, κύριοι  συνάδελφοι,  σημαίνει…  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Αυτεπιστασία σημαίνει…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:   

Συγνώμη αυτεπιστασία σημαίνει  …  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Αυτεπιστασία όμως εγώ που θα το κάνω  από κάπου κάτι  πρέπει να 

πάρω.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αυτεπιστασία σημαίνει  …  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Μην συνεχίζετε με τον διάλογο.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αυτεπιστασία σημαίνει…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Δεν γίνεται έτσι όμως. Δεν γίνεται έτσι.  Δεν γίνεται με διάλογο. 

Είχατε κάποιες απορίες.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ρώτησα κάτι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Υπάρχει προϋπολογιστικός πίνακας,  υπάρχει μελέτη.  Δεν διαβάσατε.  

Κύριοι  δεν διαβάζετε.  Γι '  αυτό έχουμε αυτή την κωλυσιεργία χρόνου. 

Επιτέλους πρέπει να το καταλάβετε,  να διαβάζετε.  Τελευταία φορά σας 

το λέω, δεν θα παίρνετε απαντήσεις και μην τα ψηφίζετε.  Εάν δεν 

διαβάζετε δεν θα παίρνετε απαντήσεις τελεία και παύλα. Έτσι;  

Ολόκληρη μελέτη,  είκοσι σελίδες μελέτη.  Δεν την διάβασε κανένας.  

Έλεος δηλαδή. Κάποια πράγματα πρέπει να τελειώσουν.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Είστε υποχρεωμένος εκ του νόμου κ.  Χρυσανθίδη,  το ξέρετε πάρα πολύ 

καλά. Θέλετε ενημέρωση, θα έρχεστε στον Δήμο. Τελεία και παύλα. 

Συμπολίτευση, αντιπολίτευση και τα λοιπά. Δεν είναι δυνατόν 

μεταμεσονύκτιες ώρες να φτάνουμε επειδή δεν διαβάσα τε.  Ως εδώ 

όμως. Ως εδώ.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:   
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Θα έπρεπε,  κύριε Πρόεδρε,  στα e -mail που στέλνουν να γράφουν ότι  

υπάρχει  μελέτη  και βρίσκεται στο γραφείο,  γιατί  παίρνουμε ένα e -

mail …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Τώρα, τώρα κ.  Χρυσανθίδη θα πρέπει . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι να το πω λίγο,  η εισήγηση ήταν σαφέστατη. Έγκριση της  υπ '  

αριθμό τάδε μελέτης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Μελέτη, υπάρχει μέσα. Σαφέστατα υπάρχει.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:   

Ωραία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Εντάξει;  Συγνώμη δηλαδή είναι και η ώρα περίεργη. Επί του θέματος 

ψηφοφορία.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε θέλω τον λόγο για τοποθέτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Τοποθέτηση βεβαίως.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  έχετε άδικο καθότι μιλάει …  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

 (Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν θα σας απαντήσω. Εδώ κ.  Εισηγητά βεβαίως υπάρχει μελέτη αλλά 

εδώ λέτε με διαζευκτικό "η".  μας κρύβετε τι  θέλετε.  Λέτε εδώ με 

διαγωνισμό ή απευθείας ανάθεση. Εδώ, εδώ, εδώ …  
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Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Ή με αυτεπιστασία.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Συγνώμη. Άρα λοιπόν ο Πρόεδρος θα είχε δίκαιο εάν εδώ ανοίγατε τα 

χαρτιά σας και λέγατε ότι  θα είναι με ανά θεση ή θα είναι με 

αυτεπιστασία.   

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αφήστε με σας παρακαλώ να ολοκληρώσω.  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Μα από την πρώτη στιγμή είπα με αυτεπιστασία.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εδώ λέω με βάση την εισήγηση, στον Πρόεδρο απαντώ άσχετα ε άν δεν 

τον βλέπω, εσάς βλέπω, αλλά με βάση την εισήγηση δεν ανοίγετε τα 

χαρτιά σας.  Εάν λέγατε ότι  είναι έτσι,  θα είχαμε άποψη. Εδώ λοιπόν 

λέτε αυτό ή εκείνο ή εκείνο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κύριε Φωτιάδη προς διευκόλυνσή σας,  με αυτεπιστασία.  Το είπε 

προηγουμένως ο κ.  Δούκας.  Δεν το ακούσατε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Το κατάλαβα, πολύ καλά το κατάλαβα. Σε σας απαντώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κωλυσιεργείτε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν κωλυσιεργώ καθόλου κύριε.  Αφήστε με να ολοκληρώσω και θα 

καταλάβετε.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Εμείς αποφασίσαμε,  συναποφασίζουμε π άντα, συναποφασίζουμε με 

αυτεπιστασία.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πολύ ωραία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Μπαίνει  σε ψηφοφορία.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να ολοκληρώσω την σκέψη μου. Εάν λοιπόν θέλαμε αυτεπιστασία,  λέω 

ως παράταξη, επειδή έχουμε δικά μας μηχανήματα, επειδή το χώμα 

είναι δικό μας ,  οι  εργάτες είναι δικοί μας,  βάζουμε μόνο καύσιμα. 

Αυτή είναι η μελέτη για αυτεπιστασία,  αλλιώς είναι συγκαλυμμένη 

ανάθεση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Η μελέτη είναι σαφέστατη, μιλάει για φορτηγό και εκσκαφέα και από 

εκεί  και πέρα, αυτεπιστασία.  Με τρεις  λέξεις  σας είπα το θέμα. Με 

τρεις  λέξεις .  Όποιος θέλει  ψηφίζει  ναι,  όποιος θέλει  ψηφίζει  όχι .  Αυτή 

είναι η ανάλυση. Με τρεις  λέξεις .   

 Εάν έχει  κάτι  να προσθέσει ο κ.  αρμόδιος Αντιδήμαρχος  ας το 

πει .   

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Είπαμε ότι  είναι αυτό το έργο αυτεπιστασία.  Τα αυτοκίνητα τ ου Δήμου 

που υπάρχουν και φορτωτές υπάρχουν,  υπάρχουν τόσες άλλες δουλειές 

που εκείνες δεν προλαβαίνουν να κάνουν.  Εργάτες.  Ποιους εργάτες 

έχουμε; Έχουμε έστω και έναν;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   
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Έκλεισε το θέμα κ.  Δούκα, μπαίνουμε σε ψηφοφορία.  Ως έχει  η 

εισήγηση. Ναι,  ναι,  ναι .  Κυρία Καλώτα όχι ,  ο κ.  Μηλίδης όχι ,  ο κ.  

Ηλίας όχι ,  ο κ.  Καρύδας όχι ,  όχι ,  όχι ,  όχι .  Ναι,  ναι,  ναι  και ο 

Πρόεδρος.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006. 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 63/2015) 

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Πάμε στο τριακοστό τέταρτο.   

 

Θέμα 34ο :  

Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών:  

α) Αποκομιδή απορριμμάτων Τ.Κ. Ορεινής του Δήμου Σερρών έτους 

2015¨  και  

β) Αποκομιδή απορριμμάτων Τ.Κ. Α. Βροντούς του Δήμου Σερρών  

έτους 2015¨ .  

 

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  

Χράπας Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Εδώ όπως σας είπα…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:   
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Μην σας παραξενεύει  ότι  έρχεται αυτό το θέμα. Όλα τα άλλα θέματα 

πέρασαν από την Οικονομική Επιτροπή, α πλά επειδή στον κωδικό του 

προϋπολογισμού δεν αναφερόντουσαν αυτές οι  δυο,  διακριτά δεν 

αναφερόντουσαν αυτές οι  δυο Κοινότητες,  γι '  αυτό έπρεπε να γίνει  

αναμόρφωση από ότι  κατάλαβα από τον κ.  Αντι δήμαρχο  που λείπει  

τώρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Έτσι ακριβώς είναι το θέμα.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Τα άλλα όλα έχουν περάσει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Τα άλλα όλα περάσανε.  Μένουν αυτά. Συμφωνεί το σώμα; Ομόφωνα 

ναι;  Όχι ο κ.  Αναστασιάδης Ηλίας.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μισό λεπτό θέλω να τοποθετηθώ πάνω σε αυτό κύριε.  Μισό λεπτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Άλλος κανείς  που θέλει  να τοποθετηθεί επί  του θέματος;  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μερικές παρατηρήσεις θέλω να κάνω, οι  οποίες,  βέβαια ενέχουν ένα 

πολιτικό σκεπτικό αλλά έχουν άμεση σχέση και με το σύνολο των 

χρημάτων.  

 Αυτό το οποίο ήρθε σε μας ως εισήγηση μπορούσαμ ε με άνεση να 

το χωρίσουμε σε δυο μέρη. Πρώτα είναι το σκεπτικό,  η διαδικασία και 

στην συνέχεια το κάλεσμα για ψήφιση του ποσού.  

 Πιστεύω με βάση αυτά τα οποία και κατά το παρελθόν έχουμε πει  

Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι,  εδώ έχετε εγκλωβιστεί  στην 

πολιτική σας περί διαχείριση απορριμμάτων. Τι εννοώ πάνω σε αυτό; 
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Θα πω  στην συνέχεια.  Αυτό έχει  σαν αποτέλεσμα ο Δήμος αυτή την 

στιγμή να είναι με την πλάτη στον τοίχο με βάση αυτά τα οποία 

αναφέρονται εδώ πέρα μέσα.  

 Πολλές φορές κατά το παρελθόν είχαμε π ει  ότι  για να 

αποφεύγουμε,  Δήμαρχε,  τέτοιου είδους καταστάσεις θα μπορούσαμε να 

λειτουργούμε στην λογική Σ.Δ.Ι .Τ. ,  κάτι  το οποίο από την αρχή το 

απορρίψαμε.  Και το θυμάμαι πάρα πολύ καλά αυτό.  Γιατί  εάν είχαμε 

έστω έναν στόλο ξεχωριστό,  έναν στόλο περισσότ ερο, δεν θα φτάναμε 

σε αυτό το σημείο να έρχονται αυτά τα ποσά και θα αναφερθώ αμέσως 

στα ποσά.  

 Όπως ξέρετε τα ποσά είναι 21.470 ευρώ βασικά για τέσσερις 

μήνες.  Που σημαίνει  ότι  για 12 μήνες για μια Κοινότητα είναι 64.410. 

Για μια Κοινότητα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Θα πληρωθούν μέχρι τέλος Ιουλίου του ΄15.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μισό λεπτό Πρόεδρε,  επαναλαμβάνω το σκεπτικό μου. Αναγωγή κάνω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πέντε μήνες είναι.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πέντε μήνες.  Έστω. Εδώ η εισήγηση λέει  άλλο. Πέντε μήνες να 

βάλουμε είναι ουσιαστικά, εάν είναι πέντε είναι 52.000, 53.000 τον 

χρόνο για μια Κοινότητα. Με αυτή την λογική…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:   

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Σε παρακαλώ κ.  Γαλάνη, με αυτή την λογική για την Δημοτική 

Ενότητα Σκουτάρεως θα έπρεπε να πληρώνον ται 350.000. Δηλαδή 

είναι εξοργιστικά αυτά τα ποσά και όλα αυτά γιατί;  Γιατί  απλούστατα 

εμείς  δεν έχουμε το απορριμματοφόρο για να μπορέσουμε να πούμε και 

ένα όχι  βρε αδελφέ σε …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Θα απαντήσω και σε  αυτό. Με αποτέλεσμα να φτάνουμε σε αυτά τα 

ποσά.  

 Σε ότι  έχει  σχέση τώρα με τα απορριμματοφόρα, κύριε Γαλάνη, 

…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν το ψήφισα εκείνο και το ξέρεις .  Σε ότι  έχεις  σχέση με τα 

απορριμματοφόρα, κύριε Δήμαρχε ας ενημερώνω το εξής:  πιστεύω να 

το έχει  κάνει  και ο οποιοσδήποτε άλλος,  μπήκα στο διαδίκτυο και 

έψαξα τις  τιμές των απορριμματοφόρων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Μην πάμε στα απορριμματοφόρα, στοπ με τα απορριμματοφόρα.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μισό λεπτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Στοπ με τα απορριμματοφόρα.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Που σημαίνει  ότι  …  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Θα σας διακόψω.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μπορούμε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Θα σας διακόψω εάν συνεχίστε με απορριμματοφόρα. Δεν έχουμε 

αγορά απορριμματοφόρων. Σας παρακαλώ.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Θα σταματήσω εδώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Επί του θέματος.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Το ποσό το οποίο έχει  υπολογιστεί  γι '  αυτό το μικρό χρονικό 

διάστημα, είναι δυσανάλογο με την προσφερόμενη υπηρεσία.  Εμείς 

θέλουμε να μαζευτούν τα σκουπίδια αλλά όχι  σε βάρος των 

συμφερόντων και το τονίζουμε αυτό.  Όχι σε βάρος των συμφερόντων 

του Δήμου και πέρ των συμφερόντων των εμπλεκομένων. Αυτό είναι 

πάγια θέση μας και το έχουμε πει  χιλιάδες φορές.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Στην δευτερολογία σας συνεχίζετε.  Άλλος δεν ζήτησε να τοποθετηθεί.  

Θέλετε να δευτερολογήσετε;   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κλείστε το θέμα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Κύριε Αναστασιάδη Ηλία με όλη την συμπάθεια που σας έχω αλλά ο 

μόνος ή οι  μόνοι που δεν έπρεπε να το λέτε αυτό είστε εσείς  που 

προέρχεστε από τους πρώην δήμους.  Εάν μα ς φέρνατε,  εάν είχατε 

υπηρεσίες Καθαριότητας οργανωμένες,  με απορριμματοφόρα, με 

προσωπικό και τα λοιπά, …  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Θα μπορέσω να απαντήσω Πρόεδρε;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι,  δεν θα απαντήσετε.  Εάν τα φέρνατε δεν θα πηγαίναμε σε 

εργολαβίες.  Όπως δεν δώσαμε σε εργολαβία την πόλη των Σερρών, 

διότι  ο πρώην Δήμος είχε οργανωμένη υπηρεσία καθαριότητας με 

προσωπικό και απορριμματοφόρα. Δεν μας φέρατε τίποτα.  Πώς θα τα 

μαζέψουμε τα σκουπίδια; Μου λέτε…  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μπορώ να σας απαντήσω.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν υπάρχει απάντηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Δεν υπάρχει απάντηση.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τι να μου απαντήσετε;  Δεν μας φέρατε τίποτα.  Πώς θα μαζέψουμε τα 

σκουπίδια; Και μου λέτε τώρα ότι  πάρετε απορριμματοφόρα, πάρτε το 

ένα,  προλάβετε μόνιμο προσωπικό για να μην τα δώσουμε σε 

εργολάβους.  Μα σοβαρολογούμε; Για όνομα του Θεού. Η υποκρισία 

έχει  όρια.  Έλεος πια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Το θέμα κυρίες και κύριοι  ολοκληρώθηκε και μπαίνει  σε ψηφοφορία.   

Ναι,  ναι για την έγκριση μελέτης,  ναι,  ναι.  Κυρία Καλώτα ναι,  κύριε 

Μηλίδη ναι,  κύριε Αναστασιάδη Ηλία;  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Θα πω ναι λόγω ανάγκης και επιμένω σε αυτά που είπα προηγουμένως.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ο κ. Καρύδας;  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Και εγώ θα πω ναι αλλά με,  επειδή είναι ανάγκη και είναι θέμα υγείας 

τα σκουπίδια,  γι '  αυτό.  Η δική μας άποψη είναι  τελείως διαφορετική 

και την ανάθεση των σκουπιδιών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ναι,  ναι.  Κύριε Χρυσανθίδη,  ναι.  Κύριε Φωτιάδη ναι.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ναι με την παρατήρηση. Σημειώνετε;  Κάποτε επιτέλους πρέπει να 

αποκτήσουμε απορριμματοφόρα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αποκτήσαμε ήδη δυο μέσα στο πρόγραμμά μας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Το ίδιο.  Ναι,  ναι.  Κύριε Γκότση ναι,  ναι ο γραμματέας,  ναι και ο 

Πρόεδρος.   

Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών:  

 Αποκομιδής απορριμμάτων Τ.Κ. Ορεινής του Δήμου Σερρών έτους 

2015¨  και  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών πο υ 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: 64/2015)  

…………………  

 

Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών:  

 Αποκομιδής απορριμμάτων Τ.Κ. Α. Βροντούς του Δήμου Σερρών  

έτους 2015¨ .  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 65/2015) 

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Τριακοστό πέμπτο.  

 

Θέμα 35ο :  

Έγκριση  προμελέτης του έργου: Κατασκευή μονάδας παραγωγής  

 βελτιωτικού εδάφους και συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και 

θερμότητας  

στην Τ.Κ. Ελαιώνα του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ο κ. Γκότσης.  Έγκριση προμελέτης.  Σύντομος και περι εκτικός.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Είναι προμελέτη η οποία δείχνει  και τον τρόπο μελέτη -κατασκευή 

συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας.  Το ζητάει ο Υπουργείο 

Μεταφορών και Δικτύων να πάρουμε πρώτα απόφαση εμείς  και το 

δέχεται,  αφού πάρουμε πρώτα απόφαση εμείς .   

 Ο προϋπολογισμός είναι 2.300.000 ευρώ και καθορίζουμε τον 

τρόπο.  

 Όταν ρώτησα, για να μην ρωτήσετε γιατί  το κάνουμε με μελέτη 

κατασκευή το έργο,  η απάντηση είναι ότι  η σκέτη μελέτη είναι 

πανάκριβη και θα διαρκέσει πολύ χρόνο και δεύτερον,  είναι 

εξειδικευμένο έργο και αυτά πάνε πακέτο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ερωτήσεις συνάδελφοι;   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Υψηλής τεχνολογίας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ο κ. Χρυσανθίδης,  ο κ.  Φωτιάδης.  Άλλος; Κανείς.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αφορά το έργο του Ελαιώνα, το ξέρει  ο κ.  Χρυσανθίδης καλύτερα από 

εμένα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κύριε Φωτιάδη από εσάς θα αρχίσω.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 11 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015  

229 

Από τον αγορητή.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε Αντιδήμαρχε ήθελα να ρωτήσω, ποιος συντάσσει την μελέτη 

αυτή; Την προμελέτη.  Ποιος θα την κάνει  δηλαδή; Η υπηρεσία θα την 

κάνει;   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Είναι υποέργο.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Την προμελέτη ποιος θα την…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν την κάνουμε εμείς .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μισό λεπτό.  Εδώ είναι η προμελέτη που έρχεται από την υπηρεσία 

μας,  αλλά την μελέτη -κατασκευή θα την κάνει…  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:   

Άλλο εκείνο.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Η Λένα η Βαρναλίδου.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:   

Δεύτερη ερώτηση. Από ότι  ξέρω αυτό εντάσσεται σε ένα έργο,  

Πράσινη Ανάπτυξη, το οποίο προεκλογικά το είχαμε κάνει  σημαία,  ο κ.  

Δήμαρχος το είχε κάνει  σημαία και επειδή τυχαίνει  να είμαι και εγώ 

από τον Ελαιώνα και είχα ενδιαφερθεί,  ξέρω ότι  για το έργο αυτό,  

πληροφορήθηκα και ενημερώθηκα ότι  είχαμε μια θετική αξιολόγηση. 

Δεν είχαμε καν καμία προ -ένταξη ή ένταξη. Άρα λοιπόν,  αυτό για ποιο 
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λόγο γίνεται τώρα; Αυτή η προμελέτη; Την στιγμή που δεν υπάρχει,  

ούτε χρηματοδότηση υπάρχει ούτε ένταξη υπάρχει,  δεν υπάρχει τίποτα.  

 Και να σας πω και κάτι  άλλο; Και ταλαιπωρήθηκαν και οι  

πολίτες του χωριού,  φέρανε ενεργειακούς επιθεωρητές να ελέγξουν τα 

σπίτια τους και να κάνουν,  διότι  είχαν πάρει μια διαβεβαίωση ότι  το 

έργο αυτό έχει  ήδη προ -ενταχθεί  και προσεχώς θα ενταχθεί .

 Μαθαίνω σήμερα ότι  μόνο μια θετική αξιολόγηση είχαμε.  Άρα 

λοιπόν γιατί  τα κάνουμε όλα αυτά;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν κατάλαβα, εν πάση περιπτώσει…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Παρόλο που τα εξήγησα αυτά και σε άλλο Δημοτικό Συμβούλιο και 

εξήγησα ότι  υπήρξε θετική αξιολόγηση. Καταθέσαμε προτάσεις 

περίπου 40,  50 Δήμοι γι '  αυτό το πρόγραμμα.  

 Μην μιλάτε σας παρακαλώ.  

 Σαράντα με πενήντα Δήμοι το ΄12.  Αξιολογηθήκαμε θετικά επτά.  

Μέσα στους επτά ήμασταν και εμείς .  Θετική αξιολόγηση.  

 Οι διαδικασίες,  όπως γνωρίζετε για οριστική ένταξη και τα λοιπά 

και τα λοιπά και όλα αυτά είναι χρονοβόρες και μεγάλες.  Μετά τις  

εκλογές,  το είπα και προηγουμένως, που πήραν την χατζάρα και 

κόβανε,  λόγω του ότι  κάνανε υπερ -δεσμεύσεις ποσών, μας λένε,  μας 

ενημερώνουν ότι  για και τους επτά δήμους το πρόγραμμα αυτό παγώνει 

και μας υποσχέθηκαν επίσης ότι  θα πάει στο νέο Ε.Σ.Π.Α.  

 Εμείς όμως για να είμαστε πανέτοιμοι για το νέο Ε.Σ.Π.Α.,  τα 

ετοιμάζουμε όλα από τώρα, όλα, ότι  είχε απομείνει  από την όλη 

προετοιμασία που κάναμε,  ούτως ώστε,  όταν ξανά ανοίξουν το 
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πρόγραμμα και πουν να καταθέσουμε προτάσεις,  να είμαστε 

πανέτοιμοι και να ενταχθούμε.  Έτσι έχει  το θέμα.  

 Και μάλιστα τώρα ζήτησα εγώ, ζήτησα, με εξου σιοδότησαν και οι  

άλλοι Δήμαρχοι οι  έξι ,  ζήτησα γι΄ αυτό τον λόγο συνάντηση με τον νέο 

υπουργό Περιβάλλοντος,  τον κ.  Λαφαζάνη, επικοινώνησα με την 

ιδιαιτέρα του και περιμένω να μας πουν πότε θα συναντηθούμε γι΄ 

αυτό το θέμα, να μας πουν τι  θα γίνει .  Τα κάν ουμε όλα αυτά για να 

είμαστε πανέτοιμοι.   

 Εάν δείτε και τα δελτία τύπου και όλες οι  διατυπώσεις που 

έχουμε δεν είπαμε ότι  ενταχθήκαμε οριστικά,  αξιολογηθήκαμε θετικά 

και πηγαίναμε για οριστική ένταξη αλλά τα κόψανε λόγω; Λόγω της 

βλακείας του κράτους.  Συγνώμη που μιλάω έτσι.   

 Μας βάλανε σε ταλαιπωρία και εμάς και όλους τους πολίτες για 

δυο χρόνια,  κάναμε πολύ μεγάλο κόπο και έξοδα και έρχονται μετά και 

μας λένε ότι  συγνώμη, πρέπει να αφαιρέσουμε κάποια ποσά γιατί  

βάλαμε περισσότερα έργα από τα χρήματα που  είχαμε.  Αυτό είναι το 

Ελληνικό κράτος δυστυχώς και αυτά που σας λέω, έτσι όπως τα λέω 

εγώ τα είπα και στον Ταγαρά τότε,  τον αναπληρωτή υπουργό 

Περιβάλλοντος ενώπιον όλων.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να συμπληρώσω κάτι.  Το θέμα έρχεται ο τρόπος εκτέλεσης αλλά το 

υπουργείο ΥΠΟΜΕΔΙ, που είναι το παλαιό υπουργείο Μεταφορών, για 

να δώσει θετική γνωμοδότηση πρέπει να έχει  την σύμφωνη γνώμη του 

Δημοτικού Συμβουλίου.  Γι΄ αυτό ήρθε το θέμα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Και να συμπληρώσω την τελευταία φορά που πήγα εγώ στην Αθήνα, 

πήγα γι΄ αυτό τον σκοπό υπάρχει μια Επιτροπή στο ΥΠΕΧΩΔΕ που μας  
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είπαν ότι  είμαστε υπέρ αυτών των έργων, δεν το συζητάμε,  δεν υπάρχει  

περίπτωση να μην σας το εγκρίνουμε,  αλλά δυο πράγματα θέλουμε,  να 

περάσει,  να εγκριθεί  από το Δημοτικό Συμβούλιο και επίσης,  πρέπει να 

έχουμε και την γνωμοδότηση 13 φορέων.  

 Λοιπόν και είμαστε και σε αυτή την φάση τώρα. Ήδη έχει  πάει  

και στους 13 φορείς μέσω της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για να 

γνωμοδοτήσουν και οι  13 φορείς για να πάρουμε το ΟΚ. 

Γραφειοκρατία απέραντη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Συνάδελφοι  ερωτήσεις υπάρχουν; 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: 66/2015) 

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :   

Τριακοστό έκτο.  

 

Θέμα 36ο :  

Έγκριση και παραλαβή μελέτης: Μελέτη παρεμβάσεων  

 εξοικονόμησης ενέργειας.  

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ομόφωνα ναι;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 67/2015) 

…………………  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Μελέτη παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας.  Παραλαβή.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Παραλαβή  μελέτης  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Τριακοστό έβδομο.  

 

Θέμα 37ο :  

Έγκριση εκτέλεσης επειγουσών πρόσθετων εργασιών του έργου:  
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Κατασκευή 12θεσιου Δημοτικού Σχολείου (6ο Δημοτικό Σχολείο 

Σερρών)  

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Το περίφημο 6ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών. Θέλετε κάτι  να ρωτήσετε 

επ αυτού;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:   

Ένα μέρος της αυλής θα έρθει  πιο επάνω διότι  έγινε μια τροποποίηση 

της μελέτης όσον αφορά την θεμελίωση 1.700 ευρώ είναι περίπου και 

επειδή είναι επείγον αυτό και τα λοιπά, μπορούμε εμείς ,  ο νόμος το 

επιτρέπει  δηλαδή να πάρουμε την απόφαση και να το κάνει .  Γιατί  ο 

εργολάβος το αρνείται βέβαια αλλά εάν πάρουμε απόφαση θα το κάνει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Είναι επιπρόσθετες γιατί  κάναμε τροποποίηση μελέτης όσον αφορά την 

θεμελίωση. Θέλει λίγο να υπερυψωθεί ένα κομμάτι,  ένα μπάζωμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

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: 68/2015) 

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Τριακοστό όγδοο.  

 

Θέμα 38ο :  

Έγκριση ΑΠΕ του έργου: Αντιστήριξη τοιχίου κοιμητηρίου Τ.Κ. 

Κουμαριάς.  

Ομοίως του έργου: Αναπλάσεις κοινοχρήστων  χώρων στον Οικισμό 

Χιονοχωρίου του Δήμου Σερρών.  

Ομοίως του έργου: Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό 

Χιονοχωρίου.  

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.  

Έγκριση ΑΠΕ του έργου: Αντιστήριξη τοιχίου κοιμητη ρίου Τ.Κ. 

Κουμαριάς.  

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: 69/2015)  

…………………  

 

Ομοίως του έργου: Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων στον Οικισμό 

Χιονοχωρίου του Δήμου Σερρών.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 70/2015)  

…………………  

 

Ομοίως του έργου: Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό 

Χιονοχωρίου.  

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: 71/2015) 

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   
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Τριακοστό ένατο  

 

Θέμα 39ο :  

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 

έργου:  

Επέκταση Δικτύου Ύδρευσης Χριστός.  

Ομοίως του έργου: Συντήρηση ενδοδημοτικής οδοποιίας Δήμου  

Ομοίως του έργου: Οδοποιία Τ.Δ. Χριστός.  

Ομοίως του έργου: Αντικατάσταση -επέκταση αγωγών δικτύου  

ύδρευσης Δ.Δ..  Χριστός Β΄ Φάση.  

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ομόφωνα ναι;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:   

Ήθελε να ρωτήσω, που είναι αυτές οι  εργασίες;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Αφού τελειώσανε κ.  Φωτιάδη αυτές.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Το ΄12,  το ΄11,  αυτές είναι του 2008, του 2007. Έχει και του ΄12.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Παλαιές δουλειές έχουν γίνει .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ύδρευσης στο Τοπικό Διαμέρισμα Χριστός.  Έγινε προ πολλού, πριν 

από το ΄10.  Πριν το ΄10 σίγουρα.  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι παλαιά έργα αυτά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Παλαιά έργα είναι όλα αυτά πραγματικά.  

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 

έργου:  

Επέκταση Δικτύου Ύδρευσης Χριστός.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται γι α την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 72/2015) 

…………………  

 

Ομοίως του έργου: Συντήρηση ενδοδημοτικής οδοποιίας Δήμου  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται γι α την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 73/2015) 

…………………  

 

Ομοίως του έργου: Οδοποιία Τ.Δ. Χριστός.  

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: 74/2015) 

…………………  

 

Ομοίως του έργου: Αντικατάσταση -επέκταση αγωγών δικτύου 

ύδρευσης Δ.Δ..  Χριστός Β΄ Φάση.  

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: 76 /2015) 

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Τεσσαρακοστό θέμα.  

 

Θέμα 40ο :  

Έγκριση επιστροφής ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.  
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Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος στους κ.κ.  

Παυλίδη Νικόλαο 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: 77/2015) 

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Τεσσαρακοστό πρώτο.  

 

Θέμα 41ο :  

Έγκριση μετακίνησης και καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας:  

α) του κ.  Δημάρχου κατά τους μήνες Δεκέμβριο 2014 και  Ιανουάριο  

 και Φεβρουάριο 2015,  

β) αντιδημάρχων και εντεταλμένων Δημ. Συμβούλων κατά τους 

μήνες  

 Δεκέμβριο 2014 και Φεβρουάριο 2015 και  

γ) της Νομικής Συμβούλου του Δήμου κ.  Μαρίας Τσινίκα, κατά το  

μήνα Ιανουάριο 2015.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνη ς Στ.  

 

Έγκριση μετακίνησης εκτος έδρας του κ.  Δημάρχου από 13 -15 

Ιανουαρίου 2015  
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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: 78/2015) 

…………………  

 

Έγκριση μετακίνησης και καταβολής εξόδων κίνησης του κ.  

Δημάρχου στις 9/1/2015 καια πο 13 -13 Ιανουαρίου 2015.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 79/2015) 

…………………  

 

Έγκριση μετακινήσεων εκτός έδρας του Δημάρχου Σερρών και του 

Αντιδημάρχου Πολεοδομίας και διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας 

κ.  Μυστακίδη Παύλου για τις 25 -27 Φεβρουαρίου  

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: 80/2015) 
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…………………  

 

Έγκριση μετακινήσεων και καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας 

του κ.  Δημάρχου των Αντιδημάρχων και εντεταλμένων δημοτικών 

συμβούλων για τον μήνα Δεκέμβριο.   

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: 81/2015) 

…………………  

 

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας της Νομικού 

Συμβούλου  

 του Δήμου κ.  Μαρία Τινίκα κατά το μήνα Ιανουάριο.  

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: 82/2015) 

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ομόφωνα ναι;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:   
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Θέλω να ρωτήσω κάτι.  Εδώ η μετακίνηση 13 και 15 Ιανουαρίου στο τι  

συνίσταται το κατεπείγον της θέλω, καθότι ήταν περίοδος οκτώ μ έρες 

πριν από τις  εκλογές,  υπουργοί δεν υπήρχαν στα Υπουργεία,  οι  

υπηρεσιακοί ήταν απασχολημένοι με άλλα θέματα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είναι οι  μετακινήσεις του κ.  Αγγελίδη.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το είπα προηγουμένως, πήγα στο ΥΠΕΧΩΔΕ γ ια το θέμα της Πράσινης 

Κοινότητας,  γι '  αυτά που περάσαμε σήμερα. Στην Επιτροπή αυτή που 

μας είπε και να το περάσουμε από το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και 

από τους δέκα τρεις  φορείς.  Το είπα προηγουμένως.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Είναι καταγεγραμμένα κ.  Φωτιάδη, ένα προς  ένα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πήγατε στο  Υπουργείο Ανάπτυξης,  στο ΥΠΕΧΩΔΕ…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι,  βέβαια.  Στον ΟΣΚ…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Βέβαια.  Λοιπόν,  στον ΟΣΚ …  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Στο Υπουργείο Εσωτερικών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Καθίστε να τα πούμε παιδιά .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κάντε υπομονή δυο λεπτά σας παρακαλώ συνάδελφοι.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Η ερώτηση, κύριοι  συνάδελφοι …  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να απαντήσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Καθίστε λίγο στις  θέσεις σας.  Δεν τελείωσε το Δημοτικό Συμβούλιο.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:   

Εάν δεν έχει  την έγκριση πρέπει  να αιτιολογηθεί το κατεπείγον.  Εάν 

κρίνετε εσείς  ότι  επτά μέρες πριν από τις  εκλογής αυτή η …  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ήταν. Να απαντήσω. Δεν πρέπει να απαντήσω επιτέλους;  Έγινε η 

ερώτηση και λέει  ότι  δεν ήταν κατεπείγον μην το ψηφίζετε.  Αυτό λέει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Απαντάτε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σας είπα ότι  πήγα για την Πράσινη Κοινότητα. Το είπα και 

προηγουμένως σε αυτή την Επιτροπή. Το είπαμε αυτό.  Ένα αυτό.   

 ΟΣΚ ο εργολάβος μου έφαγε τα αφτιά ο άνθρωπος.  Έκανε 

δουλειά εκεί  για το 1ο Γυμνάσιο και δεν πληρώθηκε και μου λέει  ότι  

θέλω να πληρωθώ, θέλω να πληρωθώ κάνε κάτι .  Πήγα και σε εκείνο.   

 Υπουργείο Εσωτερικών μαγαζιά,  κάτω από το Δημοτικό μας 

Κατάστημα. Θυμάστε που είχαμε πάρει μια απόφαση για να γίνουν 

διαγωνισμοί,  δημοπρασίες και τα λοιπά; Είδαμε,  επειδή τελευταία μας 

είχαν φέρει έναν νόμο να δούμε βάσει αυτού του νόμου εάν μπορούν 

να παραμείνουν οι  άνθρωποι.  Κάναμε ερώτημα και τα λοιπά. 
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Αργούσαν να απαντήσουν και πήγα επιτόπου, πήρα την απάντηση 

έγγραφη που λέει  ότι  μπορούν να μείνουν.  Τους κάλεσα τους 

ανθρώπους,  χάρηκαν και ε ίμαστε σε αυτή την διαδικασία.  Τώρα θα 

έρθει  το θέμα πάλι στο Δημοτικό Συμβούλιο.   

 Αλλού που; Ανάπτυξης.  Ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί.  Μας βγαίνει  

η ψυχή ανάποδα για να κάνουμε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς.  Αλλού 

που; Ειλικρινά υπάρχει άραγε άλλο Δημοτικό Συμβο ύλιο σε όλη την 

Ελλάδα που για όνομα του Θεού δηλαδή τις  μετακινήσεις,  που εγώ τις  

γράφω, δεν έχω κανένα πρόβλημα και χαίρομαι,  να σας τα λέω, να σας 

δίνω και τηλέφωνα και ονόματα υπηρεσιακών παραγόντων, υπουργών 

και Γενικό Γραμματέα  που πάω, αλλά για όνομα του Θεού δηλαδή.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Παρακαλώ Πρόεδρε αποτελεί  προσβολή, αποτελεί  προσβολή στον 

θεσμό του Δημάρχου. Το κράτος λειτουργεί ,  οι  επιτροπές λειτουργούν,  

οι  υπουργοί μπορεί να λείπουν.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

. .καμία σημασία με αυτά τα θέματα. Μα καμία σημασία.  Μα κ αμία 

σημασία.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εφόσον πήγε έτσι το θέμα απαντώ και εγώ. Επειδή η διοίκηση υπήρχε,  

υπάρχει  και θα υπάρχει,  το στοιχειώδες,  κ.  Αγγελίδη ήταν,  όταν πάτε 

και έρχεστε να μας κάνετε μια ενημέρωση για το τι  κάνετε εκεί .  Εγώ 

ως Νομάρχης αυτό έκανα κα ι το ξέρουν όσοι συνεργάστηκα.  

 Λέτε πήγα στο ΥΠΕΧΩΔΕ με την έναρξη της συνεδρίασης …  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πάντα κάνω.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Ποτέ δεν κάνατε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πάντα κάνω.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Λέτε;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μου ζητήσατε ποτέ …  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είστε υποχρεωμένος.  Σας ρωτάω και ενοχλείστε.  Εσείς έπρεπε να το 

κάνετε από ευθιξία.  Εγώ έχω ξεφτιλίσει;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Λοιπόν,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι εύχομαι σε όλους σας καλή 

Τσικνοπέμπτη για αύριο.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εσείς δεν έχετε ξεφτιλίσει  τον θεσμό;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Λήξη Δημοτικού Συμβουλίου.  

 

ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

………………………  

……………  

 

 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,  

λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και 

υπογράφηκε.  
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23/2015:  Ενημέρωση και λήψη απόφασης για την λήξη 

εκκαθάρισης της Κ.Ε.Π.Σ. Δήμου Σερρώ ν.  

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Γαλάνης Στ.  

 

     24/2015:     Σύσταση επιτροπών για την προσωρινή και οριστική 

παραλαβή του έργου:      Συντήρηση αίθουσας πολλαπλών 

χρήσεων στο  Δ.Δ. Λευκώνα  

 

     25/2015:      Ομοίως του έργου: Συντήρηση κοινοτικού 

καταστήματος Άνω Καμήλας      (ελαιοχρωμα -τισμός,  

διαμόρφωση του αύλειου χώρου και πλακόστρωσή  

      του)   

 

      26/2015:       Ομοίως του έργου: Συντήρηση επισκευή αίθουσας 

πολλαπλών χρήσεων         Δημ. Σχολείου Καλών Δένδρων.   

 

27/2015:  Συγκρότηση επιτροπών  του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ 

για την παραλαβή προμηθειών διαφόρων ειδών για τις  

ανάγκες του Δήμου. Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. 

Γαλάνης Στ.  

 

28/2015:  Συγκρότηση επιτροπής δια συμβιβασμού επίλυσης 

φορολογικών διαφορών για το έτος 2015.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Γαλάνης Στ.  
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29/2015:  Ορισμός μελών για την επιτροπή Διενέργειας 

Δημοπρασιών (άρθρο 1 του Π. .  270/11 -3-1981 ΦΕΚ 

77')  για το έτος 2015.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Γαλάνης Στ.  

 

30/2015:  Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής Δήμου 

Σερρών έτους 2015. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Γρηγοριάδης Π.  

 

31/2015:  Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών σε εκθέσεις 

τουρισμού στο εξωτερικό κατά το έτος 2015.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Γρηγοριάδης Π.  

 

32/2015:  Ορισμός ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό 

έλεγχο έτους 2014 στη ΔΗ.Κ.Ε. ¨ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.¨  και 

ορκωτών ελεγκτών για το έτος 2014 στην Κ.Ε.ΔΗ.Σ.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Γαλάνης Στ.  

 

33/2015:  Έγκριση έκθεσης εσόδων –  εξόδων Δ' τριμήνου 

(ετήσια) 2014 για τον έλεγχο υλοποίησης εκτέλεσης 

του προϋπολογισμού έτους 2014. Εισηγητής: Ο 

Αντιδήμαρχος  κ. Γαλάνης Στ.  

 

34/2015:         Έγκριση εγγραφής του Δήμου Σερρών ως 

συνδρομητή για το έτος  2015 σε εφημερίδες και 

περιοδικά.  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 11 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015  

249 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Γαλάνης Στ.  

 

35/2-15:     Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο έργο με  τίτλο: 

¨Δημοκρατική  ιδιότητα και συμμετοχή στις  

Δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά¨  που 

χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 

¨Ευρώπη για τους πολίτες –  Europe for Citizens¨  και 

αποδοχή χρηματοδότησης.  

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβ. κ.  Καρπ ουχτσής 

Κ.  

 

36/2015:  Τροποποίηση της με αρ.  518/2014 απόφασης Δ.Σ. 

σχετικά με την αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης 

¨Προβολή και προώθηση των συγκριτικών 

πλεονεκτημάτων της περιοχής παρέμβασης του 

Προγράμματος Leader στο Δήμο Σερρών¨ .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Γρηγοριάδης Π.  

 

37/2015:       6η  τροποποίηση στην υλοποίηση της πράξης: 

¨Προώθηση της  ασφαλούς κυκλοφοριακής συνείδησης 

σε τοπικό επίπεδο στην διασυνοριακή περιοχή 

Ελλάδας Βουλγαρίας¨  (Promo safe driving) όσον 

αφορά την προθεσμία ολοκλήρωσής της.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Γκότσης Η.  

 

38/2015:         Έγκριση 2ης  τροποποίησης της πράξης: 

¨Εξοικονόμηση ενέργειας  Σερρών¨  η οποία 
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χρηματοδοτείται από το Ε.Π. ¨Μακεδονία Θράκη¨ .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Γκότσης Η.  

 

39/2015:       Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου 

προϋπολογισμού οικ.  έτους  2015 που αφορά αποδοχή 

συγχρηματοδοτούμενων έργων μετά την έγκριση 

αυτού (περίοδος Σεπτέμβριος –  Δεκέμβριος 2014).  

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβ. κ.  Καρπουχτσής 

Κ.  

 

40/2015:        Έγκριση  της  υπ'  αριθμ.  232/2014 απόφασης  του 

Δ.Σ. του  

Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. με θέμα: ¨Έγκριση τροποποίησης Ο.Ε.Υ.¨ .  

Εισηγητής: Ο πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ. 

Χατζημαργαρίτης Μ.  

 

41/2015:         Έγκριση καθιέρωσης εργασίας του προσωπικού 

πολιτικής προστασίας  σε βάρδιες σε εικοσιτετράωρη 

βάση κατά  τις  Κυριακές,  εξαιρετέες και νυχτερινές 

ώρες.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Γκότσης Η.  

 

42/2015:     Έγκριση μνημονίων ενεργειών σχεδιασμού και 

δράσης της πολιτικής  προστασίας του Δήμου Σερρών 

για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση 

πυρκαγιών –  χιονοπτώσεων –  παγετών –  πλημμυρών 

και σεισμικών φαινομένων.  
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Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Γκότσης Η.  

 

    43/2015 :          Γνωμοδότηση σχετικά με μεταβολές σχολικών 

μονάδων στην Α/βάθμια                   Εκπαίδευση για το 

σχολικό έτος 2015 -2016   

 

    44/2015:           Γνωμοδότηση σχετικά με μεταβολές σχολικών 

μονάδων στην  

        Β/βάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2015 -2016.  

 

45/2015:     Χορήγηση πάγιας προκαταβολής στους Νομικούς 

Συμβούλους του  Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Γαλάνης Στ.  

 

46/2015:     Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου 

προϋπολογισμού οικον.  έτους  2015: για διαγωνισμούς 

έτους 2015  

 

47/2015  :  Ομοίως που αφορά την κοινωνική κουζίνα του Δήμου 

Σερρών  

 

48/2015:        Ομοίως που αφορά καταβολή εξόδων κίνησης εκτός 

έδρας υπαλλήλων του Δήμου και της Νομικής 

Συμβούλου του Δήμου κ.  Μαρίας Τσινίκα,  για το έτος 

2014 και  
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49/2015:     Ομοίως που αφορά το σύνολο των πολιτιστικών, 

αθλητικών και κοινωνικών εκδηλώσεων του Δήμου 

Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Γαλάνης Στ.  

 

50/2015:  Καθορισμός τιμών μονάδος για προσκυρώσεις και 

αποζημιώσεις των  ιδιωτών προς τον Δήμο και 

αντιστρόφως στην πόλη των Σερρών για το έτος 2015.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Μυστακίδης Π.  

 

51/2015:    Έγκριση διενέργειας προμηθειών  ζωοτροφών, για τις  

ανάγκες του κυνοκομείου του Δήμου, έτους 2015  

 

52/2015:  Ομοίως  φαρμάκων και ειδών για το κυνοκομείου  του 

Δήμου, έτους 2015.  

 

53/2015:  Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων και 

λοιπών αναλώσιμων  ειδών παντοπωλείου για τις  

ανάγκες του ΟΠΑΚΠΑ, της ΚΕΔΗΣ, προμήθειας 

γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου  

Σερρών και προμήθειας ειδών για την κοινωνική 

κουζίνα του Δήμου, έτους 2015.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Γαλάνης Στ.  

 

54/2015:  Έγκριση διενέργειας προμήθειας λαμπτήρων και 

ηλεκτρολογικού  υλικού, έτους 2015.  
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Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Γκότσης Η.  

 

55/2015:  Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων για τις  

ανάγκες του Δήμου  Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Γαλάνης Στ.  

 

56/2015:  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της 

προμήθειας:  ¨Καινοτόμο σύστημα εξοικονό μησης 

πόρων μέσω βελτιστοποίησης της συλλογής 

απορριμμάτων και της κατανάλωσης καυσίμων στο 

Δήμο Σερρών¨ .  

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  Χράπας 

Π.  

 

57/2015:    Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας τμήματος του 

υπ'  αριθμ. 2δ  αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Αγίου 

Ιωάννη.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Μυστακίδης Π.  

 

58/2015:         Έγκριση δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση 

ισόγειου καταστήματος (Νο            30) του Δημαρχείου 

Σερρών στο Σωματείο ΠΡΟ.Τ.Ε.Κ.Τ.Α.  

 

59/2015:          Έγκριση δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση μιας 

αίθουσας του σχολικού                     κτηρίου Βαμβακούσας στον 

Πολιτιστικό Σύλλογο Βαμβακούσας.  
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60/2015:          Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ.  έτους 2015 

και ένταξη νέων  υπηρεσιών έργων και προμηθειών 

του τμήματος Πρασίνου. Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  

κ. Δούκας Γ.  

 

61/2015:     Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ.  έτους 2015 και 

ψήφιση πίστωσης  συνεχιζόμενων υπηρεσιών του 

τμήματος πρασίνου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Δούκας Γ.  

 

62/2015:   Έγκριση τροποποίησης τίτλων παροχών υπηρεσιών 

του τμήματος  πρασίνου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Δούκας Γ.  

 

63/2015:     Έγκριση της με αριθμ. 102/2014 μελέτης του έργου: 

¨Μεταφορά και  διάστρωση κηπαίου χώματος σε 

δημοτικούς χώρους του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Δούκας Γ.  

 

64/2015:         Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών  Αποκομιδής  

απορριμμάτων Τ.Κ.       Ορεινής του Δήμου Σερρών έτους 

2015 

 

65/2015:         Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών Αποκομιδής  

απορριμμάτων Τ.Κ. Α.         Βροντούς του Δήμου Σερρών  

έτους 2015¨ .  
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    66/2015:          Έγκριση προμελέτης του έργου: 

¨Κατασκευή μονάδας  παραγωγής  

 

βελτιωτικού εδάφους και συμπαραγωγής ηλεκτρισμού 

και θερμότητας  

 στην Τ.Κ. Ελαιώνα του Δήμου Σερρών¨ .   

   

     67/2015:   Έγκριση και παραλαβή μελέτης:  Μελέτη 

παρεμβάσεων εξοικονόμησης     ενέργειας.   

 

     68/2015:   Έγκριση εκτέλεσης επειγουσών πρόσθετων εργασιών 

του έργου; Κατεσκευή   12θέσου Δημοτικού Σχολείου 

Σερρών. (6ο Δημ. Σχολείο Σερρών)  

 

     69/2015:   Έγκριση Α.Π. του έργου: Αντιστήριξη τοιχίου 

κοιμητηρίου Τ.Κ. Κουμαριάς  

 

    70/2015:  Έγκριση Α.Π. του έργου: Αναπλάσεις  κοινόχρηστων  

χώρων  στον  οικισμό    Χιονοχωρίου Δήμου Σερρών  

 

     71/2015:   Έγκριση Α.Π. του έργου: Διαμόρφωση κοινοχρήστων 

χώρων στον Οικισμό   Χιονοχωρίου.   

 

     72/2015: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής 

παραλαβής του έργου:    Επέκταση δικτύου ύδρευσης 

Χριστός.  
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      73/2015:  Ομοίως του έργου Συντήρηση ενδοδημοτικής 

οδοποιίας Δήμου.  

 

       74/2015:  Ομοίως του έργου Οδοποιία Τ.Δ. Χριστός.   

 

      75/2015:   Ομοίως του έργου: Αντικατάσταση -επέκταση αγωγών 

δικτύου ύδρευσης Δ.Δ.   Χριστός Β΄ φάση.  

 

      76/2015:  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του 

έργου: Εφαρμογή σχεδίου   πόλεως στην περιοχή της Π.Ε. Σιγής 

έτους 2012.  

 

77/2015:    Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος στους 

κ.κ.  Παυλίδη    Νικόλαο κλπ.  

 

     78/2015:  Έγκριση μετακίνησης εκτός  έδρας του κ.  Δημάρχου 

από 13-15 Ιανουαρίου   2015 

 

     79/2015:  Έγκριση μετακίνησης και καταβολής εξόδων κίνησης 

του κ.  Δημάρχου στις    9/1/2015 και  από  13 -13 Ιανουαρίου 2015.  

 

     80/2015:  Έγκριση μετακινήσεων εκτός έδρας του Δημάρχου 

Σερρών και του    Αντιδημάρχου Πολεοδομίας και 

διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας κ.     Μυστακίδη Παύλου 

για τις  25 -27 Φεβρουαρίου  
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     81/2015:  Έγκριση μετακινήσεων και καταβολής εξόδων 

κίνησης εκτός έδρας του κ.    Δημάρχου των Αντιδημάρχων και 

εντεταλμένων δημοτικών συμβούλων για   τον μήνα 

Δεκέμβριο.   

 

   82/2015:  Έγκριση μετακίνησης και καταβολής εξόδων κίνησης εκτός 

έδρας της    Νομικής Συμβούλου του Δήμου κ.  Μαρίας 

Τσινίκα,  κατά το το μήνα    Ιανουάριο 2015. 

 

………………………..  

……………….  

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  

 

 

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

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ   
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ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

Ιλανίδου –  Βίλλιου Δέσποινα          …………..  

   

Αγιαννίδου -Αρβανίτη Σταυρούλα    …………..  

 

Αναστασιάδης Ηλίας       …………..  

 

Αραµπατζής Θεόδωρος      …………..  

 

Γαλάνης Στέργιος       …………..  

 

Γάτσιος Αθανάσιος       …………..  

 

Γάτσιος Ιωάννης       …………..  

 

Γεωργούλα Σουλτάνα       …………..  

 

Γιαννακίδης Δηµήτριος      …………..  

 

Γκότσης Ηλίας        …………..  

 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης      …………..  

 

Γρηγοριάδης Χρήστος      …………..  

 

Δούκας Γεώργιος       …………..  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
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Δρίγκα Χρυσούλα       …………..  

 

Καδής Γεώργιος       …………..  

 

Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος      …………..  

 

Καλώτα Παναγιώτα       …………..  

 

Καρπουχτσής Κωνσταντίνος     …………..  

 

Καρύδας Νικόλαος       …………..  

 

Μεγαλοµύστακας Αναστάσιος     …………..  

 

Μερετούδης Δηµήτριος      …………..  

 

Μηλίδης Θεόδωρος       …………..  

 

Μπιτζίδου -Σαρακενίδου Σοφία     …………..  

 

Μυστακίδης Παύλος       …………..  

 

Ραµπότας Ευθύµιος       …………..  

 

Σούζας Ζαχαρίας .       …………..  

 



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 11 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015  

260 

Στεργίου Νικόλαος       …………..  

 

Τερζής Βασίλειος       …………..  

 

Τσαλίκογλου Δηµήτριος      …………..  

 

Φωτιάδης Στέφανος       …………..  

 

Χαρίτος Χρήστος       …………..  

 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος      …………..  

 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης     …………..  

 

Χρυσανθίδης Βασίλειος      …………..  

 


