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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 5/2015 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

 

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήµερα την 25η του µηνός 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ του έτους 2015, ηµέρα της εβδοµάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 

19:00 συνεδρίασε το Δηµοτικό Συµβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθµ. 

5/18-02-2015 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 32, 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 

Γιαννακίδης Δηµήτριος 

Γκότσης Ηλίας  

Γρηγοριάδης Παναγιώτης  

Γρηγοριάδης Χρήστος  

Δούκας Γεώργιος  

Δρίγκα Χρυσούλα  

Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος 

Καρπουχτσής Κωνσταντίνος 

Καρύδας Νικόλαος 
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Μερετούδης Δηµήτριος 

Μηλίδης Θεόδωρος 

Μπιτζίδου -Σαρακενίδου Σοφία 

Μυστακίδης Παύλος 

Ραµπότας Ευθύµιος 

Στεργίου Νικόλαος 

Τερζής Βασίλειος  

Τσαλίκογλου Δηµήτριος 

Φωτιάδης Στέφανος  

Χαρίτος Χρήστος  

Χασαπίδης Κωνσταντίνος 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης  

Χράπας Παντελής 

Χρυσανθίδης Βασίλειος  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

Αναστασιάδης Αντώνιος 

Γεωργούλα Σουλτάνα 

Ηλιοπούλου Σταλακτή 

Καδής Γεώργιος 

Καλώτα Παναγιώτα 

Μεγαλοµύστακας Αναστάσιος 

Μοσχολιός Ζωγράφος 

Σούζας Ζαχαρίας. 

 

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 .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. Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία, αποχώρησε λίγο πριν την ολοκλήρωση του 13ου 

θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 
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2. Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 

18ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

 

3. Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης, αποχώρησε µετά την ολοκλήρωση του 18ου 

θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

 

4. Στεργίου Νικόλαος, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 19ου θέµατος της 

ηµερήσιας διάταξης. 

 

5. Γρηγοριάδης Παναγιώτης, αποχώρησε µετά την ολοκλήρωση του 24ου θέµατος 

της ηµερήσιας διάταξης και επέστρεψε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 28ου θέµατος 

της ηµερήσιας διάταξης. 

 
……………………………..……….. 

……………………..….. 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Ορισμός Δημ. Συμβούλου ως μέλος στην επιτροπή παραλαβής 

εργασιών και υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και του 

αυτοτελούς τμήματος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Ποιότητας και 

Αποδοτικότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ  2ο: Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του 

έργου: ¨Κατασκευή ράμπας στο Δημ. Σχολείο Κ. Μητρούση¨. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

      ΘΕΜΑ  3ο:      Έγκριση απασχόλησης εποχικού προσωπικού επί δίμηνο για την 

αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Σερρών. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση πραγματοποίησης των τακτών εκδηλώσεων έτους 2015 του 

Δήμου Σερρών. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 
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     ΘΕΜΑ  5ο:       Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην Παγκόσμια Εκστρατεία WWF - 

                              Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ για το έτος 2015. 

                              Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.                            

 

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην παγκόσμια εθελοντική καμπάνια 

¨Let's do it Greece 2015 – Καθαρίζουμε την Ελλάδα σε μία μέρα¨, που 

θα πραγματοποιηθεί στις 26 Απριλίου 2015. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

     ΘΕΜΑ  7ο:       Έγκριση διοργάνωσης της 11ης Ανθοκομικής Έκθεσης Σερρών. 

       Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό των Χριστουγέννων 2015 και της 

Πρωτοχρονιάς και Θεοφανίων 2016. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών σε τετραήμερη επίσκεψη στη 

Γερμανία στο πλαίσιο της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης με σκοπό 

την μεταφορά τεχνογνωσίας. 

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

 

ΘΕΜΑ 10ο:  Έγκριση των υπ' αριθμ. 7/2015 και 10/2015 αποφάσεων του Δ.Σ. της 

Κ.Ε.ΔΗ.Σ. 

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

 

ΘΕΜΑ 11ο:  Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου 

Παιδείας Πολιτισμού και Θρησκευμάτων, της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας, του Δήμου Σερρών και της ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών. 

Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ. Μπιτζίδου Σ. 

 

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση μεταφοράς ποσού από λογαριασμό της πρώην ΝΕΛΕ σε 

λογαριασμό του Δήμου Σερρών για τις ανάγκες του τμήματος ¨Διά 

βίου μάθησης¨. 

Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ. Μπιτζίδου Σ. 

 

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη συνέχιση της εκτέλεσης της 

παροχής υπηρεσίας με τίτλο: ¨Ιατρός Εργασίας και τεχνικός ασφαλείας 

από ΕΞ.Υ.Π.Π. στον Δήμο Σερρών¨ για το έτος 2015. 

Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ. Αγιαννίδου Στ. 
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ΘΕΜΑ 14ο: Παράταση προθεσμίας περαίωσης – υλοποίησης της πράξης: 

¨Προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς των Βλάχων στις περιοχές 

των Σερρών και Konce¨. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 15ο:   Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικον. έτους 

2015: 

α) που αφορά προνοιακά επιδόματα, 

β) που αφορά καταβολή αποζημίωσης σε υπαλλήλους των πρώην ΕΟΠ, 

γ) για την ενίσχυση κωδικών εξόδων (αποζημίωση ρυμοτομίας) και 

δ) για την ενίσχυση κωδικών εξόδων. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 16ο:   Έγκριση διενέργειας προμήθειας: 

α) λαβάρων και σημαιών για το σημαιοστολισμό των Δημοτικών και 

Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Σερρών για το έτος 2015, 

β) εξοπλισμού λειτουργίας σιντριβανιών, 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

γ) ανταλλακτικών και επισκευή κινητήρα φορτωτή. 

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

 

ΘΕΜΑ 17ο: Αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο: Αναβάθμιση 

πεζοδρομίων σε κεντρικές οδούς της πόλης των Σερρών από το 

χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου ¨Αστική 

Αναζωογόνηση 2012-2015¨. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έτους 2015 και 

τροποποίηση προϋπολογισμού. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 19ο:    Έγκριση λύσης μίσθωσης ακινήτου, κληροδοτήματος Ι. Αποστολίδη, 

και διαγραφής του υπ' αριθμ. 1248/2015 χρηματικού καταλόγου. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση τροποποίησης σύμβασης παροχής υπηρεσίας με τίτλο: 

¨Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης υλοποίησης του ΣΧΥ και 
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έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών (ΚΕΝΑΚ)¨ στα πλαίσια της 

πράξης ¨Εξοικονόμηση Ενέργειας Σερρών¨. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 21ο:    Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών: 

α) για τον έλεγχο υφιστάμενων παιδικών χαρών Δήμου Σερρών, 

β) για χημικές τουαλέτες, 

γ) συντήρησης του υποσταθμού μέσης τάσης του κινηματοθεάτρου 

¨ΑΣΤΕΡΙΑ¨, 

δ) συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών της πόλης των Σερρών έτους 

2015 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

ε) διαχείριση ογκωδών και αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών, κατε-

δαφίσεων (ΑΕΚΚ) με κάδους ογκωδών του Δήμου Σερρών. 

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

 

ΘΕΜΑ 22ο:   Έγκριση και παραλαβή μελέτης με τίτλο: ¨Αρχιτεκτονική μελέτη 

διαμόρφωσης ελεύθερου χώρου στο Ο.Π. 341¨. 

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.  

 

ΘΕΜΑ 23ο:   Έγκριση τεχνικής μελέτης αυτεπιστασίας και εκτέλεσης του έργου: 

¨Συντήρηση πεζοδρομίων Δήμου Σερρών έτους 2015¨.  

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

ΘΕΜΑ 24ο:   Έγκριση μελέτης του έργου: ¨Συντήρηση και βελτίωση οριζόντιας και 

κάθετης σήμανσης οδικού δικτύου έτους 2015. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

   ΘΕΜΑ 25ο:       Έγκριση μεταβίβασης κυριότητας οικοπέδου Τ.Κ. Ορεινής σύμφωνα 

        με το άρθρο 187 του Ν. 3463/2006, στον κ. Καρακούτη Στέφανο του 

                             Γεωργίου. 

                             Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

  ΘΕΜΑ 26ο:          Έγκριση Α.Π. των έργων  

       α) Συμπληρωματικές εργασίες πρασίνου στις οδούς Αν. Θράκης, Μ. 

                          Αλεξάνδρου, Εθν. Αντίστασης και Βασ. Βασιλείου και 

                               β) Επισκευές – συντηρήσεις στο 12ο νηπιαγωγείο Σερρών, στα  

        νηπιαγωγεία Ελαιώνα και Προβατά και στο Δημ. Σχολείο Κ. Μητρούση. 

                             Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης  
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    ΘΕΜΑ  27ο:      Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των 

         έργων: 

         α) Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Καλών Δένδρων, 

         β) Τσιμεντόστρωση ασφαλτόστρωση  και  κατασκευή  πεζοδρομίων 

          στην Τ.Κ. Βαμβακιάς  και 

                               γ) Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Σκουτάρεως. 

          Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.  

 

ΘΕΜΑ 28ο:    Έγκριση πρακτικών επίλυσης δια συμβιβασμού φορολογικών διαφορών 

          και αμφισβητήσεων του άρθρου 32, Ν. 1080/1980.  

          Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  

 

ΘΕΜΑ 29ο:     Διαγραφή οφειλετών από χρηματικούς καταλόγους. 

        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 30ο:   Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου κατά το μήνα Μάρτιο 

       2015. 

       Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 31ο:   Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας: 

       α) του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ηλία Αμαξόπουλου, κατά το 

        μήνα Ιανουάριο 2015 και 

       β) υπαλλήλων του Δήμου, κατά το μήνα Ιανουάριο 2015. 

       Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 32ο:  Αισθητική αναβάθμιση δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στα  

      πλαίσια του έργου: ¨Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις δημοσίων ανοικτών  

      χώρων στο Δήμο Σερρών¨. 

       Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 33ο:    Σύνδεση φωτοβολταϊκού συστήματος στη στέγη του 20ου Δημοτικού     

Σχολείου. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

         ΘΕΜΑ 34ο:  Παραλλαγές – μετατοπίσεις δικτύουΦΟΠ. 

        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο : Παραχώρηση δημοτικών εκτάσεων για την κατασκευή του έργου: Διευθέτηση 

  χειμάρρου Π.Ε. Σερρών. 

 

ΘΕΜΑ2ο: Έγκριση δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση στο Δήμο Σιντικής ενός  

  απορριμματοφόρου του Δήμου μας.  

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

 

……………………… 

…………….. 
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5Η   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κυρίες και κύριοι  καλησπέρα σας.  Παρακαλώ να συντονιστούμε λίγο 

όλοι μαζί .  Καλή σαρακοστή εύχομαι.   

 Να ανακοινώσω στο σώμα εκ μέρους του Σωματείου 

Εργαζομένων στις  δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης 

εκμετάλλευσης και διάθεσης φυσικού αερίου,  τηλε -θέρμανσης,  

αιολικής και ηλεκτρικής ενέργειας του Δήμου Σερρών όσον αφορά τον 

εκπρόσωπο εργαζομένων στην Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ,  ο οποίος προέκυψε μετά 

από τις  εκλογές της 4ης Φεβρουαρίου του ΄15.  Εκπρόσωπος για την 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ.  είναι ο κύριος Αρματωλίδης Τριαντάφυλλος με 

αναπληρωτή του τον κ.  Θεοχαρίδη Στέφανο.  

 Απαντήσεις σε προφορικές ερωτήσεις που είχαν ειπωθεί στο 

προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο.  Από τον κ.  Φωτιάδη σχετικά με τις  

χημικές αναλύσεις,  τις  παραλάβατε κύριε Φωτιάδη, έτσι δεν από την 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ;  Τις χημικές αναλύσεις;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είναι αυτές όλες που μου δώσανε; Κύριε Θεοχάρη αυτές είναι οι  

αναλύσεις;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Για το διάστημα στο οποίο αναφέρθηκα αυτές είναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   
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Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τις πήρα, κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Σχετικά με την δεύτερη ερώτηση σχετικά με το κτηνοτροφικό 

πάρκο Σκουτάρεως απάντηση από τον Αντιδήμαρχος τον κ.  Γρηγοριάδη 

Παναγιώτη.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφο ι,  με αυτό το θέμα 

ασχοληθήκαμε εδώ από την προηγούμενη τετραετία.  Οι ενέργειες που 

έχουν γίνει  μέχρι τώρα είναι,  πρόκειται για δημοτικό χώρο της πρώην 

Κοινότητας Σκουτάρεως 100 στρεμμάτων περίπου. Υπάρχει απόφαση 

Τοπικού Συμβουλίου Σκουτάρεως για την εκμί σθωση του χώρου σε 

κτηνοτρόφους και την δημιουργία χώρου μετεγκατάστασης 

κτηνοτροφικών μονάδων.  

 Υπάρχει τοπογραφικό διάγραμμα της έκτασης από ιδιώτη που 

φαίνονται τα τεμάχια που θα δημιουργηθούν.  Όλα αυτά υπάρχουν στον 

φάκελο και έχουν κατατεθεί  στην Τεχ νική Υπηρεσία του Δήμου.  

 Από εκεί  και πέρα οι  ενέργειες που πρέπει να γίνουν είναι η 

έγκριση των τοπογραφικών από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, 

εισήγηση και στο Δημοτικό Συμβούλιο και σχετική απόφαση για 

εκμίσθωση ή εκποίηση των τεμαχίων, διαδικασίες ε κμίσθωσης και 

εκποίησες και στο τέλος κατασκευή έργων όπου και εάν χρειαστούν  

στον χώρο.  

 Ευχαριστώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Η ερώτησή μου ήταν και τι  προτίθεστε να κάνετε;  Αυτά τα ξέρω, είναι 

από την διανομή.  
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Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Αυτό προτείνουμε,  χώρο μετεγκατάστα σης κτηνοτροφικών μονάδων.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είναι από την διανομή ορισμένο. Λέω, έχετε ορίζοντα; Τι θα κάνετε;  Η 

ερώτησή μου ήταν στο τι  θα κάνετε;   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Θα κάνουμε κάποιες ενέργειες που σας ανέφερα και οι  υπόλοιπες που 

τρέχουν είναι αυτές που σας  είπα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ορίζοντα για είσοδο κτηνοτρόφων;  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν μπορείτε να μου πείτε.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Δεν μπορώ να σας πω αλλά φαντάζομαι ότι  δεν θα πάρει πολύ χρόνο.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:   

Μήνες δηλαδή; Επειδή υπάρχει,  κύριε Πρόεδρε,  ενδιαφερόμενος.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Είναι θέμα υπηρεσιών αλλά θα το τρέξουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Από την συνάδελφο την δημοτική σύμβουλο την κυρία Καλώτα πάνω 

στα έργα βιοκλιματικών αναπλάσεων. Να απαντήσει ο αρμόδ ιος 

Αντιδήμαρχος;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   
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Επειδή απουσιάζει ,  δεν ξέρω, ας απαντήσει.  Στην παράταξη απαντάτε 

σχετικά με το παρκάρισμα, τι  ενέργειες έγιναν.  . .γ ια τις  αναπηρίες.  

Που θα δοθούν χώροι στάθμευσης και τα λοιπά. Αρμόδιος για την 

απάντηση ο Αντιδήμαρχος Έργων ο κ.  Γκότσης.  Παρακαλώ κ.  Γκότση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 Με την υπ'  αριθμό 50/2013 Κανονιστική Απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου στην περιοχή των βιοκλιματικών αναβαθμίσεων, τα οποία 

όλα αυτά που έρχονται δηλαδή σε πακέτο με τη ν κανονιστική ρύθμιση 

και όλα αυτά, έχουν περάσει,  πρέπει να σας πω, από το Τοπικό 

Συμβούλιο του Δήμου Σερρών, από την Επιτροπή Διαβούλευσης,  από 

το Δημοτικό Συμβούλιο,  υπάρχει  βέβαια μέσα τα είδατε εσείς  τι  

ψήφισαν και τι  δεν ψήφισαν και πως ψηφίσανε.  Οι θέσεις οι  οποίες 

κατεγράφησαν ήταν 550 θέσεις στάθμευσης πριν την έναρξη του έργου 

και 242 μετά την ολοκλήρωση του έργου.  

 Δηλαδή με άλλα λόγια ,  η απώλεια είναι περίπου 300 θέσεις 

σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση που προτείνεται να καλυφθεί αυτό 

το κενό που  παρουσιάζεται,  αυτή η απώλεια.  Αυτά, επαναλαμβάνω, 

ήταν μέσα στις  αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.  Άμα ανατρέξετε 

και δείτε,  θα δείτε ότι  η απώλεια είναι 300 θέσεις.   

 Για να μην αναφερθώ στα μέσα μαζικής μεταφοράς ότι  το 

στρατόπεδο του Εμμ. Παππά έχουν ολοκληρωθεί οι  εργασίες και ότι  

έχουμε πάρει τα απαραίτητα, ούτως ώστε,  να μπορούν να παρκάρουν  

δηλαδή με όλο τον μηχανισμό, ο οποίος βρίσκεται στο αμαξοστάσιο 

και δεν έχει  ακόμα μπει στο στρατόπεδο του Εμμ. Παππά, έχω να πω 

τα εξής:  ότι  η Δημοτική Αρχή  προσπάθησε να καλύψει αυτές τις  θέσεις 

ως εξής:  Έχει δημιουργήσει επιπλέον 200 θέσεις σε ένα άλλο σημείο 

λίγο παραπέρα από τον χώρο που γίνονται οι  βιοκλιματικές 
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αναβαθμίσεις .  Από τον χώρο του έργου. Διακόσιες θέσεις.  Έχει  

διαμορφωθεί ο χώρος.   

 Επίσης,  έχουμε με την παρούσα μελέτη δημιουργούνται 21 χώροι 

ήτοι 62 θέσεις.  Αυτές από χώρους φορτοεκφόρτωσης που μπορούν 

δηλαδή οι  κάτοικοι να παρκάρουν τα αμάξια τους σε ώρες που δεν 

γίνεται η φορτοεκφόρτωση, όπως επίσης και όλο το βράδυ.  

 Άρα λοιπόν ,  από τις  300  θέσεις,  οι  οποίες θα έχουμε απώλεια τις  

300 θέσεις,  μέχρι στιγμής έχουμε 262 θέσεις που καλύπτονται,  άρα μας 

μένουν περίπου 40 θέσεις.  Αυτές  προσπαθεί η υπηρεσία,  το  

κυκλοφοριακό τμήμα με την προϊσταμένη εκείνη προσπαθούμε να 

καλύψουμε και τις  σαράντα αυτές θέσεις,  οι  οποίες έχουν απομείνει .  

  

 Θέλω να πω το εξής:  ότι  όταν γίνεται ένα έργο μεγάλης 

εμβέλειας,  ένα έργο το οποίο θα ωφελήσει όλους,  καταρχήν όχι  μόνο 

τους δημότες,  τους κατοίκους εκείνης της περιοχής,  αλλά πιστεύω ότι  

όλο τον Δήμο, νομίζω ότι  θα πρέπει να υποστούμε και ορισμένα τα 

οποία,  ας πούμε,  είναι εντελώς αμυδρά, είναι απαλά, όσον αφορά την 

ποιότητα ζωής,  την υγεία και όλα αυτά που θα προσφέρει αυτό το έργο 

που είναι ένα έργο περίπου 4 εκατ ευρώ.  

 Θέλω να πω το εξής:  ότι  θα υπάρχει,  τα έχ ουμε πει  

επανειλημμένως αυτά, τα ξέρουμε,  τα ξέρουν οι  συνάδελφοι,  ότι  μετά 

το τέλος του έργου θα υπάρχει κάρτα μονίμου κατοικίας.   

 Θέλω να πω επίσης ότι  προβλέπονται πέντε δημόσιες θέσεις 

ΑμΕΑ, δημόσιες θέσεις ΑμΕΑ και για ιδιωτικές θέσεις ΑμΕΑ, οι  

οποίες αυτή την στιγμή σε εκείνη την περιοχή είναι τρεις .  Θα 

δημιουργηθούν στο κοντινότερο σημείο,  από αυτές τις  θέσεις που 
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μένουν δηλαδή, από τις  42,  πόσες μένουν,  στο κοντινότερο σημείο από 

την οικία,  από το σπίτι  τους.  

 Εάν αυξηθούν,  όχι  μόνο οι  πέντε,  όχι  μ όνο οι  τρεις  που υπάρχουν 

τώρα, μπορεί να δημιουργηθούν,  κτύπα ξύλο, άλλες δυο ή να 

ελαττωθούν.  Εν πάση περιπτώσει,  η υπηρεσία είναι σε ετοιμότητα να 

δώσει και ιδιωτικές θέσεις ΑμΕΑ.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Εκεί άμα παρκάρει κανείς  τον γράφουν και καλά κάνουν.  Εγώ τ ο έχω 

δει .  Αφού είναι έτσι το σύστημα. Είναι δυνατόν να συμβεί αυτό που 

λέτε;  Πινακίδες τι  πινακίδες;  Εκεί έχω δει  εγώ να γράφουν όσοι 

παρκάρουν στα σημεία φορτοεκφόρτωσης.   Πως μπορεί να γίνει  αυτό 

εκεί  πέρα; Ποιος το διασφαλίζει  αυτό;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Για τις  θέσεις στους χώρους φορτοεκφόρτωσης; Η Κανονιστική 

Ρύθμιση θα είναι τέτοια,  ούτως ώστε,  να επιτρέπει  από την υπηρεσία 

μας,  η οποία θα περάσει και από τεχνικούς και από παντού, να 

επιτρέπει  την στάθμευση. Για τις  ώρες που η φορτοεκφόρτωση θα είναι 

8-10 και το μεσημέρι 2 -5. Από εκεί  και πέρα θα είναι ελεύθερο. Θα το 

αναγράφουν οι  πινακίδες.  Θα γίνουν όλα με την υπηρεσία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Πάμε και σε ένα θέμα εκτός ημερήσιας.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι,  όχι ,  έχουμε και άλλη ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Δεν έχουμε άλλη.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ :  

Για τα ΑμΕΑ ρώτησε ή όχι;  Όχι.  Εντάξει .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι,  με ποιο τρόπο δίνονται.  Εγώ θυμάμαι πάντως…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Γι '  αυτό σας είπα εάν ολοκληρώσατε την απάντηση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι αλλά δυο θέματα ήταν.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ωραία και το δεύτερο απαντήστε.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όσον αφορά τις  θέσεις,  τις  ιδιωτικές θέσεις ΑμΕΑ, κύριε Μηλίδη εσείς  

τα ξέρετε πιο καλά αυτά, πρέπει να έχουν πάνω από 67% αναπηρία.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:   

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Σε αυτή την κατηγορία δεν υπάγονται μόνο αυτοί που έχουν κινητική 

αναπηρία,  αλλά και οι  νεφροπαθείς,  με καρδιά και τα λοιπά, όλες οι  

κατηγορίες είναι μέσα στο 67%. Όχι μόνο με κινητική αναπηρία.  Και 

άλλες κατηγορίες.   

 Λοιπόν,  υπάρχει τώρα από την υπηρεσία τι  πρέπει να υπάρχουν,  

φωτοτυπία διπλώματος,  να μην σας τα διαβάζω, άδεια κυκλοφορίας,   

σύμφωνα με την νομοθεσία.  Εκείνο όμως που θέλω να τονίσω είναι το 

εξής και απευθύνομαι σε όλους τους συναδέλφους,  ότι  πλέον αλλάζει  

λίγο το σύστημα αυτό και γίνεται,  ας το πω, πιο εμπεριστατω μένο. 

Δηλαδή γίνεται μια τυποποίηση της διαδικασίας θεσμοθέτησης 

ιδιωτικών χώρων στάθμευσης ΑμΕΑ.  
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 Δηλαδή τι  σημαίνει  αυτό το πράγμα; Θα υπάρχει,  ας το πω, δεν  

είναι κανονιστική ρύθμιση αλλά είναι κανονιστική απόφαση 

διοικητικού χαρακτήρα. Έχει περάσει α πό το Τοπικό Συμβούλιο,  από 

την Επιτροπή Διαβούλευσης και τώρα από την Ποιότητα Ζωής θα 

περάσει,  θα περάσει και από το Δημοτικό Συμβούλιο.   

 Τι αλλαγές γίνονται;  Οι αλλαγές που γίνονται είναι οι  εξής:  ότι  

θα υπάρχει ένα δελτίο ΑμΕΑ το οποίο το παίρνουν από  την 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση με τα χαρτιά,  με το δίπλωμα, με την άδεια 

οδήγησης,  με τα χαρτιά της αναπηρίας και βάσει αυτού του δελτίου.  

Επίσης ότι  χρειάζεται θα είναι αναρτημένο όλο τον χρόνο στην σελίδα 

του Δήμου στο Διαύγεια,  οπότε κάποιος ο οποίος έχει  το πρόβλημα θα 

μπορεί να βλέπει τα χαρτιά χωρίς να πηγαίνει  στις  υπηρεσία να ρωτάει 

τι  χρειάζεται.  

 Επίσης υπάρχουν και κάτι  κανονισμοί που μέχρι τώρα δεν 

ίσχυαν.  Παραδείγματος χάρη, ότι  η άδεια στάθμευσης θα πρέπει να 

ανανεώνεται κάθε χρόνο. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κακή χρήση 

της θέσης στάθμευσης,  δηλαδή σταθμεύουν και άλλοι συγγενείς  και 

φίλοι και τα λοιπά θα του αφαιρείται.   

 Εν πάση περιπτώσει,  μπορείτε όλα αυτά να τα πάρετε από τις  

υπηρεσίες.  Απλά σας λέω ότι  θα περάσει και από το Δημοτικό 

Συμβούλιο αλλάζει ,  γίνεται μια κανονιστική διοικητικού χαρακτήρα 

χωρίς,  δεν είναι κανονιστική ρύθμιση, απλά είναι κανονισμός για εδώ 

μέσα, για τον Δήμο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Και περνάμε στο εκτός ημερήσιας.  Υπάρχουν άλλες…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μήπως θέλετε να ρωτήσετε κάτι;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Άμα θέλετε,…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Όχι ερωτήσεις.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι να ρωτήσω, να επισημάνω κάτι.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να μην γίνει  συζήτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Εφόσον το θέμα θα ξανά έρθει .  Θα περάσει από Επιτροπή Ποιότητα 

Ζωής και τα λοιπά.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θα ξαναπεράσει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Μια επερώτηση έχει  καταθέσει ο κ.  Καρύδας Νικόλαος για την Λαϊκή 

Συσπείρωση.  

 Το θέμα είναι:  Μισθοδοσία καθαριστριών σχολείων με σύμβαση 

έργου, η οποία θα απαντηθεί στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.  

 Έχετε κάποιες  ερωτήσεις;  Παρακαλώ.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Προς τον Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.  η ερώτηση. Υπάρχει,  ήρθε 

πληροφορία σε μένα ότι  από όλες τις  σχολικές μονάδες κάποιες 

πληρώνουν Δ.Ε.Υ.Α.Σ.  και κάποιες όχι .  Βεβαίως καλά είναι να 

απαλύνουμε όσο γίνεται τα σχολεία τα οποί α δεινοπαθούν.  Ήθελα να 
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ρωτήσω, εάν αυτό αληθεύει;  Για ποιο λόγο αληθεύει και με τι  κριτήρια 

γίνεται;  Είναι πληροφορία…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κύριε Πρόεδρε είστε έτοιμος να απαντήσετε;  Στο επόμενο συμβούλιο 

για να το ερευνήσετε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Σημειώστε το και εγώ το σημειώνω για να το ερευνήσετε και να το 

απαντήσετε την επόμενη φορά. Άλλος κανείς ,  όχι .   

 Πάμε στο θέμα εκτός ημερήσιας συνάδελφοι,  το οποίο αφορά:  

 

Θέμα 1ο :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης.  

Παραχώρηση δημοτικών εκτάσεων  

για την κατασκευή του έργου: Διευθέτηση χειμάρρου  

 Π.Ε. Σερρών .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Το περάσαμε αυτό ως θέμα. Έγινε μια σχετική παρεξήγηση. Εμείς πολύ 

καλά το ψηφίσαμε,  αλλά τέλος πάντων, εγώ έτσι για να περάσει πολύ 

εξ απαλών ονύχων που λένε,  δεν έχουμε να κάνουμε τίπ οτα άλλο από 

το να κάνουμε μια σωστή διόρθωση, αντί  του Ν184, το οποίο γράφτηκε 

στο αποφατικό,  βάζουμε τον Ν185, που είναι παραχώρηση κατά χρήση. 

Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση και όχι  κατά κυριότητα, όπως είναι 

το άρθρο 184.  
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 Νομίζω συμφωνούμε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο και έτσι 

πρέπει να περάσει για να προχωρήσει.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Αυτό αποφασίσαμε.  Ναι,  κύριε Αναστασιάδη αλλά, τέλος πάντων,  εγώ 

ενημέρωσα τους επικεφαλής των παρατάξεων και νομίζω ότι  δεν 

χρειάζεται να πούμε τίποτα παραπάνω.  

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: 143/2015) 

…………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωράμε στα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.  Θέμα πρώτο.  

 

Θέμα 1ο :  

Ορισμός Δημ. Συμβούλου ως μέλος στην επιτροπή παραλαβής  

εργασιών και υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και του  

αυτοτελούς τμήματος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης,  Ποιότητας  

και Αποδοτικότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Εδώ λοιπόν χρειάζεται με κλήρωση να εκλέξουμε έναν δημοτικό 

σύμβουλο με τον αναπληρωτή του.  Παράκληση να  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Από εσάς,  βεβαίως.  Έτσι ακριβώς γράφει η εισήγηση. Να γίνει  από 

εσάς.   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Τσαλίκογλου Δημήτριος και τον αναπληρωματικό του.  Ιλανίδου 

Δέσποινα.   Ομόφωνα ναι συνάδελφοι νομίζω.  

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: 83/2015) 

…………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Θέμα δεύτερο.  

 

Θέμα 2ο :  

Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του  
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 έργου: ¨Κατασκευή ράμπας στο Δημ. Σχολείο Κ. Μητρούση¨ .  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Εδώ δυο τεχνικούς.  Έγινε με κλήρωση. Ο δημοτικός σύμβουλος έχει  

ήδη επιλεγεί  με την  υπ '  αριθμό 5 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου.  Ως τακτικά μέλη  εδώ κληρώθηκαν από την Επιτροπή 

σύμφωνα με το πρακτικό Επιτροπής Κληρώσεων, ο κ.  Αηδονίδης 

Θωμάς Βασίλειος ΤΕ Δομικών Πολιτικών Έργων με Ε βαθμό ως 

Πρόεδρος και ο Πασιάς Ιωάννης ΤΕ Τεχνολόγων Τοπογράφων 

Μηχανικών με Ε Βαθμό και αναπληρωματικά αυτών, του κ .  Αηδονίδη 

δηλαδή η κυρία Στρίκα Ελένη ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών με Δ Βαθμό 

ως Πρόεδρος και Βαδιάκας Πολυχρόνης ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με 

Ε βαθμό μέλος.  Αναπληρώνει τον κ.  Πασιά.   

 Ομόφωνα ναι;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτο ύνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 84/2015) 

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Θέμα τρίτο.   
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Θέμα 3ο :  

Έγκριση απασχόλησης εποχικού προσωπικού επί δίμηνο  

για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Πρόκειται για δυο χειριστές γκρέιντερ.  Ο κ.  Γκότσης εισηγητής,  ο 

Αντιδήμαρχος.  Παρακαλώ.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αφορά δυο διμηνίτες,  «γκρειντερίστες»  ας τους πω έτσι.  Χειριστές 

μηχανημάτων και ειδικότερα γκρέιντερ.  Παρόλο που τον Οκτώβριο 

περάσαμε την μελέτη μετά από προσπάθειες αγροτικής οδοποιίας,  

δυστυχώς το δημόσιο έτσι λειτουργεί ,  όσο και να το τρέχαμε,  ο πρώτος 

διαγωνισμός,  η πρώτη δημοπρασία θα βγει  στις  3 του Μάρτη και  κάθε 

εβδομάδα, μέχρι τέλος Μαρτίου θα τελειώσουν.  

 Από ότι  υπολογίζουμε γύρω στις ,  τον Μάιο θα είμαστε,  άμα δεν 

έχουμε και ενστάσεις,  τον Μάιο θα είμαστε έτοιμοι.  Και είναι πολύ 

αργά.  

 Μια συνάντηση που είχαμε με τους Προέδρους  των Τοπικών 

Κοινοτήτων και  τα λοιπά, στον Προβατά έγινε μια συνάντηση, όλοι οι  

Πρόεδροι ,  καίγονται οι  άνθρωποι και λένε ότι  δεν μπορούμε να πάμε 

στα χωράφια μας,  το πρόβλημα είναι έντονο,  πρέπει κάτι  να κάνετε.  

Παρόλο, επαναλαμβάνω που η Δημοτική Αρχή προσπάθησε από την 

αρχή, από τον Σεπτέμβριο,  από τον Οκτώβριο για να προλάβουμε,  

δυστυχώς οι  διαδικασίες είναι χρονοβόρες στο δημόσιο.   

 Άρα λοιπόν θα πρέπει ….  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:   

Μα είπαμε εντάξει ,  οι  διαδικασίες.  Να μην αναφερόμαστε.  Εάν θέλετε 

στις  ερωτήσεις θα τα πούμε.  Και η λύση η μόνη που μπορούμε να 

βρούμε  είναι να πάρουμε δυο χειριστές οι  οποίοι  θα μπορέσουν με τα 

μηχανήματά μας να αντεπεξέλθουν για δυο μήνες,  Μάρτιο,  Απρίλιο,  

οπότε πιστεύουμε ότι  θα τελεσφορήσουν και οι  διαγωνισμοί και ο 

Χρήστος εκεί  ο Γρηγοριάδης ήταν στην συνάντηση και μπορεί να μας 

πει  πόσο επιθετικοί ήταν οι  Πρόεδροι .   

 Άρα καλούμε εδώ, επειδή όλοι ενδιαφέρεστε και ενδιαφερόμαστε 

για την αγροτική οδοποιία,  να ψηφίσουμε ομόφωνα για να μην έχουμε 

κάποιο πρόβλημα και το πρόβλημα δεν θα είναι σε μας,  θα είναι σε 

όλους τους αγρότες.   

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ερωτήσεις;  Ο κ.  Καρύδας,  ο κ.  Γιαννακίδης.  Άλλος; Κύριε Γιαννακίδη.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Ήθελα να ρωτήσω, κ.  Γκότση, αυτή η πρόσληψη των διμηνιτών γίνεται 

γιατί  δεν επαρκεί το προσωπικό που έχουμε ή το προσωπικό που 

έχουμε,  όπως γράφετε μέσα στην εισήγηση μόνο ένας την σχετική 

άδεια κατηγορίας Ζ;  

 Και εάν είναι έτσι το δεύτερο, θα ήθελα να ρωτήσω γιατί  ή εάν 

θα μπορούσε να προβλεφθεί έστω και στο μέλλον,  αυτοί οι  άνθρωποι 

που ήδη έχουμε,  το προσωπικό να αποκτήσουν μια τέτοια άδεια,  δεν 

ξέρω βέβαια τις  διαδικασίες.   
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 Το ένα ερώτημα είναι αυτό και το δεύτερο ερώτημα, θα ήθελα να 

γνωρίζω, πέρα από τα τυπικά προσόντα, με ποιο άλλο κριτήριο γίνεται 

η πρόσληψη αυτών των διμηνιτών;  

 Ευχαριστώ.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να σας πω ότι  το έχω, δεν ξέρω εάν ήσασταν αλλά το έχω αναφέρει 

εδώ ότι  υπάρχει  μόνο ένας με το δίπλωμα Ζ για γκρέιντερ.  Και είπαμε,  

υπήρχε και ένας άλλος που κάπου -κάπου δούλευε και τον 

σταματήσαμε,  να μην έχουμε κάποιο πρόβλημα. Το θ υμάται η κυρία 

Ιλανίδου, το είχαμε συζητήσει εδώ. Που του είπαμε να πάει να τρέξει  

να βγάλει το δίπλωμά του και τα λοιπά. Τον παροτρύνουμε κάθε φορά, 

εντάξει  είναι και προσωπικό του θέμα, ας πούμε,  είναι προσωπικό, 

δηλαδή  δεν μπορούμε να το επιβάλουμε να το κάνει .   

 Εν πάση περιπτώσει,  η παρότρυνση και είναι και καλός 

μάστορας,  καλός χειριστής,  του λέμε να πάει να βγάλει το δίπλωμα να 

τον βοηθήσουμε κιόλας.  Πρώτον αυτό.   

 Δεύτερον,  με ποιο κριτήριο; Με την περισσότερη, ας πούμε 

διαφάνεια.  Παραδείγματος χάρη , μας πρότειναν,   ένα μηχάνημα θα 

δουλέψει επάνω Ορεινή,  Βροντού και τα λοιπά. Μας πρότειναν από 

εκεί  να πάρουμε έναν από εκεί .  Δεν είναι δική μου επιλογή δηλαδή.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Επιλογή Δημάρχου  αλλά…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Άλλο θέμα αλλά δεν λέει  ο Δήμαρχος όποιον να είναι.  Λέει  την Τοπική 

Κοινότητα εκεί  ότι  δώστε μας έναν.  Αυτό.  Τον ξέρεις  τον Βαγγέλη.  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το γκρέιντερ έτσι είναι γιατί  δεν έχει  πολλούς χειριστές.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θέλω να όμως ότι  ο Δήμαρχος δεν κάνει ,  ρωτάει.  Αυτό θέλω να πω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κύριε Καρύδα.  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τρεις θα είναι τώρα. Τρεις και θα τα μοιράσουμε.  Έλα και εσύ μαζί 

μου να τα μοιράσουμε.  Δεν έχω κανέναν πρόβλημα. Σάκη έλα να πεις  

ότι  εδώ θέλουμε και εδώ θέλουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ομόφωνα ναι;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Γκότση ερώτημα. Θα προσλάβουμε δυο και έχουμε έναν με 

δίπλωμα κατηγορίας Ζ.  όμως από ότι  ξέρω τα μηχανήματα, τα 

γρκρέιντερ του Δήμου είναι δυο.  Τρία; Τρία είναι;  Μισό λεπτό.  Εάν 

είναι της Περιφέρειας,  αυτό ήθελα να πω, εάν όντως είναι της 

Περιφέρεια και υπάρχει το ιδιοκτησιακό καθεστώς που λέει  ότι  ανήκει 

στην Περιφέρεια,  για να μην πάθουμε αυτό το οποίο πάθαμε πρόπερσι,  

θα πρέπει να γίνει  προγραμματική σύμβαση. Αυτό μην το ξεχνάτε.  
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 Δεν γίνεται αλλιώς γιατί  δεν θα μπορούμε να δικαιολογήσουμε 

κανένα έξοδο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Τοποθέτηση. Παρακαλώ. Άλλος κανείς  να τοποθετηθεί;  Και ο κ.  

Γαλάνης.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  κύριε Πρόεδ ρε,  κ.  Αντιδήμαρχε δεν 

είναι θέμα να επιλέξουν κάποιοι  συνάδελφοι το που θα πάνε τα 

μηχανήματα. Τα μηχανήματα θα πάνε εκεί  που χρειάζονται την ώρα 

που χρειάζονται.  Δηλαδή μπορεί να πάνε και τα τρία γκρέιντερ για μια 

εβδομάδα σε μια περιοχή. Δεν είναι παράξ ενο όταν η άλλη είναι 

ανενεργώς η περιοχή. Δηλαδή δεν κάνει  εργασίες αυτό το διάστημα. 

Θα πάνε εκεί  που έχουν δουλειές.   

 Δηλαδή δεν κατάλαβα, είναι θέμα όπου χρειάζονται.  Και το 

μεγάλο πρόβλημα αυτή την στιγμή είναι στις  περιοχές που μεθαύριο θα 

αρχίσουν να σπαρθούν τα τεύτλα, μετά τα καλαμπόκια,  δεν μπορεί ο 

κόσμος να πάει στα χωράφια.  Αυτά θα προσέξετε.  Δεν είναι ένα 

Γρηγοριάδη, έλα Γκότση να δείτε που θα πάνε τα μηχανήματα. Οπου 

χρειάζονται.   

 Αυτό θέλω να επισημάνω. Δεν είναι απαραίτητο να πάει μια 

γκρέιντερ στον Καπετάν Μητρούση, μια στο Σκούταρι,  μια στην 

Ορεινή.  Μπορεί να πάνε και οι  τρεις  στο Σκούταρι,  εάν χρειάζεται 

εκεί .   

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κύριε Γαλάνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:   
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Δεν το συζητώ ότι  στηρίζω αυτή την εισήγηση του κ.  συναδέλφου. Να 

προσεχθεί ,  κύριε Πρόεδρε,  από τον κ.  Αντιδήμαρχο και από την 

υπηρεσία,  εσάς και τον κ.  Γενικό το θέμα της αιτιολόγησης της 

πρόσληψης,  διότι  θα θυμίσω ότι  οι  τελευταίοι  διμηνίτες που πήραμε οι  

εννέα επί Δημαρχίας του κ.  Μυστακίδη,  δεν εγκρίθηκαν από το 

Ελεγκτικό Συνέδριο για τους λόγους που δεν εγκρίθηκαν και μάλιστα 

παρά τις  επίπονες προσπάθειες του κυρίου Δημάρχου  και στην Αθήνα, 

ούτε το Ελεγκτικό Συνέδριο στην Αθήνα τους ενέκρινε και 

αναγκάστηκαν μετά βίας,  μετά δυσκολίας μεγάλης με δικαστική 

απόφαση να πληρωθούν  μετά από ένα χρόνο σχεδόν.   

 Θα ήθελα να παρακαλέσω, επειδή οι  άνθρωποι θα κάνουν την 

δουλειά τους,  να μπορέσουμε μετά να πληρωθούν, όσο γίνεται 

μεγαλύτερη προσοχή στην αιτιολόγηση της πρ όσληψης στο αποφαντικό 

της απόφασης της σημερινής.  

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σε αυτό που είπε ο κ.  Γαλάνης,  το θέμα δεν ήταν θέμα αιτιολόγησης,  

ήταν μια απόφαση του Επιτρόπου και έκοψε όλα τα δίμηνα σε όλους 

τους δήμους τότε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Να το κλείσουμε.  Παρακαλώ.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θέλω να πω στον κ.  Γρηγοριάδη ότι  όταν λέω οι συνάδελφοι,  οι  

συνάδελφοι δεν το θέλουν για τον εαυτό τους,  που υπάρχει ανάγκη, 

αυτό εννοούσα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Το θέμα ολοκληρώθηκε.  Ομόφωνα ναι;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 85/2015) 

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Τέταρτο θέμα.  

 

Θέμα 4ο :  

Έγκριση πραγματοποίησης των τακτών εκδηλώσεων  

έτους 2015 του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κύριε Γκότση. Εάν έχεις  να πεις  κάτι ,  καλώς.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:   

Όχι.  Ερωτήσεις υπάρχουν για το τέταρτο θέμα; Είναι για το ΄15.  

Εθνικές επέτειοι ,  25ης Μαρτίου,  29ης Ιουνίου.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   
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Ωραία,  εντάξει .  Εάν υπάρχουν ερωτήσεις όμως οφείλει  να τις  κάνει  το 

σώμα. Ο κ.  Καρύδας.  Παρακαλώ.  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Με ποιον τρόποι ακριβώς γίνεται η προμήθεια των απαραίτητων 

υλικών;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Μας κάνουν προσφορές,  πάμε σε συγκεκριμένο;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Προσφορές,  ζητάμε προσφορές.  Άλλωστε αυτά εδώ τα έχουν δυο, τρία 

καταστήματα από αυτούς.  Προσφορές.   

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: 86/2015) 

…………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Θέμα πέμπτο.   

 

Θέμα 5ο :  
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Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην Παγκόσμια Εκστρατεία  

 WWF -  Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ για το έτος 2015.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Αυτό προβλέπει την διακοπή της φωταγώγησης δημοτικών κτιρίων στις  

28 Μαρτίου,  από 20:30΄ το βράδυ μέχρι 29:30΄ το βράδυ. Ομόφωνα ναι 

συνάδελφοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Όχι;  Καταγράφεται.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Εντάξει,  σεβαστή.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ      

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 87 /2015) 

…………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Θέμα  έκτο.   

 

Θέμα 6ο :  
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Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην παγκόσμια εθελοντική  

 καμπάνια ¨ Let's do it  Greece 2015 –  Καθαρίζουμε την Ελλάδα σε  

μία μέρα¨ ,  που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Απριλίου 2015.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ομόφωνα ναι;  Είναι η τέταρτη χρονιά.  Όχι;  Όχι  ο κ.  Καρύδας.  

Εθελοντισμός,  εντάξει .  Γίνεται για τέταρτη συνεχή χρονιά και υπάρχει 

αυξανόμενη η τάση αυτή των εθελοντών.  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Εάν μου επιτρέπετε να αιτιολογήσω.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :   

Εντάξει,  ο τίτλος είναι έτσι.   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Εάν μου επιτρέπετε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Παρακαλώ κ.  Καρύδα έχετε τον λόγο.   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Ακούγεται καλό ο εθελοντισμός και τα λοιπά, απλά έχει  καταντήσει 

από την κυρίαρχη πολιτική ο εθελοντισμός να είναι ένα πολύ χρήσ ιμο 

εργαλείο,  έτσι ώστε,  το κράτος,  η εκάστοτε εξουσία να αποποιείται 

ευθυνών και πόρων χρημάτων και να μεταβιβάζει  αυτή την ευθύνη 

στους πολίτες.   

 Το θέμα της καθαριότητας πρέπει να είναι ζήτημα παιδείας 

εκπαιδευτικό σύστημα και η τήρηση αυτών πρέπει να είναι ζήτημα της 
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οργανωμένης κοινωνίας.  Το κράτος δεν θέλει  να δίνει  χρήματα σε 

αυτό,  γι '  αυτό έχει  στηρίξει ,  τόσα χρόνια αυτό το εθελοντικό,  ότι  

πηγαίνει  κάποιος και δουλεύει τσάμπα.  

 Εμείς αυτό σαν πράξη, ενώ φαίνεται καλό, δεν το στηρίζουμε και 

τουλάχιστον καταψηφίζω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Οι υπόλοιποι ναι συνάδελφοι;   

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  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 88/2015) 

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Θέμα έβδομο.  

 

Θέμα 7ο :  

Έγκριση διοργάνωσης της 11ης Ανθοκομικής Έκθεσης 

Σερρών.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   
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Θα γίνει  από τις  23/5/  έως τις  31/5 στην πλατεία Ελευθερίας.  Εδώ 

πρέπει να προσθέσουμε και αυτό το ποσό των 900 ευρώ, όπως κάθε 

χρόνο, για την ενοικίαση προβολέων και τα λοιπά.  

 ομόφωνα ναι;   

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Είναι πράγματι,  κοσμεί την πόλη αυτό κυρία Ιλανίδου. Είναι μια 

πανέμορφη εβδομάδα πραγματικά.  

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: 89/2015) 

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Θέμα όγδοο.  

 

Θέμα 8ο :  

Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό των Χριστουγέννων 2015  

 και της Πρωτοχρονιάς και Θεοφανίων 2016.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   
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Αφορά μικροφωνικές και τα λοιπά. Είναι ένα ποσό 2.460 ευρώ για τις  

δαπάνες αυτές.  Ερωτήσεις παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Περισσότερο αφορά τις  μικροφωνικές.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ίσως χρειάζεται,  απαντήστε κ.  Αντιδήμαρχε.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αυτό αφορά τα τραγούδια που βάζουν.  Αυτό όμως μπορούμε να πούμε 

μέσα, ένα άλλο κονδύλι ,  μισό λεπτό να τελειώσω, να το φέρουν στο 

Δημοτικό Συμβούλιο,  να γίνει  ένας προϋπολογισμός και να διαθέσουμε 

4 με 5.000 για φάτνες.  Να το κάνουμε.  Να το κάνουμε αλλά δεν είναι 

της παρούσης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ο κ. Χρυσανθίδης.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ήθελα να ρωτήσω,  γιατί  απασχολεί το σώμα αυτή η έγκριση δεν 

γίνεται από την Οικονομική Επιτροπή και έρχεται στο Δημοτικό 

Συμβούλιο; Δεν το είδα πουθενά σε κάποιον νόμο. Εάν ξέρει  ο κ.  

Αντιδήμαρχος Οικονομικών να το διευκρινίσει  ότι  είναι αρμόδιο 

δηλαδή το Δημοτικό Συμβούλ ιο να απασχολείται με αυτά τα ποσά; 

Νομίζω ότι  είναι η Οικονομική Επιτροπή. Δεν πρέπει να έρχονται στο 

Δημοτικό Συμβούλιο.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Τώρα εντάξει  αφού κάνουμε συζήτηση, είναι γνωστό εδώ και τόσα 

χρόνια ότι  στο Δημοτικό Συμβούλιο έρχονται οι  αναμορφώσεις  και 

κυρίως οι  μελέτες.  Όταν υπάρχει στον προϋπολογισμό σε κωδικό 

συγκεκριμένο μια δαπάνη όταν προβλέπεται,  πάει  κατευθείαν για 

ανάληψη της δαπάνης αυτής,  της πίστωσης δηλαδή στην Οικονομική 

Επιτροπή.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Γιατί  τα φέρνουμε πρόεδρε και χάνουμε χρ όνο;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:   

Η κυρία Παγκάλου προσθέτει ,  το είχα και εγώ αυτό στο μυαλό μου, 

επειδή είναι εκδηλώσεις και συνήθως οι  εκδηλώσεις περνάνε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Υπάρχουν κάποιες τέτοιες ιδιορρυθμίες …  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Άλλο σαν εκδήλωση. Όχι δαπάνη όμως, εκδήλωση.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Η δαπάνη πιθανόν να περάσει από την Οικονομική αλλά οι  εκδηλώσεις 

ως εκδηλώσεις περνάνε από το Δημοτικό Συμβούλιο.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κυρία Γωγούσκα σαν εκδηλώσεις …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Να σας πω με ειλικρίνεια το εξής:  Πρόεδρε πολλές φορές όταν έρχεται 

εδώ ένα θέμα υποχρεωτικά, εάν οι  εκδηλώσεις πράγματι πρέπει να 

έρχονται τότε δεν το συζητάμε,  μπορεί το Δημοτικό Συμβούλιο 

ουσιαστικά να ψηφίσει και την πίστωση ως σαν να εκμεταλλευτεί  
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μάλλον την συγκεκριμένη πρόβλεψη σ τον νόμο που μπορεί να 

αντικαταστήσει την Οικονομική Επιτροπή σε αυτό το θέμα και την 

αρμοδιότητά της,  για να μην ξανά έρθει .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Για να μην ξανάρχεται και στην Οικονομική Επιτροπή ξανά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό μπορεί να το κάνει .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εμένα μου κάνει  εντύπωση, κύριε Πρόεδρε και θα ήθελα να συγχαρώ 

την Δημοτική Αρχή που δύο μήνες μετά τα Χριστούγεννα φέρνει  για τα 

Χριστούγεννα τις  εκδηλώσεις για να ψηφίσουμε τώρα τις  δαπάνες και 

όλα αυτά. Για τα επόμενα Χριστούγεννα και για τα επόμενα Θεοφάνια .  

Όταν πριν λίγο ο κ.  Αντιδήμαρχος μας έλεγε για ζωτικής σημασίας 

λειτουργίες του Δήμου, όπως είναι η αγροτική οδοποιία κύριε 

Αντιδήμαρχε δεν προλαβαίνουμε ποτέ να είμαστε στην ώρα μας.  Γιατί  

δεν κάνουμε τόσο έγκαιρα και πιο έγκαιρα όλες τις  άλλες διαδικασίες 

που απαιτούνται και τόσο μείζον θέμα είναι αυτό; Τον Φεβρουάριο 

μήνα να συζητάμε για τα Χριστούγεννα και τις  δαπάνες.  Ειλικρινά μου 

κάνει  εντύπωση γιατί  έρχεται τόσο γρήγορα και τόσο εμπρόθεσμα το 

συγκεκριμένο θέμα.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:   

Μην συγκρίνουμε ανόμοια πράγ ματα. Εσείς είχατε παρατηρήσει σωστά 

κάποια στιγμή θυμάμαι σαν παράταξη και πολύ καλά είχατε κάνει ,  να 

μην έρχονται αυτά τα θέματα τελευταία στιγμή, προφανώς η κυρία 

Γωγούσκα, γιατί  είναι το τμήμα δημοσίων σχέσεων, απευθείας στον κ.  

Δήμαρχο ανήκει,  προφανώς μερίμνησε,  επειδή υπήρχαν και αυτές οι  

παρατηρήσεις από όλους εδώ, από όλο το σώμα και από την 
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αντιπολίτευση για το τι  συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια,  μερίμνησε 

μετά την έγκριση του προϋπολογισμού να φέρει όσο γίνεται πιο 

έγκαιρα το συγκεκριμένο θέμα στο Συμβούλιο.   

 Τώρα τα υπόλοιπα που λέτε φαντάζομαι ότι  έχει  άλλες επίπονες 

διαδικασίες.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Για να προχωρήσει η αγροτική 

οδοποιία πρέπει να ψηφιστεί  προϋπολογισμός.   Να ψηφιστεί  και να 

εγκριθεί .  Πότε ψηφίστηκε και π ότε εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός; Ο 

προϋπολογισμός εγκρίθηκε 15 Ιανουαρίου.  Εμείς εγκαίρως φέραμε το 

θέμα της αγροτικής οδοποιίας από τον Σεπτέμβριο,  Οκτώβριο.  Την 

έγκριση μελετών για να είμαστε έτοιμοι.  Το περάσαμε αλλά ενάμιση 

μήνα καθόταν ο προϋπολογισμός  στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για να 

εγκριθεί .  Μόλις εγκρίθηκε αμέσως ξεκίνησαν οι  διαδικασίες για να 

βγει  στον αέρα. Γι '  αυτό τον λόγο υπάρχει αυτό το πρόβλημα, διότι  

πρέπει να εγκριθεί  προϋπολογισμός προηγουμένως.  

 Γι '  αυτό τον λόγο σκεφτόμαστε τώρα να το δούμε,  λέμε ότι  αυτοί,  

διότι  κάθε χρόνο έχουμε το ίδιο πρόβλημα, αυτοί οι   ανάδοχοι που θα 

βγουν από αυτές τις  διαδικασίες,  από αυτούς τους διαγωνισμούς,  αυτές 

οι  εργολαβίες να δούμε αν μπορούμε να τις  υλοποιήσουμε του χρόνου, 

φέτος μπορεί να είναι μεν μ ια δύσκολη χρονιά αλλά έτσι θα,  σαν 

συνεχιζόμενο θα είναι,  έτσι θα γλιτώσουμε και οι  αγρότες θα είναι 

ασφαλείς και ούτω καθ΄ εξής.  Δηλαδή θα γίνεται ένας διαγωνισμός και 

θα υλοποιείται το έργο την επόμενη χρονιά σαν συνεχιζόμενο.  Μόνο 

έτσι μπορεί να αντιμετωπιστεί .   

 Αυτή η χρονιά μπορεί να είναι λίγο δύσκολη, γι '  αυτό παίρνουμε 

και τους διμηνίτες,  θα προσπαθήσουμε και με τα γκρέιντερ που έχουμε 
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να ανταποκριθούμε.  Τα εξηγήσαμε και στους Προέδρους,  το εξηγήσαμε 

αυτό το πρόβλημα, γι '  αυτό υπάρχει αυτή η καθυσ τέρηση, λόγω του ότι  

ο προϋπολογισμός αργεί  να εγκριθεί .   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Επειδή είπε ο Δήμαρχος για τον χρόνο και τα λοιπά σαν συνεχιζόμενο, 

η σύμβαση, την έχουν κάνει  οι  υπηρεσιακοί παράγοντες,  την έχουν 

κάνει  από την ώρα της υπογραφής για ένα χρόνο. Ότι μπ ορούμε 

δηλαδή να πάμε,  όχι  αυθαίρετα.  Αλλά από ότι  μας λένε,  ότι  σε δέκα 

μέρες τελειώνει κιόλας,  δεν θα προλάβουμε να πάμε δηλαδή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Παρακαλώ. Μην ξεφεύγουμε από το θέμα όμως. Παρακαλώ.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Ήθελα να ρωτήσω, επειδή σε όλες αυτές τις  εκδηλώσεις τα κύρια ποσά 

ουσιαστικά αφορούν την κάλυψη των ηχητικών αναγκών, ήθελα να  

ρωτήσω ότι  έχει  προκαθοριστεί  ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει  

συνεργασία με αντίστοιχους επαγγελματίες με απευθείας προσφορά;  

 Την αξιοπιστία της διερεύνησης των προσφορ ών ποιος την 

εξασφαλίζει;  Πώς ξέρουμε δηλαδή ότι  όντως γίνονται στης αγορά 

αυτές οι  προσφορές;  Ποιος το εγγυάται;  Βγαίνει  στο Διαύγεια; 

Εντάξει .   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δημήτρη δυο, τρεις  είναι εδώ. Δυο άτομα είναι.  Δεν έχει  άλλους;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Γιαννακίδη είναι  δυο, τρεις  ελεύθεροι επαγγελματίες.  Όπως το 

ίδιο και με τις  σημαίες και με τα λάβαρα. Εδώ μάλιστα για να είμαστε 

πιο δίκαιοι  απέναντί  τους συνεννοηθήκαμε τρία μαγαζιά είναι.  Λοιπόν,  

θα μοιράζονται,  ας πούμε,  θέλουμε να πάρουμε κάποιες σημαίες; .  
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Εξήντα σημαίες;  Τρία μαγαζιά είναι,  από είκοσι σημαίες το κάθε 

μαγαζί,  οι  ίδιοι  μας το πρότειναν αυτό και δεν θα υπάρχει κανένα 

πρόβλημα. Για να,  ούτως ώστε,  να μοιράζεται το ποσό σε άλλους.   

 Σήμερα εγώ έστειλα την κυρία Γωγούσκα για να τους κάνει  αυτή 

την πρόταση,  λοιπόν αυτοί συμφώνησαν πάνω σε αυτή την πρόταση 

και έτσι θα γίνεται για τα λάβαρα. Κάπως έτσι με τον ίδιο τρόπο 

περίπου προσπαθούμε να ικανοποιήσουμε όσο γίνεται περισσότερους 

ελεύθερους επαγγελματίες και μάλιστα,  όταν είναι λίγοι .  Αυτοί με τα 

ηχητικά είναι λίγοι .  Τρεις είναι;  Πόσοι είναι;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να μαζέψουμε τις  φάντες από τις  πλατείες των χωριών, μην τις  

κρατάμε να κρεμάσουμε κόκκινα αυγά, γιατί  ακόμη είναι στημένες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ποια χωριά;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στο δικό μου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Τα Καλά Δέντρα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι στημένη η φάτνη ακόμη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Μπράβο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Φτάνει.  Εκτός εάν είναι για το Πάσχα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κύριε Αντιδήμαρχε σημειώστε το παρακαλώ.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Να το σημειώσουμε αλλά είναι τοπικό αυτό νομίζω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι και δίπλα στο σπίτι  μου.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ο Πρόεδρος έπρεπε να ενδιαφερθεί.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ο Πρόεδρος να τον πάρετε ένα τηλέφωνο.  Ομόφωνα ναι για το οκτώ;  

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: 90/2015) 

…………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Εννέα.  

 

Θέμα 9ο :  

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών σε τετραήμερη επίσκεψη  

 στη Γερμανία στο πλαίσιο της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης με 

σκοπό  

την μεταφορά τεχνογνωσίας.  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   
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Από 26/4 έως 11/5/2015. Οκτώ άτομα θα πάνε.  Θέλετε να κάνει  

εισήγηση ο κ.  Καρπουχτσής; Παρακαλώ κ.  Καρπουχτσή.  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Ουσιαστικά πρόκειται για την συνέχεια της  επίσκεψης του γερμανού 

Δημάρχου  που έγινε εδώ πέρα. Πρόκειται για μια τετραήμερη επίσκεψη 

που έχει  σκοπό την μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέματα που έχουν να 

κάνουν με την διαχείριση απορριμμάτων, αποβλήτων, ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας,  γεωργικούς συνεταιρισμ ούς και θέματα τουρισμού, 

καθώς και γενικότερα θέματα ενίσχυσης της οικονομίας.   

 Πρόκειται,  όπως είπε και ο κ.  Πρόεδρος για την συμμετοχή οκτώ 

ατόμων, τα έξοδα των οποίων και του ταξιδιού  και της διανομής 

καλύπτονται από την Ελληνογερμανική Συνέλευση.  

 Τα άτομα αυτά προκύπτουν με απόφαση …  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Λοιπόν,  ποια άτομα θα πάνε; Τρεις θεματικές ενότητες υπήρξαν όταν 

ήρθε εδώ ο Γερμανός Δήμαρχος.  Διαχείριση απορριμμάτων, ενέργεια 

και αγροτουρισμός.  Και στις  θεματικές αυτές ενότητες πήραν μέρος οι  

αρμόδιοι  Αντιδήμαρχοι και οι  αρμόδιοι  υπηρεσιακοί παράγοντες.  

 Δηλαδή για την διαχείριση των απορριμμάτων ο κ.  

Δασκαλόπουλος και ο κ.  Χράπας θα είχαν πάρει μέρος,  για την 

ενέργεια ο κ.  Πάλλας και η κυρία Κοκκινίδου,  για τον αγροτουρισμό ο 

κ.  Γρηγοριάδης και κ.  Σουλιώτης  και αυτά τα άτομα θα πάνε.  Και ο κ.  

Γκότσης ήταν το πολιτικό πρόσωπα στο θέμα της ενέργειας και αυτά 

τα άτομα θα πάνε πάλι εκεί  για να συζητήσουν αυτά τα θέματα.  

 Δηλαδή για την ενέργεια πολιτικό πρόσωπο Γκότσης,  ο 

διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας ο  κ. Πάλλας και  η κυρία 

Κοκκινίδου που είναι στο τμήμα Προγραμματισμού. Για την διαχείριση 
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απορριμμάτων ο κ.  Χράπας ο Αντιδήμαρχος και ο Διευθυντής της 

Διεύθυνσης Καθαριότητας ο κ.  Δασκαλόπουλος,  για τον αγροτουρισμό 

ο κ.  Γρηγοριάδης και ο κ.  Σουλιώτης και  εγώ. Οκτώ άτομα είμαστε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Παρακαλώ ερωτήσεις.  Μια συμπληρωματική.  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Να συμπληρώσω ότι  έχουν δείξει  ενδιαφέρον και ιδιώτες,  οι  οποίοι  

επιθυμούν να συμμετάσχουν στην συγκεκριμένη επίσκεψη με δικά τους 

έξοδα από τον Σύνδεσμο Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από 

Φωτοβολταϊκά  Σερρών, από το Επιμελητήριο,  από Εταιρείες 

Παραγωγής Υδροηλεκτρικών Πάρκων, περίπου στα πέντε άτομα τα 

οποία θέλουν να συμμετάσχουν με δικά τους έξοδα σε αυτή την 

επίσκεψη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ερωτήσεις;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πρόταση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ποιος θέλει  να κάνει  ερωτήσεις;  Ο κ.  Μηλίδης,  ο κ.  Γιαννακίδης.  

Παρακαλώ.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Εγώ κύριε Πρόεδρε; Ναι.  Επειδή φαίνεται ότι  θα πάνε οι  αρμόδιοι  

υπηρεσιακοί παράγοντες,  πολιτικούς προϊσταμένους και επειδή 

πρόκειται για ανάπτυξη, να το πω γενικότερα, έγινε μια παρουσίαση, 

ένα σεμινάριο εδώ και τώρα θα γίνει  στην Γερμανία.  Όταν θα 

επιστρέψετε θα έχουμε ενημέρωση για κάποια αποτελέσματα ή 

προτάσεις,  γιατί  σημασία έχει  αυτές  οι συσκέψεις που γίνονται,  
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συνελεύσεις να έχουν προτάσεις συ γκεκριμένες.  Εάν είναι έτσι 

γενικόλογα και χωρίς δεν έχει  νόημα. Αλλά εάν υπάρξουν προτάσεις 

συγκεκριμένες θα θέλαμε πάρα πολύ να τις  ακούσουμε,  ούτως ώστε και 

εμείς  εάν έχουμε κάτι  στο μυαλό μας,  να το ενσωματώσουμε.  Γιατί  δεν 

μπορεί να λέμε συνεχώς ότι  π ήγαμε εδώ, πήγαμε εκεί  αλλά δεν έχουμε 

συγκεκριμένη πρόταση. Αυτό χρειάζεται ο τόπος γενικότερα. Και εμείς  

βέβαια μια μικρογραφία της Ελλάδος είμαστε.  

 Αυτό ήθελα να ρωτήσω, θα έχουμε δηλαδή συγκεκριμένα 

πράγματα κ.  Καρπουχτσή και μετρήσιμα; Πλέον τα παλαι ότερα που 

πηγαίναμε βόλτες και τα λοιπά έχουν τελειώσει,  νομίζω.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Μηλίδη ο κάθε Αντιδήμαρχος στον τομέα του θα έρθει  και θα 

ενημερώσει εδώ μετά την επίσκεψη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ο κ. Γιαννακίδης.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Όσο, κ.  Μηλίδη ενημερωθήκαμε από τ ις  προηγούμενες φορές και αυτό 

ήθελα να ρωτήσω. Μας φέρνετε εδώ να εγκρίνουμε την συμμετοχή μας 

σε μια διαδικασία και εάν δεν κάνω λάθος κ.  Καρπουχτσή αυτή η 

ιστορία κρατάει από το ΄13,  πότε ενημερώθηκε εδώ το σώμα για τα 

αποτελέσματα αυτών των επισκέψεων των ανταλλαγών; Πότε; Δεν 

θυμάμαι εγώ καμία φορά. Εδώ εμείς καλούμαστε να εγκρίνουμε κάτι  

τυφλά και πολύ φοβάμαι ότι  και στην συνέχεια δεν θα υπάρχει καμία 

ουσιαστική ενημέρωση.  

 Εάν δεύτερο ερώτημα που θα ήθελα να θέσω κ.  Καρπουχτσή, μια 

και εσείς  είστε ο εισηγητής,  εάν και δεν σας αφορά άμεσα, γνωρίζετε 

τις  ενστάσεις σχετικά με αυτό το πρόγραμμα Ελληνογερμανικής 
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Συνέλευσης; Γνωρίζετε ότι  πολλοί το έχουν καταγγείλει  ότι  λειτουργεί  

ως Δούρειος Ίππος στο πλαίσιο μιας νεο -αποικιακής πολιτικής της 

Γερμανίας;  Γνωρίζετε τις  ενστάσεις πρόσφατα Σεπτέμβριο του ΄14,  

γιατί  υπεύθυνος γι '  αυτά τα προγράμματα είναι ο κ.  Φούχτελ από την 

Γερμανία,  που έστειλε στους δήμους της Ελλάδος ερωτηματολόγια 

ζητώντας μέχρι να δώσουμε στοιχεία για την περιουσία μας;  

 Αυτές τις  ενστάσεις τις  έχετε λάβει υπόψη σας;  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Όσον αφορά το πρώτο, τουλάχιστον εις  γνώση μου η διαδικασία 

ξεκίνησε από το ΄14 και η πρώτη δράση που έγινε ήταν η επίσκεψη του 

Γερμανού Δημάρχου  εδώ πέρα. Μια επίσκεψη η οποία ήταν ανοικτή 

και στο σύνολο των φορέων της πόλης και των μελών του Δημοτικού 

Συμβουλίου να παρακολουθήσουμε το τι  ακριβώς ειπώθηκε.   

 Όσον αφορά τις  ενστάσεις στις  οποίες αναφέρεστε,  όχι  δεν τις  

γνωρίζω, σίγουρα όμως στις  επισκέψεις που έγιναν εδώ πέρα δεν 

ζητήθηκαν και δεν δόθηκαν τέτοιου είδους στοιχειά και τουλάχιστον 

προσωπικά και φαντάζομαι όλοι κρατάμε μόνο το θετικό αυτής της 

υπόθεσης που έχει  να κάνει  με την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε 

τομείς που μας ενδιαφέρουν για την ανάπτυξη του τόπου μας.  Δεν 

υπάρχει κάποια ανταλλαγή  στοιχείων ή μυστικών που απαγορεύεται να 

μοιραστούμε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα ήθελα να προσθέσω και να πω το εξής:  είναι η πρώτη συνάντηση 

που κάνουμε και η οποία δεν ολοκληρώθηκε.  Θα ολοκληρωθεί με την 

δική μας επίσκεψη και θα σας φέρουμε τα αποτελέσματα. Δεν 

ολοκληρώθηκε ακόμα για να έχουμε ένα αποτέλεσμα. Άσε που όπως 

είπε και ο κ.  Καρπουχτσής και οι  συναντήσεις που κάναμε ήταν 
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δημόσιες ,  ήταν,  καλέσαμε όλους τους φορείς,  Επιμελητήριο,  Σύλλογοι,  

πολλοί φορείς ήταν,  η συνάντηση έγινε στο πρώην κτίριο της 

Τ .Ε .Δ .Κ .Ε .  και κατάθεσαν τις  απόψεις τους,  μέσα μαζικής ενημέρωσης 

και τα λοιπά. Δεν υπάρχει τίποτα κρυφό.  

 Όσον αφορά τις  ενστάσεις που υπάρχουν,  αλίμονο ο  καθένας 

μπορεί να έχει  την ένστασή του σε οποιοδήποτε θέμα. Και είναι 

σεβαστές οι  όποιες ενστάσεις.  Δεν σημ αίνει  επειδή έχει  κάποιος μια 

ένσταση ότι  θα πρέπει να σταματήσει μια ενέργεια που εγώ προσωπικά 

την βλέπω πολύ θετική,  διότι  δεν είναι τίποτα άλλο από ανταλλαγή 

απόψεων και προτάσεων για διάφορα θέματα και τεχνογνωσίας.  Δεν 

μας δεσμεύει κανένας σε τίποτα,  ούτε μας υποχρεώνει σε τίποτα.   

 Και οτιδήποτε και εάν γίνει ,  εάν αποφασίσουμε κάτι  να κάνουμε,  

θα έρθει  το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα αποφασίσει το 

Δημοτικό Συμβούλιο.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Από το ΄13 δεν κρατάει αυτή η ιστορία; Δηλαδή τι  αποτελέσματ α 

έχουμε από τότε;  Αυτό δεν είναι συνέχεια του ΄13,  τότε που είχατε 

πάει στην Νυρεμβέργη; Τι βήματα έγιναν από τότε;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μην τα μπερδεύετε τα πράγματα. Εκείνη ήταν μια συνάντηση όλων 

των δήμων της Ελλάδος με δήμους της Γερμανίας.  Καταλάβατε ; Δεν 

ήταν ξεχωριστή συνάντηση Δημάρχου  Γερμανίας,  κάπου Δήμου 

Γερμανίας με τον Δήμο Σερρών. Καταλάβατε;  

 Εκεί επίσης υπήρξαν θεματικές ενότητες και δόθηκαν όλα στην 

δημοσιότητα. Τα πάντα είναι.  Και τώρα εάν πατήσετε ένα κουμπί στο 

διαδίκτυο θα τα δείτε όλα. Όλα ήρ θαν,  τα πάντα.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:   
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Κύριε Δήμαρχε,  εάν μου επιτρέπετε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Μην διακόπτετε όμως κύριε Μηλίδη, μισό λεπτό.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Κύριε Πρόεδρε είναι σημαντικό.  Εντάξει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Μισό λεπτάκι,  να δώσω τον λόγο και σε άλλον.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Όχι για   να τοποθετηθώ κύριε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κύριε Φωτιάδη. Πρόταση.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε η πρότασή μας είναι και την θεωρούμε τόσο αυτονόητη 

που περιμέναμε να είναι και πρόταση της συμπολίτευσης.  Θεωρούμε 

ότι  σε αυτές τις  εξόδους,  οι  οποίες είναι πολυμελής,  θα πρέπει να 

υπάρχει η παρουσία της αντιπολίτευσης.  Συμβαίνει  παντού και 

θεωρούμε ότι  θα έπρεπε να την εισηγηθείτε την συμμετοχή.   

 Εάν μπορεί να γίνει  διόρθωση και να υπάρξει εισήγηση θα την 

δεχθούμε,  αλλά θεωρούμε ότι  τουλάχιστον δυο μέλη, εάν όχι  δεν το 

συζητώ για ένα μέλος.  Πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει και παρουσία σε 

αυτές τις  εξόδους της αντιπολίτευσης.  Και υπήρχε πάντοτε από όλα τα 

συλλογικά όργανα που είχα την παρουσία αυτό συνέβαινε πάντοτε.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να κάνω μόνο μια ερώτηση γιατί  εγώ, δυστυχώς , για προσωπικούς 

λόγους δεν είχα παρευρεθεί  στην επίσκεψη του Γερμανού Δημάρχου .  

Θέλω να ρωτήσω, ποια μέλη της αντιπολίτευσης συμμετείχαν στην 

επίσκεψη του Γερμανού Δημάρχου  εδώ πέρα και στις  κατά τόπου 
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ενημερώσεις που έγιναν; Το ρωτάω στο πνεύμα μιας συνεργασίας που 

πρέπει να υπάρχει και είναι ανοικτή.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σε άτομα είναι που εδώ τριάντα χρόνια μην κάνεις  μαθήματα. Δεν σου 

πάει.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν κάνω μάθημα, ρωτάω πολύ ανοικτά.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ας μην μπούμε σε προσωπική αντιπαράθεση σας παρακαλώ πάρα πο λύ 

συνάδελφοι.  Δεν χρειάζεται να κάνουμε.  Παρακαλώ κύριε Δήμαρχε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Μηλίδη ο κ.  Καρπουχτσής δεν κάνει  μαθήματα. Είπε το εξής 

απλό. Όταν ήρθε εδώ ο Γερμανός ο Δήμαρχος δεν υπήρξε το ίδιο 

ενδιαφέρον που υπάρχει τώρα για Γερμανία.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:   

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εγώ σας λέω τι  είπε ο κ.  Καρπουχτσής.  Το ενδιαφέρον που . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Μην διακόπτετε σας παρακαλώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το ενδιαφέρον που εκδηλώνεται τώρα, το εκδηλώνεται με «αι»,  για την 

Γερμανία δεν υπήρξε ανάλογο ενδιαφέρον ό ταν ήταν εδώ ο Γερμανός ο 

Δήμαρχος και δεν ήρθε κανένας πράγματι και δεν το κατακρίνουμε 

αυτό.  Δικαίωμα του καθενός είναι.  Όμως δεν είναι δυνατόν να μην 

πάνε οι  εισηγητές των θεμάτων. Πάνε οι  εισηγητές των θεμάτων και ο 

Δήμαρχος.  Οκτώ άτομα καλύπτουν δωρεά ν.  Αυτά είναι,  τι  να κάνουμε;  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Από την εισήγηση που ανέφερε και ο κ.  Καρπουχτσής,  μπορούν να 

συμμετέχουν και άλλα άτομα αλλά με δικά τους έξοδα. Θα επιβαρυνθεί 

δηλαδή ….  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:   

Η πρότασή μου, κύριε Πρόεδρε,  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ωραία,  η πρότασή σας έχει  καταγραφεί.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Η πρόταση παρακαλώ είναι συγκεκριμένη. Εγώ μίλησα για κάτι  πολύ 

συγκεκριμένο.  Από το πολιτικό δυναμικό της συμπολίτευσης κάποιοι  

μπορούν να απουσιάζουν και να είναι δυο της αντιπολίτευσης.  Αυτό 

είπα.  Ούτε αναφορές,  ούτε περαιτέρω, διότι  μεγαλώνουμε την 

συζήτηση και εγώ έκανα πρόταση κ.  Καρπουχτσής.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Τελειώσαμε με τις  τοποθετήσεις;  Έχετε να πείτε;  Θέλει κάποιος να 

τοποθετηθεί επί  του θέματος;  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Δυο προτάσεις όταν λέτε;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Η μια πρόταση είναι του κ.  Φωτιάδη και η άλλη της Δημοτικής Αρχής.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ο κ. Φωτιάδης δεν είναι αντίθετος στο να γίνει ,  απλώς λέει…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Μα η πρόταση του κ.  Φωτιάδη λέει  ότι  εμείς  θέλουμε και άτομα της 

αντιπολίτευσης να συμμετέχουν.  Άρα είναι διαφορετική πρότασ η από 
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αυτή που εισηγείται ο κ.  Καρπουχτσής.  Δεν είναι διαφορετική.  Δεν 

πρέπει να ξεχωρίσουμε…  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Είπα κύριε Πρόεδρε,  μπορεί να πει  αυτή την στιγμή το προεδρείο,  ο κ.  

Δήμαρχος ότι  ένα ή δυο πολιτικά πρόσωπα πηγαίνουν από την 

αντιπολίτευση και τελειώνει το θέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Νομίζω ότι  …  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρξουν εισηγητές που υπήρξαν εδώ στην 

πρώτη συνάντηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ο κ. Δήμαρχος ήταν σαφής.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  με θέμα ενέργεια,  Πάλλας,  

Κοκκινίδου Γκότσης.  Τρεις.  Η Διαχείριση Απορριμμάτων, Χράπας,  

Δασκαλόπουλος.  Αγροτουρισμός Γρηγοριάδης,  Σουλιώτης και ο 

Δήμαρχος.  Αυτά είναι,  οκτώ είναι.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Δήμαρχε είναι τρεις  οι  παράγοντες.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Από το Γραφείο Προγραμματισμού που έχουν κάνει  πολλές προτάσεις 

σε θέματα ενέργειας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   
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Το θέμα μπαίνει  σε ψηφοφορία.  Όπως έχει  η εισήγηση.  Ναι,  ναι,  ναι .  

Ο κ.  Καρύδας;  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Εάν και είχα ζητήσει τον λόγο,  όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Συγνώμη; Παρακαλώ κ.  Γιαννακίδη;  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

. .  από τις  προτάσεις,  κύριε Πρόεδρε,  δεν εγκρίνουμε την συμμετοχή 

του Δήμου σε αυτή την συνέλευση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Σεβαστό. Την πρότασή σας.  Ναι,  με την εισήγηση της υπηρεσίας,  ναι 

και ο Πρόεδρος.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελώ ν που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 91/2015) 

…………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Πάμε στο δέκατο θέμα.  

 

Θέμα 10ο :  

Έγκριση των υπ' αριθμ. 7/2015 και 10/2015 απ οφάσεων  

 του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.  

Εισηγητής: Ο πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.  κ. Ραμπότας Ε.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Εισηγητής ο Πρόεδρος της Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  ο κ.  Ραμπότας.  Παρακαλώ έχετε 

τον λόγο.   

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:   

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

θέμα τυπικό το οποίο σε ότι  αφορά την έβδομη απόφαση. Αφορά την 

παραχώρηση του αυτοκινήτου που έχει  πινακίδες ΚΗΙ, δηλαδή 

κόκκινες πινακίδες στον Δήμο, συγκεκριμένης μάρκας προκειμένου να 

εξυπηρετήσει,  το οποίο και εξυπηρετεί  και σήμερα, τις  ανάγκες 

μεταφοράς των ΚΔΑΠ-ΜΕΑ να παραχωρηθεί από τον Δήμο Σερρών 

προκειμένου, σύμφωνα με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και εδώ είναι 

το παράλογο, θα μου το επιτρέψετε,  να μπορέσουμε να εκδώσουμε,  

κατ΄ εξαίρεση άδεια οδήγησης σε υπάλληλος της Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  επειδή το 

αυτοκίνητο φέρει  κόκκινες πινακίδες,  παρότι είναι παραχωρημένο 

σύμφωνα με την δωρεά, η κυρία Ιλανίδου το γνωρίζει  το θέμα, 

φτάσαμε σε αυτό το σημείο να έρχεται θέμα στο Δ.Σ. προκειμένου να 

πάρει κατ΄ εξαίρεση οδήγησης του αυτοκινήτου υπάλληλος της 

Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  καθ΄ υπόδειξη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.  

 Ζητώ την έγκριση της παραχώρησης προκειμένου να λάβει κατ΄ 

εξαίρεση οδήγηση ο υπάλληλος της Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  να το οδηγεί .   

Διαφορετικά δεν επιτρέπεται αυτοκίνητο το Δήμου να το οδηγούν 

υπάλληλοι της Κ .Ε .ΔΗ .Σ . .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Ένα λεπτό για να σας διευκρινίσω. Έως τώρα που ήταν αρμοδιότητα 

του Γενικού Γραμματέα να υπογράφονται αυτού του είδους οι  
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αποφάσεις,  δεν υπήρχε πρόβλημα. Επειδή τον τελευταίο χρόνο ή το 

τελευταίο εξάμηνο παραχωρήθηκαν αρμοδι ότητες στο τοπικό τμήμα 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,  δημιουργείται αυτό το θέμα και η 

υπογραφή γίνεται από εδώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Ήδη το αυτοκίνητο είναι πράγματι.  Επειδή όμως υπάρχει πρόβλημα 

οδηγού, θέλουμε να δώσουμε κατ΄ εξαίρεση οδήγηση σε υπάλληλο  της 

Κ .Ε .ΔΗ .Σ . .  Πρέπει να ανανεωθεί η παραχώρηση από τον Δήμο 

προκειμένου να συνεχιστεί  η απρόσκοπτη λειτουργία,  γιατί  πράγματι η 

κατ΄ εξαίρεση οδήγηση δημιουργούσε προβλήματα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Αυτό, κυρία Ιλανίδου το τελευταίο διάστημα, το γνωρίζετε πάρα πολύ 

καλά, είναι μόνο γι '  αυτό τον σκοπό.  

 Για την 10η απόφαση της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.  αφορά μια αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού του έτους ΄15 και αφορά την διαμορφούμενα έσοδα 

που προέκυψαν 27 Δεκεμβρίου του ΄14,  ενώ ο προϋπολογισμός της 

Κ.Ε.ΔΗ.Σ.  κλείνει  τον Οκτώβριο περίπου, διότι  ήρθαν έκτακτα έσοδα 

και υπήρξε μια διαφορά του ποσού όπως φαίνεται,  των 51.000 ευρώ.  

 Προκειμένου για την λογιστική τακτοποίηση προτείνω την 

έγκριση της αναμόρφωσης κα ι αυτά τα χρήματα ήταν από το 

πρόγραμμα το ΚΔΑΠ -ΜΕΑ όπως έφτασαν παραμονές λήξης του έτους.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ερωτήσεις;  Άλλος; Παρακαλώ.  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ήθελα να ρωτήσω τον Εισηγητή, εκεί  που λέει  ότι  δαπάνες προμήθειας 

αναλωσίμων, έχουμε στον προϋπολογισμό 353.000,  354.000.  είμαστε 

στην αρχή του χρόνου και του προϋπολογισμού. Πώς προκύπτει  η 

ανάγκη να βάλουμε άλλες 16.000 τώρα και τι  σημαίνουν αυτά τα 

350.000 αναλώσιμα;  

 Ένα δεύτερο, γιατί  έχουμε φορολογικά πρόστιμα 5.000 ευρώ; Και 

ένα τρίτο,  γιατί  έχουμε προσαυξήσ εις στις  ασφαλιστικές εισφορές 

30.000 ευρώ; Που οφείλονται δηλαδή αυτά;  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Κύριε συνάδελφε θέλω να πω πάνω σε αυτό το κομμάτι,  ότι  σε ότι  

αφορά το τελευταίο,  προσαυξήσεις εισφοράς των ασφαλιστικών 

ταμείων ΠΟΕ, όπως αναγράφονται,  είναι οι  ρυθμίσ εις  του ΙΚΑ που 

έχουν γίνει  και υπάρχουν και προσαυξήσεις και πρόστιμα. Ξέρετε πολύ 

καλά αυτή η εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.  

είναι σε ρύθμιση του Ι .Κ .Α . .  Οι συνολικές ασφαλιστικές εισφορές που 

είχαν έρθει  από ένα σημείο και μετά ξεκίνησ ε μια διαδικασία και 

μπήκε σε σύστημα δόσεων του Ι .Κ .Α. .   

 Φυσικά εκεί  κατά διαστήματα υπήρξαν και καθυστερήσεις 

πληρωμής και υπήρξαν συγκεκριμένα μικρά πρόστιμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Ένα λεπτό.  Όχι δεν χάθηκε η ρύθμιση για ν α μην δημιουργούμε 

εντυπώσεις.  Δεν χάθηκε η ρύθμιση. Υπάρχει μια καθυστέρηση, γιατί  

διαφορετικά εάν δεν πληρωθεί η εισφορά, η μηνιαία δόση δεν 

παίρνουμε ασφαλιστική ενημερότητα. Είναι μικρές προσαυξήσεις που 
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μπαίνουν προκειμένου να καλύψουμε το κενό και γι '  αυτό υπάρχει όχι  

το σύνολο 30.000 είναι και άλλα ζητήματα, εντάξει;  Είναι συνολικά το 

ποσό.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

. .μόνο όταν δεν είσαι εντάξει  απέναντι  στην ρύθμιση που έχεις  κάνει .  

Αυτή η ρύθμιση έχει  γίνει  το ΄11 και το ΄12,  εάν θυμάμαι καλά.  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Είναι παλαιά ρύθμιση. Είναι το ταμείο όλων, το οποίο κατά 

διαστήματα υπήρξαν καθυστερήσεις και αναγκαζόμαστε τώρα να 

αναπροσαρμόσουμε σε αυτή την κατεύθυνση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Χάνεις την ρύθμιση και υπάρχει κάποια προσαύξηση.  Το βάζουμε για 

ενδεχόμενο προκειμένου να διασφαλιστεί  η απρόσκοπτη λειτουργία 

σχετικά με την ασφαλιστική ενημερότητα.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Μην κάνετε διάλογο όμως σας παρακαλώ πολύ, δεν οδηγεί  πουθενά 

αυτό.   

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Σε ότι  αφοράς τις  δαπάνες αναλωσίμων και τ α λοιπά, τα αναλώσιμα 

είναι,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  είναι παλαιές ιστορίες,  αυτά τα 

350 αυτά τα οποία οφείλονται.  Μπήκαν τα προηγούμενα έτη,  κάποια 

εξοφλούνται κάποια έρχονται και αυτά ακολουθούν.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  
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Κύριε Ηλία Αναστασιάδη, παρακαλώ προκειμένου πρώτα πρέπει να 

τεθούν στο Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.  και μετά προς έγκριση στο Δημοτικό 

Συμβούλιο.  Αυτή είναι διαδικασία.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι αφορούν τα αναλώσιμα περίπου;  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Τα αναλώσιμα είναι οφειλές,  είναι οφειλές που υπάρχουν από 

παλαιότερες χρήσεις και είναι προμήθειες υλικών, εκδηλώσεων που 

πραγματοποιήθηκαν και μάλιστα αυτό το κομμάτι μερικά είναι και με 

τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις που πρέπει να γίνουν αποδεκτές από 

την Κ.Ε.ΔΗ.Σ.  προκειμένου να πληρωθούν. Αλλά επειδή άπτονται 

περισσότερο τακτοποίησης στο Δ.Σ. και το γνωρίζουν όσοι 

συμμετέχουν στην Κ.Ε.ΔΗ.Σ.  στο Δ.Σ.,  ότι  αυτά θα απασχολήσουν τα 

επόμενα Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.  προκειμένου να αποκατασταθεί ο 

κατάλογος των ΠΟΕ στην Κ.Ε.ΔΗ.Σ. .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Άλλος; Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Θέλετε και τοποθέτηση; Άλλος κανείς  να τοποθετηθεί επί  του θέματος; 

Όχι.  Παρακαλώ κ.  Γάτσιο.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Πρώτα από όλα ήθελα να τοποθετηθώ για το εξής πράγμα, κύριε 

Πρόεδρε και θεωρώ ότι  είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το 

δούμε.  Μας είπε ο Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.  ότι τα χρήματα που 

έρχονται επιπλέον είναι από τα ΚΔΑΠ -ΜΕΑ και όπως βλέπω στην 
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αναμόρφωση του προϋπολογισμού, τοποθετούνται για αναλώσιμα και 

οτιδήποτε άλλο.  

 Η αλήθεια είναι ότι  τα χρήματα έρχονται για να μπορέσουμε να 

στηρίξουμε αυτά τα παιδιά.  Αυτά τα χρήματα θα πρέπει να 

προσλάβουμε και άλλους ανθρώπους που να κάνουν διάφορες 

δραστηριότητες,   όπως είναι λογοθεραπευτές,  όπως είναι γυμναστές,  

όπως είναι οτιδήποτε που δεν τους έχουμε.   

 Υπάρχει ένα άλλο πολύ σοβαρό θέμα, τα παιδιά δεν πάνε εκεί .  

Ενώ γράφουμε εκατό παιδιά αλλά στην ουσία πάνε δέκα και δεν πάνε 

γι '  αυτό τον λόγο,  όπως μου έχουν μεταφέρει εμένα ακριβώς οι  ίδιοι  οι  

γονείς ,  οι  μητέρες των παιδιών. Δεν πάν ε γιατί  ουσιαστικά δεν έχουν 

δημιουργική απασχόληση. Γιατί  δεν κατανέμονται τα χρήματα έτσι 

όπως πρέπει να κατανεμηθούν.   

 Συνεπώς θεωρώ άστοχο και άσκοπο να παίρνουμε χρήματα για 

άτομα με ειδικές ανάγκες και να τα κατανέμουμε σε πρόστιμα για το 

Ι .Κ .Α .  και  σε αναλώσιμα αγαθά.  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Ένα λεπτό,  δημιουργούνται εντυπώσεις και παρακαλώ θα ήθελα λίγο 

πιο προσεκτικοί στην διατύπωση σε ότι  αφορά τον προϋπολογισμό και 

διαχείριση κωδικών και συγκεκριμένων πληρωμών. Δεν κάνω 

παρατήρηση στον συνάδελφο, απλώς ω ς προτροπή το λέω.  

 Τα χρήματα των ΚΔΑΠ -ΜΕΑ τα οποία έρχονται,  ήρθαν τα 

τελευταία πριν την λήξη του έτους,  ήρθαν με μια διαφοροποίηση σε 

σχέση με τα προϋπολογισθέντα.  Άρα αυτά τα χρήματα έπρεπε να 

τακτοποιηθεί  ο προϋπολογισμός.  Και αφού τακτοποιούνται τα έσοδα, 

πρέπει να τακτοποιηθούν και τα έξοδα για να υπάρχει ισοσκελισμένο. 
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Γι '  αυτό λέω τελική διαμόρφωση 2.937, 2.937 και τοποθετούμε ποσά 

εκεί  που προβλέπουμε ότι  μπορεί να υπάρξει κάποια απόκλιση.  

 Η μισθοδοσία είναι συγκεκριμένη. Γι '  αυτό τον λόγο γίνο νται.  

Γιατί  ένα ποσό των χρημάτων τα ΚΔΑΠ -ΜΕΑ πηγαίνει  για την 

συντήρηση και την διοικητική λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων 

των ΚΔΑΠ -ΜΕΑ. Και πάνω σε αυτό το κομμάτι να ενημερώσω το 

σώμα ότι  είμαστε σε μια διαρκή επικοινωνία με τους υπεύθυνους των 

ΚΔΑΠ-ΜΕΑ προκειμένου να αποκαταστήσουμε την εικόνα των 

εγκαταστάσεων των ΚΔΑΠ -ΜΕΑ.  

 Γνωρίζετε πολύ καλά ότι  το ΚΔΑΠ -ΜΕΑ Σκουτάρεως 

αποκαταστάθηκε τώρα. Και έρχεται και θέμα στο Δ.Σ.,  γιατί  πολλοί με 

προκαλούν ότι  θα αποκτήσει και δική του ανεξάρτητη παροχή, κύρ ιε 

Δήμαρχε,  από την Δ.Ε.Η. με δικό του ρολόι.  Για να πάψουν 

οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.  με τον χώρο που 

φιλοξενείται,  εκεί  τις  εγκαταστάσεις.   

 Όπως και στο Δημαρχείο του Προβατά και εκεί  θα γίνει  μια 

παρέμβαση κατόπιν σε συνεννόηση με του ς τοπικούς φορείς 

προκειμένου η εγκατάσταση των παιδιών  μέσα εκεί  να μην 

αισθάνονται ότι  είναι σε μια αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου αλλά να 

έχουν έναν δικό τους πραγματικά χώρο.  

 Όπως επίσης και το γνωρίζει  καλά και ο Πρόεδρος του 

Δημοτικού Συμβουλίου ο κ .  Παπαβασιλείου,  ότι  για τα ΚΔΑΠ -ΜΕΑ 

που έχουν μια μεγαλύτερη ευαισθησία πάνω σε αυτό το κομμάτι,  ότι  

εκεί  τον χώρο είμαστε και σε συνεργασία με τον Διοικητή του 

νοσοκομείου προκειμένου ή να μας βρει  κάποιο άλλο χώρο καλύτερο 

και προσβάσιμο ή θα πάμε σε εγ καταστάσεις που αυτή την στιγμή 

κάπου, δημόσιες κτιριακές εγκαταστάσεις υπολειτουργούν ή είναι 
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τελείως ανενεργείς  και αφορά τα κτίρια του πρώην Οργανισμού 

Εργατικής Κατοικίας.   

 Σε ότι  αφορά τα άτομα. Σε ότι  αφορά τα άτομα είναι κατά 

δήλωση, κύριε Γάτσιο ε ίναι κατά δήλωση των υπευθύνων. Το 

παρουσιολόγιο κρατείται από τις  υπεύθυνες.  Και ξέρουμε πολύ καλά 

σε αυτό το κομμάτι ότι  αποτελεί  μια μεγάλη διευκόλυνση όποτε το 

χρειαστεί  ο ενδιαφερόμενος να απασχοληθεί το παιδί  του πράγματι 

εκεί  και γίνεται ένας επανασχεδιασμός και των ειδικοτήτων που 

λειτουργούσαν έως σήμερα για να πάμε ακόμα καλύτερα, γιατί  

πράγματι τα ΚΔΑΠ -ΜΕΑ συνεισφέρουν πάρα πολλά και η 

χρηματοδότηση είναι τολμηρή και πολύ καλή σε ότι  αφορά στο να 

λειτουργούν πραγματικά και τουλάχιστον τις  αδειοδο τήσεις για την 

λειτουργία  τους τις  έχουμε διασφαλισμένες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Άλλος κανείς;  Όχι.  Δευτερολογία;  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ένα λεπτό,  κύριε Πρόεδρε.  Εντάξει  έγινε αντιληπτό νομίζω, εάν και 

προσπάθησε ο Πρόεδρος λίγο να το διαφοροποιήσει,  νομίζω και 

επιμένουμε ότ ι  στα ΚΔΑΠ -ΜΕΑ να οργανωθούν όπως πρέπει να 

οργανωθούν και σας λέω, κύριε Πρόεδρε και το ξέρετε και εσείς ,  ότι  

ζητούνται χρήματα από τις  μητέρες που έχουν τα παιδιά τους εκεί  πέρα 

για το συσσίτιο για τα φαγητά, ενώ εμείς  έχουμε περισσεύματα και 

τοποθετούμε  και σε άλλους…  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Κύριε Γάτσιο έχω δώσει σαφή εντολή ότι  αυτό πρέπει να πάψει.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Υπάρχει όμως αυτό,  ζητούνται χρήματα. Είναι δυνατόν…  
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Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Οι φήμες και οι  πληροφορίες.  Εάν πέσει στην αντίληψή μου είναι 

υπόλογοι έναντι  οποιασδήποτε διοικητικής,  να το πω έτσι,  εξέτασης.  

Να είμαστε ξεκάθαροι.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Μα δεν μίλησα εγώ για κάποιον χρηματισμό. Βάζουν οι  γονείς  των 

παιδιών…  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Εγώ προσωπικά και στο Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.  ούτε το Απασχόλησης έχει  

φτάσει σε μένα προσωπικά τέτοιου είδους καταγγελία επ΄ αυτού του 

θέματος.  Και λέω πραγματικά την αλήθεια και δεν υποκρύπτω τίποτα 

αυτή την στιγμή. Πραγματικά ενημερώνω το σώμα και τον κ.  Πρόεδρο 

και τον κ.  Δήμαρχο ότι  δεν υπάρχει καμία καταγγελία επ αυτού του 

θέματος.  Εάν τυχόν υπάρξει,  έχει  δοθεί  σαφής εντολή έναντι  των 

πληροφοριών που διαχέονται,  ότι  θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνες 

έναντι  της προκαταρκτικής εξέτασης για οτιδήποτε συμβεί.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ο γονέας δεν έχει  να κάνει  τίποτα άλλο από το να κάνει  προς τον 

πρόεδρο μια έγγραφη καταγγελία.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Καλύτερα έγγραφη. Κατανοητό. Ας το καταγγείλουν στον Πρόεδρο. 

Ντρέπονται.   

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Κύριε Γάτσιο ένα λεπτό.  Είχα πριν τις  γιορτές συνάντηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   
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Έχει εξαντληθεί το θέμα.  

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Πριν τις  γιορτές είχα συνάντηση με όλους τους γονείς  των ΚΔΑΠ -

ΜΕΑ παραμονές των γιορτών και συζητήσαμε ένα σωρό θέματα. Δεν 

μπορεί τώρα να ακούγονται τέτοια πράγματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Το θέμα ολοκληρώθηκε και μπαίνει  σε ψηφοφορία.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ως έχει  η εισήγηση από την Κ.Ε.ΔΗ.Σ. .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ναι,  ναι,  κ.  Μηλίδη ναι,  κύριε Καρύδα; Ναι επτά,  όχι  δέκα. Το 

καταγράψατε;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι στην 7,  όχι  στην 10 για τους λόγους που προαναφέραμε και 

παρακαλώ να καταγραφεί.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Το ίδιο και όλη η παράταξη. Ναι  ως έχει  η εισήγηση, ναι,  ναι και ο 

Πρόεδρος.   

 

Έγκριση της  υπ' αριθμό 7/2015 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.  

με θέμα:  

Έγκριση αίτησης προς το Δήμο Σερρών για την παραχώρηση του με 

αριθμό  

 πινακίδας ΚΗΙ 9518 αυτοκινήτου μάρκας SUZUKI LIANA στην 

Κ.Ε.ΔΗ.Σ.  

 βάσει της συμβολαιογραφικής πράξης δωρεάς.  
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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  ΜΕ ΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 92/2015) 

…………………  

 

Ομοίως της  υπ' αριθμό 10/2015 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.   

με θέμα Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 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  ΜΕ ΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 93/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ενδέκατο θέμα.  

 

Θέμα 11ο :  

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του  

 Υπουργείου  Παιδείας Πολιτισμού και Θρησκευμάτων, της  

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,  του Δήμου Σερρών και  

της ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών.  

Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ.  Μπιτζίδου Σ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κ.  Μπιτζίδου.  Παρακαλώ έχετε τον λόγο.   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Όπως κάθε χρόνο, κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριο ι  

συνάδελφοι,  γίνεται,  υπογράφεται η προγραμματική σύμβαση με το 

Υπουργείο Πολιτισμού, η οποία είναι ετήσια και μέσα οι  φορείς οι  

οποίοι  είναι αρμόδιοι ,  εκτός από το Υπουργείο Πολιτισμού είναι ο 

Δήμος Σερρών, είναι η Περιφέρεια και φυσικά το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. για να 

μπορούμε να λειτουργήσουμε και να κρατήσουμε και την επιχορήγηση 

από τον Δήμο αλλά και την μικρή επιχορήγηση που μας δίνει  το 

Υπουργείο Πολιτισμού.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Το Υπουργείο Πολιτισμού έχει ,  αυτή την στιγμή διαθέτ ει  μόνο περίπου 

46.000 ευρώ, από 170, 200 και βάλε,  άρα κάθε χρονιά χειρότερα. Αυτή 

την φορά περιμένουμε τα λεφτά του ΄14,  δεν έχουν καταβληθεί ακόμη. 

Εμείς καταθέσαμε όλα τα έγγραφα, είμαστε έτοιμοι και περιμένουμε να 

μας χρηματοδοτήσουν και να μας δώσουν  τα 45 χιλιάρικα. Για το ΄14 

ακόμη δεν έχουμε πάρει τα λεφτά. Εάν υπάρχει κάποια ερώτηση στην 

διάθεσή σας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ερωτήσεις ο κ.  Αναστασιάδης Ηλίας.  Άλλος; Κανείς.  Παρακαλώ.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Λοιπόν,  ο Δήμος συμμετέχει  σε αυτή την προγραμματική σύ μβαση με 

250.000.  Είναι το προϋπολογισθέν ποσό ή επιπλέον ποσό;  
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Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Οι 250.000 είναι το ποσό το οποίο είναι προϋπολογισθέν,  είναι μέσα 

στον προϋπολογισμό μας και το οποίο εδώ και,  από τότε που ανέλαβε 

αυτή η σημερινή Δημοτική Αρχή είναι αυτό το π οσό με το οποίο 

χρηματοδοτεί  ο Δήμος στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Με αυτό το ποσό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Τοποθετήσεις επί  του θέματος; Ουδείς.  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: 94/2015) 

…………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Πάμε στο δωδέκατο.   

 

Θέμα 12ο :  

Έγκριση μεταφοράς ποσού από λογαριασμό της πρώην ΝΕΛΕ  

σε  λογαριασμό του Δήμου Σερρών για τις ανάγκες του τμήματος  

 ¨Διά βίου μάθησης¨ .  

Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ.  Μπιτζίδου Σ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κυρία Μπιτζίδου δυο λόγια.   
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Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Ναι,  είναι ένα παλαιό υπόλοιπο από τα πρώην ΝΕΛΕ. Είχε γίνει  

διαδικασία πριν δυο χρόνια,  όμως τα λεφτά δεν μεταφέρθηκαν. 

Υπηρεσιακά κάτι  έγινε,  δεν  ξέρω. Είναι ένα ποσό το οποίο το έχει  η 

Τράπεζα Ελλάδος και πρέπει να έρθει  στον Δήμο Σερρών. Δεν έχει  

κάτι .  Εμείς μπορούμε,  εάν έρθει  μέσα στον Δήμο Σερρών και μπει  στον 

κωδικό του Δια Βίου Μάθησης να το αξιοποιήσουμε.  Οπωσδήποτε 

είναι κάτι  που πρέπει να  μπει και να το έχουμε στα δικά μας ταμεία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ομόφωνα ναι;   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Γιατί  λέτε εάν έρθει;  Δεν είναι υποχρεωμένο να έρθει;   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Να μπει.  Πρέπει να κάνουμε την διαδικασία για να μπει νόμιμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εφόσον έρθει .   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Θα έρθει.  Είναι η Τράπεζα Ελλάδος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Είναι στην Τράπεζα Ελλάδος και θα πρέπει να μεταφερθεί…  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Η Τράπεζα Ελλάδος μας είπε ότι  υπολείπεται αυτό και πρέπει να 

κάνουμε τις  διαδικασίες για να έρθει .  Είναι σίγουρο ότι  θα έρθει .   

Υπάρχουν τα  λεφτά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Το ποσό είναι 7.292,66 ευρώ. Ομόφωνα ναι;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Ναι.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εμείς θα ψηφίσουμε όχι  γιατί  διαφωνούμε με την φιλοσοφία των 

Κέντρων Δια Βίου Μάθησης.  Με ακούσατε; Θα ψηφίσουμε,  όχι  λ έω, 

γιατί  διαφωνούμε με την ουσία και με την τέτοια των Δια Βίου 

Μάθησης των κέντρων.  

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: 95/2015) 

…………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Θέμα δέκατο τρίτο.   

 

Θέμα 13ο :  

Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη συνέχιση της εκτέλεσης της  

παροχής  

 υπηρεσίας με τίτλο: ¨ Ιατρός Εργασίας και τεχνικός ασφαλείας από  

ΕΞ.Υ.Π.Π. στον Δήμο Σερρών¨  για το έτος 2015. 

Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ.  Αγιαννίδου Στ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Θέλετε ανάλυση; Αυτό το είχαμε ψηφίσει,  εάν θυμάστε γιατί  έπρεπε,  

ήταν υποχρεώσει. .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Θέλετε να πείτε κυρία Αγιαννίδου; Κάντε την εισήγησή σας.   

Κα  ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Πρόκειται για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: Ιατρός εργασίας και 

τεχνικός ασφαλείας.  Απλά μέσα στο ΄14 δεν έγιναν πληρωμές προς την 

εταιρεία ΕΞ.Υ.Π.Π. και όλο το ποσό μεταφέρθηκε στο ΄15 και πρέπει 

να πληρωθεί μέσα στο ΄15.   

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ερωτήσεις;  Παρακαλώ.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Αντιδήμαρχο, εάν θυμάμαι καλά τα 

προηγούμενα χρόνια είχαμε κάνει  διαγωνισμό γι '  αυτό το θέμα. Τώρα 

διαπίστωσα ότι  έχει  γίνει  με απευθείας ανάθεση και θα ήθελα να 

γνωρίζω, ποιος είνα ι ο τεχνικός ασφαλείας και ποιος ο γιατρός;  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Να σας απαντήσω ότι  η ΕΞ.Υ.Π.Π. λέγεται ΕΡΓΑΣ ΕΠΕ και ο ιατρός 

εργασίας είναι ο Θάνος ο Μιλούσης.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

ΕΡΓΑΣ λέγεται η εταιρεία.   
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:   

Η εταιρεία είναι εξειδικευμένη με ειδικές …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Τον τεχνικό ασφαλείας εγώ δεν τον θυμάμαι προσωπικά. Υπάρχει σε 

απόφαση.  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Η εταιρεία είναι αυτή που σας είπα,  η ΕΡΓΑΣ ΕΠΕ.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:   

Για την εταιρεία υπάρχει ο γιατρός.  Μου το είπατε,  ο  κ. Μιλούσης.  

Άρα όπως για την εταιρεία υπάρχει ο γιατρός,  υ πάρχει  ο τεχνικός 

ασφαλείας.  Ποιος είναι να τον  ονοματίζουμε.  Τον έναν τον 

ονοματίσαμε,  τον άλλο  δεν μπορούμε να τον ονοματίσουμε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:   

Με απόφαση Δημάρχου  απευθείας ανάθεση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:   

Το ποσό αυτό αφορά και τους δυο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Και τους δυο.   

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

23.124 ευρώ είναι  και  για τους δυο.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:   
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Κύριε Πρόεδρε  η ερώτησή μου ήταν σαφής,  δεν απαντήθηκε στο εξής:  

ότι  ενώ κάναμε διαγωνισμό τα προηγούμενα χρόνια,  πήγαμε στην 

απευθείας ανάθεση.  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Να απαντήσω; Από ότι  γνωρίζω, γιατί  σαν αντικείμενο δεν το είχα 

αυτό,  στα προηγούμενα  χρόνια που γινόταν αυτός ο διαγωνισμός που 

λέτε,  την υπηρεσία πρόσφερε μια εταιρεία από την Σπάρτη, η οποία 

δεν εμφανιζόταν καν και υπήρχε πολύ μεγάλο πρόβλημα  στο Δήμο.  

 Εγώ σας είπα ότι  το αντικείμενο τώρα το ανέλαβα αλλά αυτή η 

εταιρεία από την Σπάρτη δημιούργησε πολύ μεγάλο πρόβλημα.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:   

Στην αρχή, εάν θυμάμαι καλά…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Θα τιμωρηθούμε γι '  αυτό το θέμα και να είναι καλά πάλι και ο κ.  

Αμαξόπουλος βοήθησε σε αυτό το θέμα και όλοι συνδράμαμε και 

μπορέσαμε και βρήκαμε γιατρό εργασίας και μηχανικό α σφαλείας.  

Πάλι αυτή η εταιρεία πρέπει να βοήθησε,  η ΕΡΓΑΣ ΕΠΕ.  

 Θέλω να πω ότι  δηλαδή ο διαγωνισμός δεν είναι πανάκεια.  

Κάναμε διαγωνισμό, ήρθε μια εταιρεία,  δεν προσέφερε υπηρεσίες.  Δεν 

ερχόταν.  Και έκανε μετά αίτηση παραίτησης.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτή η εταιρεία από πού είναι τώρα;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:   



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 25ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015  

71 

Δεν ξέρω από την Θεσσαλονίκη είναι;  Εμείς ξέρουμε ότι  σίγουρα είναι 

ο κ.  Μιλούσης γιατρός εργασίας,  δεν θυμάμαι τον μηχανικό.  Με 

εγκρίσεις ,  με τα πάντα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Και εγώ οφείλω να τον επαινέσω και δημόσια,  διότι  κάν ει  μια 

καταπληκτική δουλειά σε όλους τους δημοτικούς υπαλλήλους,  

προσέχει  το προσωπικό πάρα πολύ.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:   

Ο μηχανικός κάνει  προτάσεις συγκεκριμένες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Βεβαίως.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Για τα είδη που πρέπει …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Και οφείλουμε και να τους επαι νούμε.  Παίρνουν μεν λεφτά αλλά 

κάποιοι  τα παίρνουν τυπικά. Κάποιοι  ουσιαστικά και οφείλουμε να 

επαινούμε.  Έτσι δεν είναι κύριε Βασίλη; Συμφωνούμε νομίζω.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:   

Ένα λεπτό.  Εμείς δεν αμφισβητήσαμε το πρόσωπο το οποίο είπατε εάν 

κάνει  καλά την δουλειά του ή εάν δεν την κάνει .  Σε καμία των 

περιπτώσεων. Το θέμα για μας ήταν οι  εξηγήσεις τις  οποίες δώσατε.  

Εάν αυτές τις  εξηγήσεις τις  οποίες δώσατε τώρα ότι  υπήρχε αυτή η 

εταιρεία,  δεν υπήρχε κανένας λόγος να κάνουμε την ερώτηση αυτή και 

να ταλαιπωρούμε,  ενδεχομένως,  και το σώμα.  

 Όμως επιμένω πάλι στην τοποθέτησή μου βέβαια εδώ, ότι  ο κ.  

Αντιδήμαρχος τώρα είπε ότι  όπως είναι εξαιρετικός ο γιατρός ο κ.  

Μιλούσης,  θα συμφωνήσω μαζί του απόλυτα, είπε ότι  είναι εξαιρετικός 
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και ο τεχνικός ασφαλείας,  ο οποίος  κάνει προτάσεις.  Άρα ποιος είναι ο 

τεχνικός ασφαλείας δεν τον ξέρουμε.   

 Δεύτερον.  Ρωτήσαμε προηγουμένως, ρωτήσαμε,  κύριε Πρόεδρε,  

συγνώμη εγώ λέω τι  ακούστηκε στην αίθουσα και είναι 

καταγεγραμμένο, ρωτήσαμε από πού είναι αυτή η εταιρεία.  

Απαντήθηκε ότι  δεν γνωρίζουμε από πού είναι αυτή η εταιρεία.  Μα 

είναι δυνατόν,  κύριε Πρόεδρε,  να κάνουμε απευθείας ανάθεση σε μια 

εταιρεία και να μην γνωρίζουμε από πού είναι η εταιρεία;  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:   

Πρόεδρε μπορώ να πω κάτι;  Προτάσεις δεν κάνει  μόνο ο τεχνικός 

ασφαλείας,  κάνουμε και εμείς .  Ήδη έχουμε απευθυνθεί σαν Τμήμα 

Υγείας του Δήμου και ζητάμε συγκεκριμένα πράγματα και τα συζητάμε 

με τον τεχνικό ασφαλείας.   

 Εγώ είχα μια συνάντηση μαζί του,  το όνομά του δεν θυμάμαι 

τώρα να σας πω. Είχα μια συνάντηση μαζί του.  Και  ζητήσαμε και 

συγκεκριμένες προτάσεις έχουμε από τον τεχνικό ασφαλείας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ο κύριος Καρύδας.   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Για την αναγκαιότητα ύπαρξης των συγκεκριμένων θέσεων δεν γίνεται 

κουβέντα,  είναι αναγκαιότατη. Από εκεί  και πέρα, επειδή το ποσό 

είναι αρκετά σεβαστό, έχω την εντύπωση ότι  πρέπει να πάμε σε 

διαγωνισμό με την έννοια ότι  κάποια στιγμή στο παρελθόν μπορεί να 

γίναμε αποδέκτες μιας κακής χρήσης,  αυτό όμως δεν πάει να πει  ότι  θα 

συμβαίνει  και στο διηνεκές.  Ότι την πατήσαμε μια φορά,.   

 Έχω την εντύπωση ότι  πρέπει να πάμε σε διαγωνισμό γι '  αυτό.    

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Κύριε Καρύδα εάν πηγαίναμε σε διαγωνισμό δεν θα είχαμε ακόμα ούτε 

γιατρό ούτε τεχνικό ασφαλείας και θα κινδυνεύαμε,  όπως είχαμε 

κινδυνεύσει την προηγούμενη φορά και τιμωρήθηκε ο τότε 

Αντιδήμαρχος ο  κ. Καλαϊτζίδης γιατί  δεν είχαμε γιατρό ασφαλείας 

επειδή ένα σκυλί γρατσούνισε  την κτηνίατρο του Κυνοκομείου.  

Καταλάβατε; Και τιμωρήθηκε με έξι  μήνες φυλάκιση παρακαλώ.  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Από την στιγμή που υπήρχε τέτοιο προηγούμενο θα μπορούσαμε να το 

προγραμματίσουμε πιο έγκαιρα για να προγραμματίσουμε και την 

γραφειοκρατία του κράτους.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Έγκαιρα προγραμματίστηκε μια χαρά. Οι διαδικασίες διαγωνισμών 

ξέρετε είναι χρονοβόρες,  εάν υπάρξουν και ενστάσεις ζήτω που 

καήκαμε.  Όμως κοιτάξτε,  επειδή βλέπω γίνετα ι πολύς ντόρος για 

απευθείας αναθέσεις,  υπάρχει  . .  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Όχι από εμάς πάντως.  Εγώ μια ερώτηση έκανα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Υπάρχει Δήμος σε όλο τον κόσμο που να μην κάνει  απευθείας 

αναθέσεις;  Τις λιγότερες απευθείας αναθέσεις έχουμε.  Ελάτε,  εάν 

θέλετε,  να κάνουμε,  ένα ειδικό θέμα να βάλουμε για τις  απευθείας 

αναθέσεις,  να δούμε πότε έγιναν συγκριτικά οι  λιγότερες απευθείας 

αναθέσεις;  Έχουμε κάνει  τις  λιγότερες απευθείας αναθέσεις και τις  

κάνουμε όταν είναι αναγκα ίες μερικές και όταν είναι μικρά ποσά.  

Δηλαδή καλύτερος χειρισμός δεν μπορεί να γίνει .  Είναι στην διάθεσή 

σας.  Εγώ σας προκαλώ να φέρουμε θέμα για απευθείας αναθέσεις και 

να συγκρίνουμε προηγούμενες Δημαρχιακές θητείες Νομαρχιακές.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κλείνουμε το θέμα εδώ. Μπαίνει  σε ψηφοφορία το θέμα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Επί προσωπικού κάτι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Παρακαλώ. Επί προσωπικού;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ναι,  επί  προσωπικού διότι  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Πείτε μου τον λόγο επί προσωπικού να καταλάβω.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Ο κ. Αγγελίδης μέσα στην σύγκριση των δήμων για τις  αναθέσεις 

αναφέρει και την Νομαρχία.  Προφανώς υπονοεί κάτι  για μένα; Για την 

περίοδο της διοίκησής μου;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μια στιγμή. Ο δεύτερος βαθμός εξαιρείται των απευθείας αναθέσεων;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κανένα πρόβλημα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αλλά; Θεσμός.  Ο δεύτερος…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αλλά εδώ μιλάμε για κάτι  συγκεκριμένο.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ο δεύτερος…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εάν μιλάτε για την δική μου περίοδο …  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Δεύτερος βαθμός ήταν Νομαρχία και έγινε Περιφέρεια.  Θα 

συγκρίνουμε απευθείας αναθέσεις του δεύτερου βαθμού και του 

πρώτου βαθμού. Πρέπει να τελε ιώσει αυτό τα θέμα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Θα τα κάνουμε αλλά εδώ θα κάνουμε και κάτι  συγκεκριμένο.  Θα 

συγκρίνουμε τις  δικές σας αναθέσεις και τις  αναθέσεις των 

προηγούμενων δημοτικών αρχών του Δήμου Σερρών. Και αυτό που 

είπες θα το κάνουμε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα συγκρίνουμε και των δυο θεσμών. Και του πρώτου και του 

δεύτερου θεσμού. Να δούμε πόσα εκατομμύρια δόθηκαν για απευθείας 

αναθέσεις;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:   

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Στοπ, στοπ. Δεν θα σου δώσω τον λόγο Γαλάνη, δεν θα το κάνουμε 

καφενείο εδώ πέρα .  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:   

Ούτε μια ανάθεση. Ούτε μια ανάθεση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κύριε Φωτιάδη …  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ούτε μια ανάθεση από τον Νομάρχη. Έχεις κουραστεί  να υπογράφεις 

αναθέσεις ως Δήμαρχος.  Υπάρχει σοβαρή διαφορά. Ο νομάρχης ο 

Φωτιάδης δεν υπέγραψε ούτε μια ανάθεσ η.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πάρα πολλά 45άρια.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Είστε εκτός θέματος.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα σας φέρνουμε τα 45άρια που υπογράψατε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Είστε εκτός θέματος.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τα 45άρα. 1.800.000 ευρώ 45άρια το ΄10.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ξαναλέω. Αυτά ελέχθησαν και υπάρχουν απ οφάσεις.  Ο Φωτιάδης 

ανάθεση με απόφαση Δημάρχου, όπως εσείς ,  απόφαση Νομάρχη δεν 

έχει  ούτε μια ανάθεση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Είστε εκτός θέματος και σταματήστε.  Επιτέλους ,  δηλαδή δεν θα 

σταματήσετε αυτή την κουβέντα;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μια στιγμή.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ο Νομάρχης Φωτιάδης δεν έχει  ούτε μια απόφαση …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κύριε Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Υπάρχει μια τεράστια διαφορά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κύριε Φωτιάδη μονολογείτε και φτάνει ,  ως εδώ όμως. Ως εδώ. Δεν 

έχετε τον λόγο,  δεν έχετε τον λόγο.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Ζήτησα τον λόγο επί προσωπικού και βλέπετε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ούτε προσωπικός λόγος υπήρχε ούτε τίποτα.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Λέτε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Επειδή αναφέρθηκε στην Νομαρχία;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:   

Ο κ. Αγγελίδης τι  έλεγε;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ακούσατε το όνομά σας;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Βεβαίως.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Και μιλάτε επί  προσωπικού;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Βεβαίως.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Μα δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Σας παρακαλώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εγώ, κύριε Πρόεδρε,  δεν ανέφερα ονόματα. Ανέφερα θεσμούς,  πρώτο 

και δεύτερο θεσμό. Τώρα όποιος έχει  την μύγα, μυγιάζεται.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

54άρια μπόλικα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:   
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Παρακαλώ να δείχνετε σεβασμό και να μην ομαδοποιείτε.  Πολύ 

συντεταγμένος και πολύ . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ξεπεράσατε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Για το θέμα αυτό το 13ο ψηφοφορία.  Ναι,  ναι.  Κύριε Καρύδα;  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Διαφωνούμε με τις  απευθείας αναθέσεις,  κρίναμε ότι  υπήρχε αναγκαίος  

χρόνος να προγραμματιστεί  και να προβλεφθεί και η γραφειοκρατία 

που υπάρχει από το κράτος γι '  αυτές τις  καταστάσεις,  παρόλα αυτά 

επειδή είναι ζήτημα που αφορά ασφάλεια εργαζομένων, δυστυχώς μας 

έχετε βάλει τα δυο πόδια σε ένα παπούτσι,  δεν κρύβομαι  πίσω από την 

πλειοψηφία και θα ψηφίσω ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ναι,  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: 96/2015) 

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   
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Βρήκαμε ευκαιρία για διασταύρωση του ξίφους.  Επιτέλους.  Κάθε φορά 

στο Δημοτικό Συμβούλιο έχουμε τα ίδια.  Τα ίδια προκ λητικά. Σας 

παρακαλώ ηρεμήστε λίγο.  Ηρεμήστε λίγο,  οι  εκλογές έχουν τελειώσει.  

Δεν έχουμε προεκλογική περίοδο.  Σας παρακαλώ πολύ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Επόμενο θέμα δέκατο τέταρτο.   

 

Θέμα 14ο :  

Παράταση προθεσμίας περαίωσης –  υλοποίησης της πράξης:  

 ¨Προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς των Βλάχων στις  

περιοχές των Σερρών και Konce¨ .  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Εδώ ζητάει για να ολοκληρωθούν οι  ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 

στην …  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:   

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Περιμένετε κ.  Γκότση να πω δυο λόγια και εάν θέλετε τον λόγο,  

μιλήστε μισή ώρα μετά,  εάν θέλετε.  Μέχρι 30/4/2015. Λέμε να 

συντομεύσουμε τις  διαδικασίες.  Θέλετε να μιλήσετε,  μιλήστε.  Εάν 

συμφωνεί…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε ο πιο  λιτός είμαι εγώ τουλάχιστον.   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:   

Απλά θέλω να πω ότι  το έργο έχει  ολοκληρωθεί στις  19/11,  έχει  

ολοκληρωθεί όσον αφορά η διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων στον 

οικισμό Χιονοχωρίου.  Αλλά ζητείται μια προθεσμία γι α εκκρεμεί η 

σύνδεση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού με το δίκτυο ΔΕΔ ΔΗΕ.  Ζητάμε 

αυτή την παράταση μέχρι 30/4,  η  οποία εγκρίθηκε από την 

Διαχειριστική Αρχή Ελλάδα -Fyrom .  Αυτό.   

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: 97/2015) 

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Δέκατο πέμπτο.   

 

Θέμα 15ο :  

Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικον.  

έτους  2015: 
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α) που αφορά προνοιακά επιδόματα,  

β) που αφορά καταβολή αποζημίωσης σε υπαλλήλους των πρώην 

ΕΟΠ,  

γ) για την ενίσχυση κωδικών εξόδων (αποζημίωση ρυμοτομίας) και  

δ) για την ενίσχυση κωδικών εξόδων.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :   

Εισηγητής ο κ.  Γαλάνης.  Παρακαλώ.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  δεν θέλω να είμαι,  θα είμαι πολύ απλός και λιτός.  Τα 

πιο πολλά λογιστικές τακτοποιήσεις είναι κατά κύριο λόγο.   

 Πρώτα θα υπενθυμίσω στο σώμα κάτι  που το είχα αναφέρει και 

στην ψήφιση του προϋπολογισμού και έτσι,  τουλάχιστον,  μου τα 

μετέφερε και εις  εκ των συναδέλφων, νομίζω ο κ.  Χρυσανθίδης ήρθε 

σήμερα και ρώτησε και αυτός για να βοηθήσει ουσιαστικά και μένα 

σήμερα, έτσι όπως μου τα μετέφερε ο προϊστάμενος του Λογιστηρίου,  

ενισχύει  κωδικούς κατά κύριο λόγο οι  οποίοι  μετά την επικαιροποίηση 

του προϋπολογισμού 31/12/14 πρέπει να ενισχυθούν.  Κάποιες μάλιστα 

είναι και υποχρεωτικές.  Η Β είναι υποχρεωτική, το Δβ.  

 Το πρώτο είναι για τα προνοιακά επιδόματα γιατί  ήρθαν κάποια 

χρήματα για έκτακτα οικονομικά βοηθήματα. Προς το τέλος της 

χρονιάς πρέπει να γίνουν οι  πληρωμές,  επομένως το ξέρει  και η κυρία 

Αγιαννίδου πρέπει να γίνει  αναμόρφωση για να μπορέσουμε να 

κάνουμε πληρωμές στους ανθρώπους που υπέστησαν αυτές τις  ζημίες,  

τα χρήματα ήρθαν από το κράτος.  Αυτό είναι για το Α.  
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 Το Β είναι ενίσχυση, αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου 

προϋπολογισμού για την ενίσχυση κωδικών εξόδων. Πάλι όπως σας 

είπα μετά την επικαιροποίηση του προϋπολογισμού υποχρεωτικά θα 

πρέπει το Λογιστήριο να κάνει  αυτές τις  ταχτοποιή σεις,  γιατί   μέχρι 

31/12 ουσιαστικά πρέπει  να προχωρήσει ο προϋπολογισμός.  

 Μετά έχουμε την αναμόρφωση πιστώσεων για υπαλλήλους πρώην 

ΕΟΠ. Αφορά υπαλλήλους που βγήκαν στην σύνταξη τον κ.  Πόπιλ,  και 

την κυρία Σίγκα, εάν θυμάμαι καλά απέξω που πρέπει να πληρ ωθούν 

κάποιες αποζημιώσεις,  άρα είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε και 

αυτή την αναμόρφωση.  

 Η άλλη επίσης είναι μεταφορά από το αποθεματικό για ενίσχυση 

κωδικών εξόδων, αποζημιώσεις ρυμοτομίας.  Έτσι ακριβώς όπως σας το 

εξήγησα είναι.  Ο προϋπολογισμός έχει  γ ίνει  με βάση τα στοιχεία του 

Ιουλίου,  σήμερα που έχουμε τα στοιχεία του Δεκεμβρίου θα πρέπει να 

γίνουν ενισχύσεις συγκεκριμένων κωδικών.  

 Και η τελευταία είναι ενίσχυση κωδικών εξόδων με βάση τα 

στοιχεία που κατέληξε,  όπως σας είπα η εκτέλεση του προϋπολο γισμού 

του ΄14,  σαν τον είχα κάνει  παρουσίαση πριν από λίγες μέρες,  έρχεται 

με τις  ομαδοποιήσεις έτσι όπως γίνονται και είναι πολύ τεχνοκρατικό,  

κύριε Πρόεδρε,  στην συζήτηση που έκανα και εγώ με τον προϊστάμενο 

κάποια πράγματα είναι πολύ λογιστικά να το πω  έτσι,  αλλά εμένα αυτό 

που με ενδιαφέρει είναι ότι  θέλω να ξέρει  το σώμα ότι  η εκτέλεση του 

προϋπολογισμού του ΄14 ήταν θετική,  αυτό το είδαμε από την 

στοχοθεσία και όσον αφορά τους στόχους που βάλαμε για τα ίδια 

έσοδα πήγαμε καλύτερα και όσον αφορά τις  ει σπράξεις από τις  οφειλές 

των πολιτών προς σε μας και θέλω να πιστεύω ότι  αυτές οι  λογιστικές 

τακτοποιήσεις που γίνονται τώρα στην αρχή της χρονιάς μετά από τα 
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τελευταία δεδομένα που έχουμε από την εκτέλεση του 

προϋπολογισμού, είναι προς την λογική της καλύ τερης δυνατής 

λειτουργίας.  

 Δεν ξέρω, δεν έχω να πω κάτι άλλο και πραγματικά αυτά τα 

θέματα είναι αρκετά τεχνοκρατικά. Προσπαθώ όσο μπορώ να τα 

εξηγήσω καλύτερα στο σώμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Εάν υπάρχουν ερωτήσεις;  Κύριε Χρυσανθίδη.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Είναι εύκολο  στην αναμόρφωση να μου πείτε,  κ.  Αντιδήμαρχε,  τι  

εισπράξαμε από τους πολίτες;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Θα σας θυμίσω ότι  …  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Σε σχέση με το…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Θα σας τα πω. Εάν και είναι εκτός θέματος θα σας τα πω. Ο στόχος 

μας…  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Όχι είναι μέσα στην αναμόρφωση, το διάβασα μέσα στην αναμόρφωση.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:   

Όχι,  άλλο είναι αυτό.  Αυτό είναι για το τι  στόχο βάζουμε για το ΄15.  Ο 

στόχος για το ΄14 ήταν περίπου 150.000. εδώ σε αυτή την αίθουσα τα 

είπαμε,  ούτε ένα μήνα έχει .  Ούτε είκοσι μέρες.   Και καταφέραμε με 

όλες τις  ενέργειες που προβλέπει ο νόμος,  επιστολές,  μέχρι έφτασε η 

Οικονομική Υπηρεσία,  κύριε Πρόεδρε,  λίγους μήνες πριν τις  εκλογές 

να κάνει  και κατασχέσεις σε 2.500 οφειλέτες.  Κατάφερε να εισπράξει 
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το ΄14 ο Δήμος κοντά στις  450.000, εάν θυμάμαι καλά, 370.000 με 

400.000 ευρώ.  

 Ενώ ο στόχος με βάση τα δεδομένα που έβαζε η εγκ ύκλιος του 

Υπουργείου Εσωτερικών για το τι  στόχο πρέπει να βάλεις,  ο στόχος 

μας έπρεπε να είναι 150.000 και εμείς  εισπράξαμε κοντά στις  400.  Γι '  

αυτό την προηγούμενη φορά σας είπα ότι  να η στοχοθεσία ποια είναι,  

δεν τα λέω εγώ, πήγαμε καλά για το ΄14…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:   

Εντάξει,  ρωτάει ένας συνάδελφος,  του απαντώ.  

 Εγώ ξέρω τι  βλέπετε εσείς .  Εσείς βλέπετε ότι  αυξήθηκαν οι  

οφειλές των πολιτών προς τον Δήμο. Σας ενημερώνω ότι  αυτό έχει  να 

κάνει  για δυο λόγους.  Πρώτον ότι  βεβαιώνουμε περισσότερα, 

λειτουργεί ,  δεν το λέω εγώ αυτό,  το λένε όλοι όσοι μας ελέγχουν ότι  

το Προσόδων, κύριε Πρόεδρε του Δήμου Σερρών λειτουργεί  καλύτερα 

από ποτέ.  Βεβαιώνει τα πάντα. Δεν ξεφεύγει  στο μέτρο του 

ανθρωπίνως δυνατού τίποτα. Τα πάντα βεβαιώνει.   

 Ενώ ενημερώνω ότι  πριν το ΄10,  πριν το ΄11 κάποιο τρέχουν στα 

δικαστήρια σε ανακρίσεις  και οι  υπάλληλοι και τα αιρετά πρόσωπα για 

το εάν βεβαίωναν ή δεν βεβαίων αν. Πριν το ΄11 μιλάω.  

 Άρα θέλω να πω ότι  οι  αύξηση των οφειλών των πολιτών προς 

τον Δήμο έχει  να κάνει  κυρίως με το ότι  βεβαιώνουμε τα πάντα και 

κατά δεύτερον υπάρχουν πολίτες που δεν πληρώνουν.  Διεκδικούμε με 

κάθε τρόπο νόμιμο, κύριε Πρόεδρε,  τα οφειλόμ ενα. Επιστολές,  

επιστολές προ κατάσχεσης.  Το γνωρίζετε πολύ καλά ότι  η Οικονομική 
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Επιτροπή έφτασε και στο έσχατο μέσο και από εκεί  βελτιώσαμε,  ήταν 

και αυτός ένας λόγος,  την εισπραξιμότητα.  

 Έπρεπε να εισπράξουμε το ΄14 σύμφωνα με τις  οδηγίες και του 

Παρατηρητηρίου και του  Υπουργείου Εσωτερικών 150.000 ευρώ 

περίπου και εισπράξαμε 370 με 400.000 ευρώ. Εμένα αυτό με 

ικανοποίησε γιατί  ξέρω και το δικό σας ενδιαφέρον,  παρότι όταν 

κάναμε τις  δεσμεύσεις,  τις  κατασχέσεις εις  χείρας τρίτου ήσασταν 

αντίθετοι και τα είχαμε πει  και στο Δημοτικό Συμβούλιο,  παρόλα αυτά 

αυτός ο τρόπος έφερε αποτελέσματα τώρα που τα βλέπουμε με 

μεγαλύτερη ψυχραιμία.  Αυτή είναι η όλη αλήθεια κύριε Πρόεδρε.   

 Ξέρω τι  μου είπε ο συνάδελφος.  Ο στόχος για το ΄15,  βλέπετε τον 

στόχο για το ΄15 σας εξηγώ. Όχι πρέπει να του εξηγήσω, αυτό βλέπει.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

 (Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Τον στόχο για το ΄15 βλέπει.  Κατάλαβα τι  βλέπει .  Κοίταξε αυτά τα 

θέματα είναι πολύ λεπτά και τεχνοκρατικά. Εδώ είμαστε για να τα 

συζητάμε.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Δώσε μου τον λόγο σε παρακαλώ πολύ.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Με μένα σας παρακαλώ πολύ, εγώ  είμαι εισηγητής του θέματος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Μιλάτε με τον κ.  Γαλάνη.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Όχι είμαστε εκτός θέματος.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Άνθρωπος ο οποίος έρχεται να ρωτήσει…  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

 (Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:   

Σας παρακαλώ πολύ, κύριε Πρόεδρε,  να με προστατεύεστε.  Τι εννοώ; 

Καταλαβαίνω την αντίδραση του συναδέλφου αλλά άνθρωπος ο οποίος 

έρχεται να ρωτήσει είναι κέρδος για την Δημοτική Αρχή και για μένα, 

γιατί  εάν κάποιος ρωτάει μπορεί να διαφωνήσουμε καλύτερα το σώμα. 

Εάν κάποιος δεν ρωτάει δεν θα διαφωτίσουμε το σώμα και θα λέμε εδώ  

ότι  φτάσει.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε ένα λεπτό.  Η ερώτησή μου δεν είναι εκτός θέματος,  

διότι  εγώ, μάλλον προέρχεται  η ερώτησή μου από τα γραπτά και από 

τις  εισηγήσεις που έχω από το Λογιστήριο για το συγκεκριμένο θέμα. 

Άρα λοιπόν ,  η ερώτησή μου ήταν μέσα στο θέμα. Εάν η απάντηση δεν 

ήταν απολύτως αυτή που ήθελα, εν μέρει  καλύφθηκα αλλά έχουμε και 

άλλο χρόνο μπροστά μας  για να δούμε τι  ακριβώς θα γίνει .   

 Άρα λοιπόν να μην πετάγονται οι  συνάδελφοι όταν δεν γνωρίζουν 

και να λένε ότι  είμαστε εκτός θέματος.  Εγώ κάνω ότι  λένε τα κείμενα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Που αφορούν την πρόσληψη νέων συμβούλων και συνεργατών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Οι υπόλοιποι ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.  
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Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Τα άλλα ναι.   

Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικον.  

έτους  2015: 

α) που αφορά προνοιακά επιδόματα,  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στιγμή.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 98/2015) 

…………………  

 

Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικον.  

έτους  2015: 

β) που αφορά καταβολή αποζημίωσης σε υπαλλήλους των πρώην 

ΕΟΠ,  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 99/2015)  

…………………  
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Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικον.  

έτους  2015: 

γ) για την ενίσχυση κωδικών εξόδων (αποζημίωση ρυμοτομίας)  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούντα ι για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 100/2015)  

…………………  

 

Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικον.  

έτους  2015: 

δ) για την ενίσχυση κωδικών εξόδων.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 101/2015)  

…………………  

 

ομοίως για την ενίσχυση κωδικών εξόδω ν (υποχρεωτική)  

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: 102/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Δέκατο έκτο.   

 

Θέμα 16ο :  

Έγκριση διενέργειας προμήθειας:  

α) λαβάρων και σημαιών για το σημαιοστολισμό των Δημοτικών  

 και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Σερρών για το έτος 2015,  

β) εξοπλισμού λειτουργίας σιντριβανιών,  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

γ) ανταλλακτικών και επισκευή κινητήρ α φορτωτή.  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Για τα δυο πρώτα είναι εισηγητής ο κ.  Γκότσης,  για το τρίτο ο 

εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος ο κ.  Χαρίτος.  Υπάρχουν κάποιες 

ερωτήσεις επ΄  αυτών;  

 Ο κ. Αναστασιάδης Ηλίας.  Παρα καλώ.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Στο β,  "εξοπλισμός λειτουργίας σιντριβανιών",  επειδή στα 

επισυναπτόμενα ήρθε μόνο η εισήγηση και όχι  η μελέτη,  θα ήθελα να 

ρωτήσω, για ποια σιντριβάνια μιλάμε σε τελική ανάλυση; Εάν 
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αναφέρονται στην μελέτη και ποια υλικά; Γιατί  το κόστος είναι 

περίπου 7.500, δεν είναι λίγο το ποσό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Παρακαλώ κ.  Γκότση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Γράφει η εισήγηση "Προμήθειες διαφόρων υλικών για την επισκευή 

και συντήρηση των σιντριβανιών της πόλης των Σερρών",  αυτό δεν 

σημαίνει  όμως ότι  τα υλικά τα  οποία υπάρχουν πίσω, δεν ξέρω γιατί  

δεν υπήρχε στην εισήγηση …  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Αυτό ρωτάω, τον αριθμό των σιντριβανιών και τα υλικά.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Υπάρχουν εδώ τα υλικά που λέει  ότι  προμήθεια αντλίας τεμάχια δυο,  

τιμή μονάδος 300, δαπάνες 600, υπάρχο υν.  Είναι όλα, αυτά βγαίνουν 

και πρέπει οπωσδήποτε ενόψει της 25ης Μαρτίου να λειτουργήσουμε 

τα σιντριβάνια,  γι '  αυτό λοιπόν πρέπει να τα περάσουμε εδώ από το 

Δημοτικό Συμβούλιο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Θέλετε να σας διαβάσω τα σιντριβάνια;  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Το ένα είναι στον Άγιο Ιωάννη. Στον Άγιο Ιωάννη της λεκάνης,  το 

άλλο στον Άγιο Ιωάννη στα σκαλάκια,  το τρίτο στην πλατεία απέναντι  

από το ξενοδοχείο Ξενία.  Το τέταρτο στην πλατεία Ελευθερίας,  τρεις  

λεκάνες έχει  εκεί ,  στην πλατεία Μποέμ και εκεί  σιντριβάνι,  στην οδό 
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Βενιζέλου και στην είσοδο της πόλης από την οδό Βενιζέλου και στον 

Ιωάννη Θεολόγο. Δέκα τον αριθμό.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όμως Πρόεδρε θέλω να τονίσω αυτά τα υλικά δεν είναι μόνο γι '  αυτά.  

Δηλαδή στο Μητρούσι υπάρχει ένα σιντριβάνι,  αυτά τα υλικά είναι και 

για εκεί .  Δηλαδή είναι για όλα τα σιντριβάνια εάν παραστεί  ανάγκη.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Παρακαταθήκη για την επόμενη…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να σας πω κάτι,  να το διευκρινίσω, γιατί  εδώ πρέπει να τα λέμε όλα. 

Λέμε για Δήμο Σερρών, γιατί  εάν παραστεί  ανάγκη, ας πούμε,  ξέρω 

εγώ αργότερα χαλάσουν πάλι,  γιατί  αυτά χαλάνε,  να μπορούμε να 

φέρουμε θέμα από μια άλλη Δημοτική Κοινότητα για άλ λη Δημοτική 

Κοινότητα. Καταλάβατε τι  λέω;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ομόφωνα ναι;  Κύριε Χαρίτο.  Ο Χαρίτος γιατί  πράγμα να μιλήσει;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για τον φορτωτή.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Αναμένουμε και για τις  άλλες Δημοτικές Ενότητες,  γιατί  αυτά που 

είπατε προηγουμένως, που διάβασε ο κύριος Γκότσης αναφέρονται 

στην Δημοτική Ενότητα Σερρών. Αυτό το οποίο ελέχθη από εσάς 

προηγουμένως αναφέρεται στις  υπόλοιπες Δημοτικές Ενότητες και εάν 

κατάλαβα καλά είπατε πως αγοράζουμε υλικά, δημιουργούμε αποθήκη 

για να τα χρησιμοποιήσουμε όταν και όποτε χρειαστούν.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Εάν χρειαστεί  και κάποιο σιντριβάνι κάποιο υλικό,  φυσικά θα το 

χρησιμοποιήσουμε.   Και εάν τελειώσουμε θα ξανά φέρουμε θέμα. Αυτό 

λέω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Άλλες ερωτήσεις υπάρχουν; Κύριε Χρυσανθίδη.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:   

Σχετικά με τον φορτωτή,  είναι μια δαπάνη της τάξεως των 5.289, 

όπως λέει  ο Διευθυντής Καθαριότητας.  Για να το δει  εξωτερικό 

συνεργείο έχει  γίνει  η έρευνα και έβαλε το ποσό αυτό ή έβαλε το 

ποσό…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κτύπησε μπιέλα ο φορτωτής,  το δικό μας το συνεργείο άνοιξε ,  φώναξε 

και την βοήθεια την ασφαλτική, κάποιο γνωστό, δεν πληρώσαμε τίποτα 

και μετά το πήραμε,  αυτή την στιγμή είναι στον κ.  Χατζηστογιάννη, 

είναι αυτός που είχαμε σύμβαση, έχει  λήξει  φυσικά η σύμβαση θα 

έρθει  στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο για τις  καινού ργιες συμβάσεις.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Για ρεκτιφιέ το πάτε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.  Εν τω μεταξύ για ανταλλακτικά και τέτοια έχουν τελειώσει όλες 

οι  συμβάσεις.  Δηλαδή αυτή την στιγμή δεν έχουμε ανταλλακτικά να 

πάρουμε όπως είχαμε με τον κ.  Μπουλασίκη να πάμε να πάρουμε.  

Επειδή και θα βγει ,  τώρα θα βγει  με ανταλλακτικά και με τέτοια.  

Αυτός είναι και ο λόγος που το φέραμε απευθείας,  επειδή έχει  εδώ και 

δυο μήνες περίπου που κάθεται το μηχάνημα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Γκότση τα σιντριβάνια του Λευκώνα θα δουλέψουν και αυτά;  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 25ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015  

93 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εάν έχουν πρόβλημα στόχος μας είναι όλα τα σιντριβάνια να τα 

θέσουμε σε λειτουργία ενόψει της 25ης Μαρτίου.  Γι '  αυτό.  Όλα. Όλα. 

Αλίμονο, τον Λευκώνα τον προσέχουμε σαν κόρη οφθαλμού. Τον 

Λευκώνα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;  

Έγκριση διενέργειας προμήθειας:  

α) λαβάρων και σημαιών για το σημαιοστολισμό των Δημοτικών  

 και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Σερρών για το έτος 2015  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 103/2015)  

…………………  

 

Έγκριση διενέργειας προμήθειας:  

β) εξοπλισμού λειτουργίας σιντριβανιών,  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

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: 104/2015)  
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…………………  

 

Έγκριση διενέργειας προμήθειας:  

γ) ανταλλακτικών και επισκευή κινητήρα φορτωτή.  

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

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: 105/2015) 

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο έβδομο.  

 

Θέμα 17ο :  

Αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο: Αναβάθμιση 

πεζοδρομίων  

 σε κεντρικές οδούς της πόλης των Σερρών από το χρηματοδοτικό 

πρόγραμμα  

του Πράσινου Ταμείου ¨Αστική Αναζωογόνηση 2012 -2015¨ .  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κύριε Γκότση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:   
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Υπήρχε πρόταση και μελέτη για 450.000 ευρώ για αναβάθμιση, 

ανάπλαση πεζοδρομίων στις  οδούς Τσαλοπούλου, Μαραγκουδάκη, 

Βασιλέως Αλεξάνδρου, Εμμ. Ανδρόνικου, οδός Σολωμού, όμως αυτό 

είναι από το Πράσινο Ταμείο Αστική Αναζωογόνηση. Όμως το 

Πράσινο Ταμείο ενέκρινε μόνο 120.000, άρα η μελέτη προσαρμόστηκε 

μόνο για τα 120 χιλιάρικα και θα γίνει  η ανάπλαση πεζοδρομίων με 

αυτά τα χρήματα. Βέβαια ο προϋπολογισμός είναι αυτός,  δεν ξέρουμε,  

της οδού Τσαλοπούλου.  

 Καλούμαστε εδώ να ψηφίσουμε την αποδοχή  χρηματοδότησης και 

την έγκριση της μελέτης,  είναι μέρος της μελέτης της συνολικής που 

περάστηκε για 450 χιλιάρικα. Τώρα πλέον είναι για 120 μόνο για μια 

οδό.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Με ποια κριτήρια έφυγαν οι  οδοί Δ.  Σολωμού που είναι μέσα στο 

κέντρο, η Μαραγκουδάκη  που είναι μια πολύπαθη οδός,  η οποία ακόμα 

και την θητεία του κ.  Μητιάγκα ήταν να γίνει  πεζόδρομος και ήταν 

μέσα στις  πεζοδρομήσεις και δεν εφαρμόστηκε ποτέ μαζί με την 

Ιακώβου Ορεινή και ενώ η Ιακώβου Ορεινού είδαμε ότι  έγινε 

πεζόδρομος,  όπως έγινε,  με όποιο τρόπο έγινε,  η Μαραγκουδάκη 

παραμένει  σε αυτό το χάλι και μάλιστα δεν έχει  ούτε φωτισμό. Έχει 

μια λάμπα και άμα περάσεις την νύκτα από εκεί ,  μια γκαζόλαμπα που 

τώρα τελευταία και αυτή η λάμπα μπήκε,  την νύκτα φοβάσαι να πάρεις 

εκείνο τον δρόμο, είναι πολύ σκοτεινός δρόμος και δεν ξέρω για ποιο 

λόγο έφυγαν αυτά και θα γίνει  μόνο της Τσαλοπούλου, που καλώς 

γίνεται της Τσαλοπούλου, εντάξει ,  σύμφωνοι,  δεν υπάρχει λόγος αλλά 

δηλαδή, δεν ξέρω. Γιατί  δεν κοιτάζουμε καθόλου και προς τα εκεί;  

Από εκεί  αριστερά όλο φεύγουμε.  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 25ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015  

96 

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν υπήρχε καμία συμπάθεια στην Τσαλοπούλου. Απλά από αυτούς 

τους δρόμους,  τις  οδούς,  από αυτές τις  οδούς επιλέχθη κε  η 

Τσαλοπούλου. Κατά την άποψή μας υπάρχει η περισσότερη η κίνηση 

εκεί ,  είναι πιο κεντρικό μέρος,  τουλάχιστον αυτ ό το βλέπουν όλοι.  

Είναι περισσότερα κατεστραμμένα τα πεζοδρόμια εκεί ,  περισσότερο 

κατεστραμμένα και επίσης,  λάβαμε υπόψη ότι  εκεί  ο αγωγός της 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ.  είναι αμιάντου, άρα είπαμε και έχουμε συνεννοηθεί και 

έχει  δημοπρατηθεί,  βγήκε   η Δ.Ε.Υ.Α.Σ.  να αλλαχθεί και ο αγωγός και 

να πάει πακέτο η οδός Τσαλοπούλου. Αυτοί ήταν οι  λόγοι.  Δεν υπάρχει 

καμία.   

 Και βέβαια,  κυνηγάμε το πρόγραμμα το υπόλοιπο,  που 

πιστεύουμε ότι  σε βάθος χρόνου, να το πω σε ένα,  δυο χρόνια θα 

γίνουν και άλλοι.   

 Όσον αφορά την Ιακώβου Ορεινού,  θα γίνει ,  είναι μέσα στο 

πρόγραμμα να γίνει  και από εκπτώσεις μπορεί να κάνουμε και την 

Μαραγκουδάκη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Βεβαίως μέσα στο πρόγραμμα είναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ο κ. Μηλίδης.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Κύριε Αντιδήμαρχε το ποσό το είδα ότι  μειώθηκε στις  120.000, 

σίγουρα είναι μικρό για όλα αυτά που ήθελα να γίνουν,  όμως δεν 

θεωρείτε ότι  120.000 ευρώ προϋπολογισμός είναι πολλά χρήματα μόνο 
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για την Τσαλοπούλου; Θεωρώ ότι  είναι πολύ,  νομίζω ότι  θα 

μπορούσαμε να τα κατανείμουμε και σε άλλους και συμφωνώ με την 

Μαραγκουδάκη, είναι στο κέντρο της πόλης,  συμφωνώ απόλυτα και 

άνθρωπος δεν μπορεί να περάσει.  Αυτό πρέπει να το δείτε με φωτισμό. 

Νομίζω ότι  είναι μεγάλο το ποσό για μόνο εκείνο το κομμάτι της 

Τσαλοπούλου.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Νομίζω ότι  την καλύτερη απάντηση δεν μπορώ να σας την δώσω εγώ, 

θα σας την δώσει η μελετητής.  Εγώ του είπα να κόψει και στην αρχή 

έβγαλε την μελέτη αυτή με 180.000. Και είπα λοιπόν στον Διευθυντή 

των τεχνικών υπηρεσιών, λέω ότι  πολύ απλωμένα τα έχει ,  να τα 

μαζέψει να τα συμμαζέψει,  διότι  θέλαμε να κάνουμε και την Βασιλέως 

Αλεξάνδρου, η οποία είναι σε κακά χάλια,  εάν ξέρετε,  είναι εντελώς.  

Δηλαδή η πρόταση ήταν να γίνουν αυτοί οι  δρόμοι και μου λένε ότι  

αποκλείεται,  έκοψε, έραψε και έφτασε σε 120.000.  

 Για περισσότερες πληροφορίες,  δηλαδή για να δείτε ότι  ο 

μελετητής από 180 χιλιάρικα το κατέβασε σε 120 χιλιάρικα. Τώρα με 

την έκπτωση που πιστεύω ότι  θα έχουμε,  γιατί  εάν θυμάστε που 

βγάλαμε τα ρυμοτομούμενα εδώ, βγήκε στον αέρα, έγινε η δημοπρασία 

τα ρυμοτομούμενα 80.000 που βγάλαμε κτυπήθηκε με 62% και το είχε 

πει  ο Αναστασιάδης ο Αντώνης,  ότι  μην φωνάζετε γι '  αυτό το ποσό, 

στο τέλος με 20,  25 χιλιάρικα θα γίνει  όλη η δουλειά.   

 Θέλω να πω δηλαδή ότι  πιστεύουμε από τις  εκπτώσεις και η 

δεύτερη επιλογή, κυρία Ιλανίδου είναι η Βασιλέως Αλεξάνδρου που 

έχει  μεγάλο πρόβλημα εάν μας φτάσουν τα λεφτά ή εάν μπορούμε από 

άλλες εκπτώσεις να κάνουμε και εκείνη.  Είναι απαράδεκτο δηλαδή 

εκείνο στο κέντρο της πόλης.  Δεν έχει  προσβασιμότητα.  
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Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Είπατε ότι  ήταν 180, το θεωρώ υπερβολικό,  μπορεί να λέει  ο 

μελετητής ότι  λέει ,  είναι υπερβολικό 180.000. Κύριε Γκότση 

μαθηματικά τα ξέρετε καλά, απλά για τις  πέντε οδούς,  πέντε οδούς,  

προσέξτε,  πέντε οδούς μιλούσαμε για 450.000. Πέντε είναι οι  δρόμοι.  

Ανδρόνικου Σολωμού και τα  λοιπά, να μην τους αναφέρω. Πέντε.  Άρα 

δηλαδή 5Χ120 να το βάζαμε είναι 600.  Είναι δυσανάλογο το ποσό και 

των 120.000 είναι πολύ μεγάλο. Καταλαβαίνετε τι  λέω;   

 Δηλαδή σας είπε 180.000, δεν μας έκανε καμία χάρη. Μην 

θεωρείτε ότι  μας έκανε καμία χάρη. Γιατ ί  τις  πέντε οδούς.  Εάν 

βάλουμε αναλογικά, κ.  Γκότση, είναι 600.  Με 450 θα το φτιάχναμε.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Νομίζω ότι  κάνουμε ένα λάθος.  Περνάμε σε τεχνικά μέρη. Δηλαδή 

υπεισερχόμαστε στην ιατρική τώρα γιατί  την έκανες την εγχείριση έτσι 

ή αλλιώς.   Η Διονυσίου Σολωμού είναι ένα κομματάκι,  δεν έχει  το 

μήκος της Τσαλοπούλου. Η Δ. Σολωμού είναι . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αυτό το υπόλοιπο κομμάτι είναι μικρό, ενώ η Τσαλοπούλου είναι τρεις  

φορές.  Δηλαδή οι  πέντε δρόμοι είναι αλλά οι  πέντε δρ όμοι δεν είναι 

πέντε ίσα με την Τσαλοπούλου. Αυτό θέλω να πω. Αλλά γιατί  

υπεισερχόμαστε τώρα. Άμα θέλετε πάτε στον μελετητή και πείτε να 

πάρετε περισσότερες πληροφορίες.  Εδώ νομίζω ότι  το θέμα μας είναι 

και νομίζω ότι  ξεφεύγουμε: Αποδοχή χρηματοδότησης και  την μελέτη 

να εγκρίνουμε.  Αυτά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   
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Ο κ. Γιαννακίδης.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Τα χρήματα, κ.  Αντιδήμαρχε είναι μόνο για τα πεζοδρόμια,  

διαπλάτυνση; Τι ακριβώς θα γίνει  εκεί;  Ξέρουμε συγκεκριμένα;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ανάπλαση πεζοδρομίων και θα δημιουργηθούν υ ποδομές γιατί  ίσως τα 

180 χιλιάρικα που είχε βάλε,  να είχε βάλει και τον φωτισμό για 

υπογειοποίηση. Άρα λοιπόν κόπηκαν όλα αυτά, θα μείνουν οι  υποδομές 

αλλά δεν θα γίνουν σε αυτή την φάση. Αυτή την στιγμή θα έχουμε 

διαπλάτυνση, χώρους φορτοεκφόρτωσης,  αυτά .  Πεζοδρόμια 2,80 

νομίζω. Αυτά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Από ότι  ρώτησα τον μελετητή, τον ρώτησα και μου λέει  ότι  θα υπάρχει 

υποδομή έτοιμη θα είναι.  Αυτό μου είπε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κύριε Αναστασιάδη Ηλία.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Βέβαια  δεν μπορούμε να μην δεχθούμε την χρηματοδότηση, όμως το 

ερώτημά μου είναι,  θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω πολιτικό,  αλλά 

έχει  και άμεση σύνδεση με το ίδιο το πρόγραμμα Αστική 

Αναζωογόνηση.  

 Πιστεύω πως όλοι έχετε περπατήσει τον δρόμο από την Κηφισίου 

μέχρι του Παπαλουκά. Όλοι αυτό το δρομολόγιο το έχετε κάνει .  Εάν 

θεωρείτε ότι  εκείνος ο δρόμος δεν πρέπει να ενταχθεί  στην αστική 

αναζωογόνηση, έχω την εντύπωση πως μάλλον είμαστε σε άλλη πόλη.  
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 Άκουσα εδώ ότι  δεν έχει  φωτισμό ο τάδε δρόμος,  ο Α δρόμος,  ο 

Β δρόμος.  Πολύ ωραία.  Όμως ο κύριος δρόμος που είναι ο 

περιμετρικός δρόμος και περάνει κόσμος πολύς,  φοιτητές πολλοί,  πεζοί 

δεν έχουν πώς να πορευτούν,  πορεύονται μέσα στον δρόμο, με 

αποτέλεσμα να έχουμε,  σίγουρα θα έχουμε,  μακάρι να διαψευστώ, 

ατυχήματα μέσα στον χρόνο.  

 Ερώτημα. Όταν έγινε η πρόταση και ανέβηκε το ποσό στα 450 

χιλιάρικα, αυτό ο δρόμος και πολλοί άλλοι με ποια λογική βγήκαν 

απέξω κύριε Δήμαρχε; Αυτό είναι το ερώτημά μου. Εάν θέλετε μου 

απαντάτε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εγώ θα σας προσθέσω και άλλους δρόμο υς που πρέπει να βγουν.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ανέφερα αυτόν γιατί  προχθές ήμουνα μάρτυρας ενός ατυχήματος.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι μόνο εκείνο και άλλους πολλούς έχω να σας…  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Με ποια λογική τον βγάλατε απέξω;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μα είναι δυνατόν όλα μαζί να μπούνε;  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Προτεραιότητες Δήμαρχε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Προτεραιότητες.  Θέσαμε αυτές προτεραιότητες.  Αυτές είναι οι  

προτεραιότητες .   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Είναι θέμα προτεραιοτήτων δηλαδή.  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Βεβαίως.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πολιτικά σας απαντώ. Πάτε στην Τσαλοπούλου να συζητήσετε με τους 

μαγαζάτορες  και θα πείτε ότι  δεν θα κάνουμε την Τσαλοπούλου αλλά 

θα κάνουμε Ανατολικής Θράκης.  Άντε να το πείτε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτούς τους συγκεκριμένους δρόμους ψήφισε το Δημοτικό  Συμβούλιο; 

Ωραία τότε γιατί  επανερχόμαστε δηλαδή πάλι στα ίδια;  Τροποποίηση 

έκανε ένα κομμάτι,  δεν έχει  σημασία.  Ο δρόμος τα ίδια είναι.  Οι 

δρόμοι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι μέσα σε αυτούς που ψηφίστηκαν.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Θέλει κανείς  να τοποθετηθεί;  Όχι.  Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;  

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: 106/2015) 

…………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   
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Πάμε στο δέκατο όγδοο.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πρόεδρε συγνώμη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Παρακαλώ κύριε Δήμαρχε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Επειδή πρόκειται να ταξιδέψω στην Αθήνα, φεύγω σε λίγο.  Εάν θέλετε 

κάποια από τα θέματα που απέμειναν,  εάν θέλετε να ρωτήσω κάτι πριν 

φύγω είμαι στην διάθεσή σας.  Εάν θέλετε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

 

Θέμα 18ο :  

Έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έτους 2015  

και  τροποποίηση προϋπολογισμού.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κύριε Γκότση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Σήμερα έχουμε την τιμητική μας.  Θα ζητήσουμε ποσοστά.  

 Εμείς με την 725 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίναμε 

το τεχνικό πρόγραμμα με κατανομή 862.680 ευρώ, ήτοι 71.890 ευρώ 

ανά μήνα. Αυτό πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο,  αυτό το ποσό και 

έγινε η κατανομή, όπως πέρασε τότε που την ψηφίσαμε.   

 Όμως έχουμε μια αύξηση  της ΣΑΤΑ κατά 153.000 ευρώ. Μας 

ήρθε αύξηση της ΣΑΤΑ. Δηλαδή από 71.890 τον μήνα γίνονται 84.257 

επιμερισμός ανά μήνα.  
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 Άρα λοιπόν ,  εμείς τι  ερχόμαστε τώρα να κάνουμε; Να 

κατανείμουμε τα 153 χιλιάρικα. Πώς γίνεται αυτή η κατανομή; Είχαμε 

περάσει:  Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Σερρών το ΄15,  Δήμου 

Σερρών λέω, ήταν 50.000 και βάζουμε άλλα 20 και τα κάνουμε 70.  Ένα 

εικοσάρι δηλαδή δίνουμε εδώ.  

 Πάμε παρακάτω. Επειδή όλοι το έχετε επισημάνει,  Βασιλέως 

Βασιλείου,  Τράπεζα Πειραιώς από την Εθνική και μετά ένα κομμάτι 

που  έχει  πέσει εντελώς και τα παράπονα και τα τηλέφωνα και οι  

οχλήσεις από όλους τους πολίτες έρχονται σωρηδόν,  είπαμε λοιπόν 

εκείνο το κομμάτι,  όχι  όλο τον δρόμο, το μισό δηλαδή, το μισό 

κομμάτι,  είπαμε να το φτιάξουμε διότι  καταστρέφονται τα αυτ οκίνητα.  

 Και από την έκπτωση, εάν έχουμε,  σας λέω τώρα τα προβλήματα 

ότι  μπορούμε να κάνουμε δηλαδή, από την έκπτωση και από άλλες 

εκπτώσεις να κάνουμε μπροστά στο Μουσικό που είναι ο δρόμος 

απαράδεκτος.  Άρα ,  τα πενήντα χιλιάρικα πάνε για εδώ.  

 Μένουν 80.000. 80.000 και 3.000 που είναι αδιάθετα.  Τα 80.000 

θέλω να σας πω το εξής:  τα έχουμε,  θυμάστε που περάσαμε το έργο,  το 

ανέφερα και προηγουμένως, για τα ρυμοτομούμενα να τα ρίξουμε,  

80.000,  τα 80.000 τα δώσαμε από της ΣΑΤΑ στα ρυμοτομούμενα ενώ 

θα μου πείτε καλά γιατί  τα δώσατε; Θα τα ξανά πάρουμε.  Απλά το 

Λογιστήριο έχει  ένα κώλυμα, σας το είχα πει  και άλλη φορά αυτό,  

οπότε δεν έχει  ξεδιαλύνει  ακόμα με το ταμείο και τα λοιπά όσον αφορά 

αυτά τα χρήματα, βάζουμε τα 80 για τα ρυμοτομούμενα, τα οποία 

όμως, από την ΣΑΤΑ, τα οποία όμως θα επιστραφούν.  

 Αυτή είναι αναμόρφωση του τεχνικού προγράμματος,  τα 153. Τα 

3.000 τα έχουμε αδιάθετα.  Οτιδήποτε θέλετε είμαι στην διάθεσή σας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   
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Ερωτήσεις συνάδελφοι;  Ο κ.  Γάτσιος.  Άλλος; Και ο κ.  Μηλίδης.  

Παρακαλώ.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Κύριε Αντιδήμαρχε ήθελα να κάνω πρώτα μια ερώτηση. Την ΣΑΤΑ 

είθισται να την δίνουμε κατά Δημοτική Ενότητα και να την 

κατανέμουμε αναλόγως ποσοστιαία.  Αυτό σε αυτή την περίπτωση δεν 

συμβαίνει .   

 Ένα δεύτερο, είπατε ότι  είναι μόνο τα 150 χιλιάρι κα. Δεν είναι 

μόνο τα 150 χιλιάρικα. Εγώ μια ματιά που έριξα στο πρόγραμμα, 

αναμορφώνονται και άλλα έργα τα οποία είτε πληρώθηκαν και 

περίσσεψαν κάποια χρήματα …  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Για αναμόρφωση μιλάμε.  Για τροποποίηση  μ ιλάμε.  Υπάρχουν και 

άλλα…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τροποποιήσεις να σας πω αναλυτικά ότι  θέλετε.  Εγώ σας λέω τα 150…  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Εάν θέλετε να τελειώσω τα θέματά μου. Υπάρχει ένα  θέμα κατά την 

γνώμη μου, ένα είπαμε ότι  υπάρχουν και άλλα έργα τα οποία 

τροποποιούνται.  Υπάρχει εκτός από την κατανομή σε αυτά τα 153 που 

δεν πάνε αναλογικά, υπάρχει ένα άλλο θέμα που το έχω εντοπίσει  και 

το έχω επισημάνει και άλλη φορά. Μπορεί να κατανέμεται σε μια 

δημοτική ενότητα ένα ποσό και στην συνέχεια με την έκπτωση να 

απορροφάται το  μισό ποσό ή το 60,  το 70% εάν έχει  30% έκπτωση.  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 25ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015  

105 

 Έχω παρατηρήσει πολλές φορές και το έχω πει  πολλές φορές και 

εδώ ότι  δεν κατανέμεται ξανά όπως κανονικά πρέπει,  γιατί  εκεί  είναι 

οι  δικαιούχοι οπουδήποτε,  σε όποια Δημοτική Ενότητα αλλά 

κατανέμεται σε έναν  γενικό κορβανά και μπορώ να πω …  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ανάλογα…  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ένας Δήμος είναι αλλά προσέξτε να δείτε,  ένας Δήμος είναι οι  ανάγκες 

κάποιων περιοχών ποτέ δεν σταματούν και εάν δίνουμε προτεραιότητα 

σε ανάγκες κάποιων άλλων περιφερειακών περιοχών, δεν  πρόκειται να 

κάνουμε ποτέ τίποτα.   

 Ένα τρίτο που θέλω να επισημάνω είναι ότι  στο τεχνικό 

πρόγραμμα έχουμε μόνο χρήματα από ΣΑΤΑ. Ενώ πολλές φορές 

υπάρχουν ανταποδοτικά, παραδείγματος χάρη τέλη νεκροταφείου,  

υπάρχουν 7.000 ευρώ σε μια Δημοτική Ενότητα τα οποία δεν 

χρησιμοποιούνται ποτέ για το συγκεκριμένο σκοπό η Δημοτική 

Ενότητα για τα οποία τα πληρώνει.  Αντιλαμβάνεστε,  κ.  Αντιδήμαρχε τι  

λέω; Και βλέπω ότι  μπαίνει  από ΣΑΤΑ, από ΣΑΤΑ μπαίνει  για 

συντήρηση νεκροταφείων.  

 Κάτι άλλο που παρατήρησα, ακόμη συν εχίζουμε και θέλω να μου 

το πει  ίσως ο κ.  Χράπας αυτό,  δεν ξέρω, να έχουμε έργα μέσα, έχουν 

υλοποιηθεί  αυτά; Για τον Χ.Υ.Τ.Α.,  για τον πρώην, ο οποίος έχει  

κλείσει .  Είδα τρία ή τέσσερα έργα που έχουν αναφορά στον Χ.Υ.Τ.Α.  

 Λέει τώρα ότι  πρέπει να συντηρήσουμε τα ηλεκτρομηχανολογικά 

εκεί .  Δουλεύει ακόμα εκεί;  Εντάξει ,  καλοπροαίρετα ρωτάω. Έχει 

ακόμα πρανή να σκεπάσουμε.  Έχει ακόμα διάφορα. Τρία,  τέσσερα έργα 

είδα μέσα.  
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Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τώρα εάν τελειώσατε;    

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Και τελευταία και το επισημαίνω ξανά, τ ο είπα και προηγουμένως, 

βέβαια αυτονόητο είναι εκεί  που έχει  μηδενικά έχουν ολοκληρωθεί οι  

διαδικασίες αλλά και το τελευταίο που ήθελα να επισημάνω είναι το 

εξής:  είδα ότι  και στα καινούργια έργα και στα τροποποιημένα 

συμπληρώνουν σε άλλα πάρα πολλά και δ εν ομαδοποιούνται έργα τα 

οποία είναι τρεις ,  πέντε,  οκτώ, έξι ,  δέκα, δώδεκα, όλα στα όρια 

κάποιων αναθέσεων, μιλάω, κύριε Πρόεδρε,  για ομοειδή έργα. Δεν 

μιλάει για έργα που έχουν διαφορετική προσέγγιση. Παραδείγματος 

χάρη στην Πεπονιά και στην Αγία Ελένη, παραδείγματος χάρη έχει  

ασφαλτοστρώσεις.  Θα μπορούσαν να γίνουν ένα αυτά εδώ ή και άλλα 

πολλά τέτοια,  δεν είναι ώρα να τα αναφέρω ένα -ένα.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όσον αφορά, θα σας απαντήσω, κ.  Γάτσιο,  σε όλα τα ερωτήματά σας.  

Όσον αφορά ότι  πρέπει αναλογικά, σας πληροφορώ το εξής:  ότι  ο 

Δήμαρχος επέμεινε η κατανομή να γίνει  όπως τα προηγούμενα χρόνια,  

ενώ έχει  αλλάξει ο νόμος και λέει  ότι  πληθυσμιακά. Και εάν 

πηγαίναμε,  εδώ είναι ο Γενικός Γραμματέας,  το επιχειρήσαμε να πάει 

πληθυσμιακά και θα έπαιρνε από ένα χιλι άρικο.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ο νόμος άλλαξε.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ο νόμος άλλαξε.   
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Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν θα έπαιρναν  τίποτα.  Λοιπόν,  κ.  Γάτσιο,  τώρα ο Γενικός 

Γραμματέας,  λοιπόν,  παρακαλώ, εάν εφαρ μόζαμε,  επαναλαμβάνω, το 

πληθυσμιακό, ενώ ο Δήμαρχος είπε όχι  θα μοιράσουμε,  από του 

χρόνου θα δούμε,  θα μοιράσουμε κανονικά όπως και τις  προηγούμενες 

φορές…  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να τελειώσω παιδιά.  Όπως και τις  προηγούμενες  φορές.  Άρα λοιπόν 

όχι  μόνο πήραν περισσότερα αλλά η στρογγυλοποίηση, πάτε στον κ.  

Πάλλα να το δείτε,  έγινε προς τα επάνω. Δηλαδή και από αυτά που 

δικαιούνταν πήραν περισσότερα. Και όχι  μόνο αυτά, άμα δείτε,  ας 

πούμε,  από τον Δήμο Σερρών φεύγουν λεφτά, μπο ρώ να σας αναφέρω 

25 χιλιάρικα στου Αγίου Ιωάννη της γέφυρα και τα λοιπά, μπορώ να 

σας αναφέρω και που πάνε τα λεφτά, άρα λοιπόν από την όλη υπόθεση 

κ.  Γάτσιο,  ζημιωμένος όπως και σε πολλά άλλα, τώρα δεν θέλω να πω, 

όπως και στο νερό, όπως και στο ρεύμα κα ι τα λοιπά, είναι ζημιωμένοι 

οι  πολίτες εδώ του πρώην Δήμου Σερρών αλλά δεν το βλέπουμε έτσι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 Είναι ενιαίος ο Δήμος και στηρίζουμε κάθε ανάγκη.  

 Πάμε παρακάτω. Είπατε ότι  και ακριβώς θέλω να ανατρέψω αυ τό 

που είπατε,  η Δημοτική Αρχή και ο υποφαινόμενος εδώ ο 
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Αντιδήμαρχος με τις  υπηρεσίες εργάζεται και έχω πει ,  έχω δώσει 

εντολή ότι  ομοειδή έργα να ενοποιούνται και για του λόγου το αληθές.  

Για του λόγου το αληθές,  πάμε.   

 Δήμος Σκουτάρεως,  ασφαλτόστρωση Αγ ίας Ελένης.   

o  Βελτίωση βατότητας Αδελφικού .   

o  Ασφαλτόστρωση Κουμαριάς.   

o  Ασφαλτόστρωση Πεπονιάς.   

 Όλα αυτά μας κάνουν 20.000 και τα κάνουμε ένα έργο.   Ένα έργο 

κ.  Γάτσιο.  Που το είδατε εσείς  Πεπονιά και Αδελφικό  διαφορετικά; 

Δεν μπορεί όμως να ενοποιηθεί  πλα τεία με άσφαλτο. Γίνεται αυτό το 

πράγμα; όχι .   

 Άρα λοιπόν προσπαθούμε και θα δείτε και στο μέλλον,  ότι  θα 

πάμε πολύ καλύτερα, να ενοποιούμε,  γιατί  εγώ τους είπα ότι  παιδιά 

μήπως γίνεται για κάθε Δημοτική Ενότητα όλα μαζί να τα βάλουμε; 

Μου είπαν ότι  δεν γ ίνεται αυτό το πράγμα, πρέπει να είναι ομοειδή.   

 Τώρα όσον αφορά ποιες αλλαγές έχουμε.  Να σας πω ποιες 

αλλαγές έχουμε κ.  Γάτσιο.   Κανένα πρόβλημα. Στα Καλά Δέντρα, να 

σας πω και τις  αλλαγές που έγιναν,  τις  υπόλοιπες αλλαγές.  Στα Καλά 

Δέντρα για την ΣΑΤΑ ΄15 έχουμε 20.000, υπήρχε από την ΣΑΤΑ ΄13 

άλλα 11 και τα πάμε και τα κάνουμε 31.000.  

 Να σας πω άλλες αλλαγές που έχουν γίνει .  Στα νέα έργα, όπως 

είπατε,  στα νέα έργα έχουμε,  εκεί  που έχουμε τα μηδενικά σημαίνει  ότι  

τελείωσε το έργο,  εκεί  που έχουμε,  σύμφω να με τον προϋπολογισμό 

20.000,  10.000 και τα λοιπά,  είναι  τα συνεχιζόμενα που έχει  απομείνει  

έργο 10.000 και τα λοιπά.  

 Άμα διαβάσει κανένας το τεχνικό πρόγραμμα είναι τόσο 

ευανάγνωστο και κατανοητό που δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Συντομεύετε .  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εντάξει.  Εάν θελήσετε εδώ είμαι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κύριε Μηλίδη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να κάνουμε ερωτήσεις συγχρόνως και τοποθετήσεις για να 

συντομεύσουμε;  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Επειδή το θέμα αναφέρθηκε προηγουμένως, δεν νομίζετε ότι  για την 

αγροτική οδοποιία που είναι τόσο σημαντικός ο πρωτογενής 

παράγοντας είναι μικρά τα ποσά; Όταν ήταν 47.000 λέγαμε πολύ λίγα 

για τις  ενότητες τότε.  Τώρα λέμε 30.  Το ένα ερώτημα.  

 Θέλετε να τα σημειώνετε γιατί  έχω δυο με τρία;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αυτά τα ψηφίσαμε.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Το τεχνικό πρόγραμμα;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Βεβαίως.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Εδώ μιλάμε για την τροποποίηση.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Η τροποποίηση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αυτά, η μελέτη ψηφίστηκε…  
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Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Εδώ να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα. Εδώ ήρθε ένα τεχνικό 

πρόγραμμα τροποποιημένο. Δεν  φέρατε,  μόνο για τις  153.000 μιλάτε 

δηλαδή;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

153 χιλιάρικα και σας είπα ποιες είναι οι  τροποποιήσεις.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Για τις  153.000 οι  τροποποιήσεις.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Καλά Δένδρα, Ορεινή ένα έργο…  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Κύριε Πρόεδρε εδώ είναι το τεχνικό π ρόγραμμα ολόκληρο. Τότε θα 

έπρεπε λογικά να έρθουν μόνο αυτές οι  153.000 και να λένε αυτά τα 

τρία,  τέσσερα θέματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Η έγκριση της τροποποίησης.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Σε αυτές τις  10 σελίδες μόνο αυτό είναι;   Κύριε Αντιδήμαρχε να 

συνεννοηθούμε.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μου φαίνεται ότι  δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε.  Είναι το τεχνικό 

πρόγραμμα που έγινε η κατανομή σύμφωνα με την απόφαση 725 και 

πάνω σε αυτό το πρόγραμμα κάνουμε την κατανομή των 153.000 και 

μερικές αλλαγές,  μια,  δυο,  τρεις  που τις  ανέφερα. Τίποτα άλλο .   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Ακούστε,  όταν λέμε 153.000 δηλαδή αυτά τα λεφτά θα μπορούσαμε να 

τα βάλουμε σε οποιαδήποτε έργα αφού αναμορφώνουμε,  κάνουμε 
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αναμόρφωση, δεν κάνουμε αυτή την στιγμή; Επομένως δεν θα 

μπορούσαν κάποια ποσά κατά την γνώμη μας να πάνε σε κάποιο  άλλο 

έργο; Αυτό εννοώ.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αφού ανέφερα που θα πάνε.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ναι,  αναφέρατε.  Εγώ μπορεί να διαφωνώ.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εντάξει,  άλλο θέμα αυτό.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Μην μου λέτε τώρα…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εγώ δεν σας λέω.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Αναμόρφωση ψηφίζουμε,  κύριε Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Συγκεκριμένου ποσού για τα συγκεκριμένα έργα.  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Πρόεδρε κάνεις  λάθος σε αυτό το οποίο λες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Καθόλου λάθος.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Το ακούς και από τον κ.  Χασαπίδη, αναμόρφωση τεχνικού 

προγράμματος ψηφίζουμε.  Δεν θα  τρελαθούμε σε αυτή την αίθουσα 

τώρα.  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Το σύνολο των αναμορφώσεων.  
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Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Το σύνολο κάνουμε αναμόρφωση.  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Εάν συμπίπτουν είναι άλλο πράγμα.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Τι είναι αυτό τώρα που λέτε;  Δηλαδή εντάξει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ο τίτλος  είναι:  Έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Τροποποίηση, ναι.  Άρα τι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τα χρήματα θα μπορούσαν να πάνε σε άλλα έργα, αυτό λέει .   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Άρα λοιπόν το ερώτημά μου λέει ,  θα μπορούσαν…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Κατά την γνώμη μου, όχι ,  όχι  δεν είναι …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Θέλω διευκρίνιση. Και λέω, γιατί ,  ας πούμε,  ένα μέρος από αυτό το 

ποσό δεν θα μπορούσε να μπει σε αυτόν τον τομέα που και ο ίδιος ο 

Αντιδήμαρχος αλλά και ο Δήμαρχος είπε ότι  μας καίει  κάθε φορά με 

την αγροτική οδοποιία;  Γιατί  ουαί και αλίμονο εάν δεν δώσουμε 

προτεραιότητα στον πρωτογενή τομέα. Θα έλεγα ότι  θα μπορούσαν να 

δοθούν κάποια λίγα χρήματα περισσότερα, αυτό εννοώ.  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 25ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015  

113 

 Δεύτερον,  το θέμα των 80.000 που είπατε,  που αναφέρατε,  το 

επαναφέρω και σας λέω το εξής;  Είπατε ότι  με τις  εκπτώσεις θα 

μειωθεί.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μειώθηκε.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Μειώθηκε.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κατά 62%.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Εγώ λέω όμως ότι  σύμφωνα και με την δήλωση του αρμόδιου,  του 

κυρίου Μυστακίδης,  ότι  θα μπορούσε να είχε γίνει  με μας και να πάνε 

αλλού τα λεφτά. Αυτό λέω ότι  δεν υπάρχει σωστός καταμερισμός.  Εάν 

το αντιλαμβάνεστε.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να απαντήσουμε και σε αυτό,  διότι  όταν είσαι μέσα στα πράγματα τα 

ξέρεις  καλύτερα. Απέξω μπορεί να λες.   

 Λοιπόν,  υπάρχουνε εδώ διώροφα που εμείς  δεν μπορούμε με τα 

δικά μας,  με το τσιπάκι,  με το φορτωτή να ρίξουμε αυτά τα κτίσματα.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:   

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τώρα με μένα μιλάτε.  Με εμένα μιλάτε τώρα.  

 Λοιπόν,  επαναλαμβάνω και λέω, τα κτίσματα εμείς  αυτά που 

θέλουμε,  όχι  μόνο αυτό,  αλλά πρέπει να υπάρχει και να οριστεί  και 

επιβλέπων, να οριστεί  ένα σωρό πράγματα, αλλά δεν έχουμε τα 
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μηχανήματα, πες τα Γιώργο, πες τα να μην τα λέω εγώ. Δεν υπάρχουν 

τα μηχανήματα για διώροφα και τριώροφα. Τελεία και παύλα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Τοποθετήσεις επί  του θέματος συνάδελφοι.  Ένας,  δυο,  τρεις .  Ξεκινώ 

από εσάς.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Αντιδήμαρχε δεν μου απαντήσατε,  για μένα σε ένα πάρα πολύ 

κομβικό σημείο και γι '  αυτό το πράγμα εγκαλώ και την Δ ημοτική 

Αρχή.  

 Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι  πραγματικά ορισμένες δημοτικές 

ενότητες ή πραγματικά τρώνε από τον πρώην Δήμο Σερρών. Υπάρχουν 

όμως ορισμένες,  κ.  Αντιδήμαρχε και εάν θέλετε αναλυτικά θα σας πω 

ένα -ένα και κατ΄ ιδίαν οι  οποίοι  έχουν ίδια έσοδα πά ρα πολλά 

χρήματα και δεν μπήκε ποτέ ούτε ένα έργο.  

 Σας είπα και προηγουμένως ότι  νεκροταφεία παίρνεις  7.000 ευρώ 

από  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν είναι εδώ τα νεκροταφεία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ένα λεπτό.  Και βάζουμε εμείς  από την ΣΑΤΑ, ενώ μπορούσαμε να 

βάλουμε κάποια άλλα, ένα άλλο έργο,  βάζουμε από την ΣΑΤΑ για να 

κάνουμε να νεκροταφεία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μα εδώ στο πρόγραμμα είναι.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Είναι 5.000 ευρώ για τα κοιμητήρια.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν κάνω λάθος κ.  Αντιδήμαρχε.  Κύριε Αντιδήμαρχε δεν κάνω λάθος.  

Σήμερα στο τεχνικό πρόγραμμα στην τροποποίησή του έχουμε 3.000 

ευρώ για συγκεκριμένα νεκροταφεία.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ποια;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Της Ορεινής.  Εδώ είναι στο τεχνικό πρόγραμμα. Από τα οποία 

νεκροταφεία της Ορεινής εισπράττετε εδώ και πέντε χ ρόνια 

τουλάχιστον από 5 έως 7.000 τον χρόνο. Αυτό λέω εγώ. Εισπράττετε 

από την βοσκή. Πότε γυρίσατε;  Τώρα έγινε.  3.000 βάλατε  για πρώτη 

φορά τώρα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Βεβαίως Μιχάλη έχω άδικο;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συγνώμη παιδιά,  τουλάχιστον …  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Σάκη για δες το καλά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έχετε δίκαιο.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να πω εγώ ότι  έγινε και μια τροποποίηση …  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ένα λεπτό,  εντάξει  αλλά προσέξτε να δείτε όμως. Υπάρχουν τώρα μια 

που ανέφερα και το όνομα συγκεκριμένα, η Κοινότητα η δική μας έχει  

πάνω από 60.000 ίδια έσοδα τον χρόνο δικά της.  Ποτέ μα ποτέ δεν 

μπήκε ούτε ένα έργο από ίδια έσοδα. Ποτέ.  Εκεί διαμαρτύρομαι εγώ.  

 Χώρια να σας πω και κάτι  άλλο που το έχουμε πει  και άλλη 

φορά, γελάτε,  κ.  Χράπα, αλλά αυτή είναι η αλήθεια.  Χώρια που όταν,  

το έχω πει ,  κύριε Πρόεδρε και άλλη φορά, όταν πληρώσαμε τα 

ληξιπρόθεσμα, η Κοινότητα Ορεινής από τον νόμο, κ.  Γκότση 

δικαιούνταν 26.000 τον χρόνο, τα οποία έπρεπε να τα παίρνει  μέχρι το 

΄17.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Παλαιά.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι παλαιά,  τώρα.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Άλλαξε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι αλλά είχαμε πει  ότι  ληξιπρόθεσμα δεν είχε.  Τέλος πάντων, για να 

έρθω πάλι στο τεχνικό πρόγραμμα, θεωρώ λοιπόν ότι  θα έπρεπε να μην 

μπουν χρήματα μόνο από την ΣΑΤΑ, να μπουν και από  ιδίους πόρους.  

Σε αυτό θα συμφωνήσω σε αυτό που είπατε ότι  μερικές περιοχές 

τροφοδοτούνται από εδώ, το είδαμε και με το ρεύμα όπου αυξάνονταν 

…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Έλα στο γραφείο να σου πω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Τα ξέρω, τα έχω δει .  Ναι αλλά γι '  αυτά εδώ όλα θα πρέπει να  λάβουμε 

μια μέριμνα συγκεκριμένη, η οποία πρέπει να έχουμε μια σχετική,  δεν 

λέω απόλυτη, μια σχετική αξιοκρατική διαδικασία μέσα στην 

κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Θα είμαι πολύ σύντομος,  κύριε Πρόεδρε,  τα συζητήσαμε.  Είπατε ότι  

αυξήθηκε το ποσό της ΣΑΤΑ και καλώς έκανε,  καλά είναι συνεχώς να 

μην κλαιγόμαστε.  Ήρθε ένα ποσό 153.000, κάτι  λέει .   

 Βλέποντας λοιπόν τις  τροποποιήσεις πίστευα ότι  οι  στοχεύσεις 

θα είναι καλύτερες.  Πιο ουσιαστικές.  Νομίζω ότι  δεν έγινε με έτσι με 

την σοβαρότητα που πρέπει να γίνουν και που θα πρέπει να δοθούν,  

έστω αυτά τα χρήματα τα παραπάνω.  

 Πολλές φορές βλέπω έργα τα οποία είναι πιο πολύ βιτρίνας παρά 

έργα υποδομών. Και πάλι σε πολλά σημεία η περιφέρεια γενικώς είναι 

αδικημένη. Ακόμη και μέσα στην περιφέρ εια,  στα χωριά μας,  μερικές 

τοπικές ενότητες αδικούνται και έβαλα κάποια ερωτηματικά, δεν θέλω 

τώρα να απαριθμήσω Δημοτικές Κοινότητες αλλά φαίνεται ότι  κάποιες 

είναι ευνοημένες και κάποιες όχι .  Δεν γίνεται ανάλογη κατανομή με 

τον πληθυσμό και με τις  ανάγκες.   

 Νομίζω ότι  εάν το δείτε θα δείτε ότι  είναι έτσι ακριβώς που το 

αναφέρω.  

 Είπατε για την συντήρηση του οδικού δικτύου. Πραγματικά ήταν 

το πρώτο που σημείωσα, ήταν 50.000 και βάλαμε άλλες 20,  70.000. 

Θεωρώ ότι  και πάλι το ποσό είναι μικρό γιατί  οι  δρό μοι…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εκατομμύρια θέλει .   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:   
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Για να έχουμε όμως εκατομμύρια,  παίρνω την αφορμή και λέω, δεν 

χρειάζεται να έχουμε μέσα στο τεχνικό μας πρόγραμμα μεγάλα ποσά 

για συμβούλους και συμβούλους και παρά συμβούλους.  Άμα θα δείτε 

μόνο 100.000 είναι ο σύμβουλοι για τον Ελαιώνα, για πάνω το τεχνικό 

εκείνο πράγμα που είναι ομοειδή,  ομοειδή.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Από την ΣΑΤΑ είναι.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Και λέει  από την ΣΑΤΑ. Αυτό ήταν και ένα ερώτημα αλλά θα το πω 

στην τοποθέτησή μου. Δεν ξέρω γιατί  λέει  από την ΣΑ ΤΑ  κ.  Γκότση. 

Πραγματικά από την ΣΑΤΑ λέει .  Δεν το ξέρω, ήταν ένα ερώτημα αυτό.  

Είπαμε ότι  είναι από το πρόγραμμα, τώρα γιατί  λέει  από την ΣΑΤΑ 

εδώ δεν το γνωρίζω. Να μας το διευκρινίσετε.  Εντάξει .   

 Ομαδοποιημένα θα δείτε ότι  είναι περίπου, κύριε Πρόεδρε ,  το 

ίδιο έργο.  Όσο δηλαδή θα πάρει ένας καλός υπάλληλος για ένα χρόνο 

με μια μελέτη που είναι και copy write στο φινάλε δηλαδή. Εγώ έχω 

αυτή την άποψη ότι  είναι copy write .  Τα λέγαμε έξω έτσι σε ένα αυτό 

ότι  βρήκαν κάποιοι  να πλουτίσουν χωρίς.  Να πάρουν,  δεν λέω, να 

δουλέψουν και να πάρουν αλλά όχι .  

 Γι '  αυτό λέω ότι  το ποσό των 70.000, κ.  Γκότση όπως κατάντησε 

το οδικό δίκτυο είναι πάρα πολύ λίγο.  Γι '  αυτό και επιμένω ότι  δεν 

έγινε με την σύνεση που πρέπει και το αρχικό.  Γι '  αυτό δεν το είχαμε 

ψηφίσει το τεχνικό πρόγραμμα και τώρα δεν ψηφίζουμε την 

αναμόρφωση. Δεν γίνεται με σύνεση και με στόχο στις  υποδομές και 

αυτά που είναι πρωταρχικής σημασίας και όχι  βιτρίνας.   

 Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Στον δρόμο που πηγαίνουμε 

από την Κάτω Καμήλα, το ξέρετε πά ρα πολύ καλά, προς την Άνω 
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Καμήλα η κατάσταση είναι παγίδα θανάτου. Είστε από την περιοχή, το 

ξέρετε,  έχετε κάνει  την διαδρομή. Εκείνα τα ρημάδια τα γεφυράκια τα 

δυο που είναι εκεί  και έχει  σκοτωθεί κόσμος,  …  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:   

Κακώς είναι.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Τι είναι;  Τα γεφυράκια εκείνα;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Τα γεφυράκια είναι μέσα στο χωριό.  Αυτά έπρεπε να μπουν σε ένα 

πρόγραμμα. Εγώ δεν νομίζω ότι  είναι περιφερειακός.  Δημοτικός ήταν 

παλαιά,  τώρα έγινε περιφερειακός ξαφνικά;  Δεν  είναι διαδημοτικός;  

Επαρχιακός; Τότε θα έπρεπε να πιεστεί .   

 Λοιπόν,  ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε,  επειδή με διέκοψαν.  

 Άρα λοιπόν θα έπρεπε το τεχνικό πρόγραμμα και η τροποποίησή 

του ακόμα και το αρχικό,  δράττομαι της ευκαιρίας και το λέω, να 

κοιτάζει  τις  απόλυτες ανάγκες και αυτές οι  οποίες εξυπηρετούν τον 

κόσμο και δεν κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές.   

 Το έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές.  Καλύτερα να 

αφήσουμε κάτι  βιτρινίστικα έργα και να εντοπίσουμε αυτό.   

 Τώρα για το έργο των ασφαλτοστρώσεων, επειδή κα ι εσείς  

γίνεστε,  όλοι μας γινόμαστε δέκτες πάρα πολλών παραπόνων, μα έχουν 

γίνει  ατυχήματα, έχουν σπάσει αυτοκίνητα, νομίζω πρέπει να δοθεί  

ακόμη μεγαλύτερη έμφαση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ο κ. Αναστασιάδης έχει  τον λόγο.   
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Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πιστεύω πώς με την αύξηση της ΣΑΤΑ μας εδόθη ένα ερέθισμα για να 

είναι η τροποποίηση  επί  το  ρεαλιστικότερο του τεχνικού 

προγράμματος.  Να δούμε όμως, είναι έτσι;  Απλά πράγματα.  

 Προηγουμένως, κ.  Γκότση είπα ότι  εδώ είναι και το μεγάλο 

λάθος,  εάν θυμάστε καλά και είχα το μικρόφωνο κλειστό.  Κάνατε,  

ομαδοποιήσατε το ποσό στις  20.000. Ποιο είναι όμως το λάθος; Αυτό 

το ποσό των 6.000 για την Αγία Ελένη, των 5.000 για την Κουμαριά,  

των 6.00ο για την Πεπονιά και τα λοιπά, είναι ποσό το οποίο έχει  

ταυτότητα και αναφέρεται στα συγκεκριμέν α χωριά.  Που σημαίνει  τι ;  

Οτιδήποτε ή οποιοσδήποτε δεν μπορεί αυτά να τα διεκδικήσει.   

 Όμως έτσι όπως το κάνατε,  ομαδοποίηση, βελτίωση βατότητας 

και ασφαλτοστρώσεις οδών Δημοτικής Ενότητας Σκουτάρεως.  Η 

Δημοτική Ενότητα Σκουτάρεως αποτελείται από εννέα χω ριά.  Δεν είναι 

τα τρία,  τέσσερα. Μεταξύ αυτών είναι και το Αδελφικό.   

 Άρα λοιπόν αμέσως -αμέσως τα ποσά χάνουν την ταυτότητά τους 

και απλώνονται σε όλη την Δημοτική Ενότητα.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Γκότση πως το τροποποιήσατε εσείς;  Πώς το τροποποιήσατε;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μα δεν τροποποιήθηκε αυτό.  Αυτό έχει  γίνει  από την ΣΑΤΑ από την 

πρώην, θα τρελαθούμε εδώ παιδιά.  Από την ΣΑΤΑ που περάσαμε….  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Και όλα αυτά τα λεφτά θα  γίνουν ασφαλτώσεις με 6 χιλιάρικα εκεί ,  με 

5 χιλιάρικα εκεί ,  με 2 χιλιάρικα εκεί .   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τι λέτε κύριε Γκότση;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αυτό που λέω.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τι λέτε;  Μάλλον μιλάμε σε άλλη γλώσσα. Και ένα άλλο που είπα επί 

το ρεαλιστικότερο. Ήταν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία,  μιας πρώτης 

τάξεως ευκαιρία στην Δημοτική Ενότητα για την οποία μιλάμε και για 

τον δρόμο που ξεκινάει  από το κέντρο, εκεί  που είναι το Ροτόντα, 

μέχρι τις  γέφυρες της Κάτω Καμήλας,  εκείνος ο δρόμος κοντεύει  να 

καταντήσει άβατος.  Έχω άδικο κ.  Γρηγοριάδη; Τον περνάω κάθε μέρα.  

  Θα μπορούσαμε εάν όντως αρπάζαμε την ευκαιρία που μας 

δίνεται,  να κάνουμε παρεμβάσεις οι  οποίες θα είναι ουσιαστικές 

παρεμβάσεις για το καλό όχι  μονάχα των Καμηλιωτών, από εκεί  

περνάει πολύς κόσμος  και βαριά οχήματα.  

 Δεν θα αναφερθώ στις  γέφυρες γιατί  πιθανόν να μου πούνε ότι  

κοιτάξτε να δείτε,  δεν είναι υπόθεση δική μας,  είναι υπόθεση του 

ΤΟΕΠ. Πιθανόν να ακουστεί  και αυτό.  Αλλά μπορούμε να κάνουμε 

παρέμβαση και εκεί .  Να λοιπόν γιατί  χάσαμε μια ε υκαιρία,  χάσαμε μια 

ευκαιρία τροποποίησης του προγράμματος επί  του ρεαλιστικότερο.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Με δυο λόγια.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Τελειώσαμε τις  πρωτολογίες,  δεν έχουμε άλλο.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Με δυο λόγια να τελειώνουμε.  Το τεχνικό πρόγραμμα έγινε με μεγάλη 

σοβαρότητα, επιμέλεια,  σύνεση και υπευθυνότητα και τέτοιο τεχνικό 

πρόγραμμα θα το ζητάς και άλλη φορά. Πάμε παρακάτω. Πάμε 

παρακάτω.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Άλλο το κατανοητό και άλλο ο σκοπός.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεύτερον.  Αυτό που ανέφερε για Πεπονιά και αυτά ήταν οι  Πρόεδροι  

που τους είπαμε ότι  φέρετε προτάσεις,  τι  θέλετε να κάνουμε; Και 

άλλος έλεγε οστεοφυλάκιο να κάνουμε,  άλλος έλεγε τον δρόμο να 

κάνουμε.  Είναι αυτά που ψηφίσαμε στο προηγούμενο, δεν άλλαξε.  

Απλά εμείς  ενοποιήσαμε τις  ασφαλτοστρώσεις που θα γίνουν όσα 

λεφτά αναλογεί  σε κάθε Κοινότητα.  

 Σας παρακαλώ πάρα πολύ να βλέπουμε σε βάθος όσον αφορά την 

Κάτω Καμήλα. Εγώ από εκεί  είμαι,  δεν ενδιαφέρεσαι εσύ περισσότερο 

για την Κάτω Καμήλα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εξαρτάται.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Άσε το τώρα αυτό,  εξαρτάται.  Εσύ για τη ν Κουμαριά θα ενδιαφέρεσαι,  

όχι  για το χωριό μου. Εσύ για την Κουμαριά θα ενδιαφέρεσαι.  Λοιπόν,  

έρχεται ο Πρόεδρος και λέει  ότι  εγώ θέλω να κάνω εκείνο το έργο.  

Καταλάβατε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Αφού θέλει  να κάνει  εκείνο τον δρόμο, άλλο έργο,  μένει  ο δρόμος.  Τι 

να κάνουμε δηλαδή;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Θέλει κανείς  να δευτερολογήσει;  Όχι βέβαια.  Το θέμα ολοκληρώθηκε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Να μην πει  τίποτα για τα νεκροταφεία ο Γαλάνης.  Το θέμα είναι 

τελείως διαφορετικό.  Ναι ,  ναι,  Μυστακίδης ναι,  ναι.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι για τους λόγους που αναφέραμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Όχι για τους λόγους.  Κατεγράφησαν οι  λόγοι.  Ωραία.  Ο κ.  Καρύδας; 

Όχι.  Κύριε Γιαννακίδη; Ναι.  Ο κύριος Χρυσανθίδης,  όχι .  Η κυρία 

Ιλανίδου όχι .  Όχι ο κ.  Γάτσιος,  όχι ,  όχι .  Ναι,  ναι ο κ.  Γκότσης,  ναι ο 

γραμματέας,  ναι και ο Πρόεδρος.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 107/2015) 

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Πάμε στο δέκατο ένατο.  
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Θέμα 19ο :  

Έγκριση λύσης μίσθωσης ακινήτου, κληροδοτήματος Ι.  Αποστολίδη  

 και διαγραφής του υπ' αριθμ. 1248/2015 χρηματικού καταλόγου.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Με δυο  λόγια κ.  Γαλάνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:   

Την γυναίκα αυτή, κύριε Πρόεδρε,  λίγο πολύ την ξέρετε όλοι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ομόφωνα ναι.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Μην μιλάς καθόλου, το ξέρουν το θέμα.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 108/2015) 

…………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Εικοστό.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Αυτά εγώ τα ζήτησα, κ.  Γαλάνη. Συγνώμη για την παρέμβαση. Τα 

έγγραφα του νοσοκομείου τα ζήτησα εγώ. Λέω ότι  και ποιος μου λέει  

εμένα ότι  έχει  τέτοιο πρόβλημα; Και τα έφεραν.   

 

Θέμα 20ο :  

Έγκριση τροποποίησης σύμβασης παροχής υπηρεσίας με τίτλο:   

¨Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης υλοποίησης του ΣΧΥ  

και έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών (ΚΕΝΑΚ)¨  στα πλαίσια  

της πράξης ¨Εξοικονόμηση Ενέργειας Σερρών¨ .  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Mister  Γκότσης που είναι;  Παιδιά υπομονή. Το ξέρετ ε το θέμα; 

Εγκρίνετε;  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: 109/2015) 

…………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Εικοστό πρώτο.  

 

Θέμα 21ο :  

Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών:  

α) για τον έλεγχο υφιστάμενων παιδικών χαρών Δήμου Σερρών,  

β) για χημικές τουαλέτες,  

γ) συντήρησης του υποσταθμού μέσης τάσης του κινηματοθεάτρου 

¨ΑΣΤΕΡΙΑ¨ ,  

δ) συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών της πόλης τ ων Σερρών έτους 

2015 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

ε) διαχείριση ογκωδών και αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών, 

κατε-δαφίσεων (ΑΕΚΚ) με κάδους ογκωδών του Δήμου Σερρών.  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Υπάρχουν ερωτήσεις στον παρόντα κ.  Χράπα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το ποσό των 58.000, η μελέτη αυτή αναφέρεται στην ενοικίαση κάδων 

κοντέινερ;  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Όχι μόνο την ενοικίαση, την μεταφορά στο κέντρο που γίνεται η 

ανακύκλωση και το υπόλειμμα από το Κέντρο της ανακύκλωσης στο 

Χ.Υ.Τ.Α. του Παλαιοκάστρου. Όλος αυτός ο κύκλος.  Και οι  κάδοι και 

η μεταφορά και το ξεκαθάρισμα των μπαζών και η επιστροφή του  

υπολείμματος στο Χ.Υ.Τ.Α. Αυτό προβλέπει η μελέτη.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Το Ε "Διαχείριση ογκωδών και αποβλήτων".  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Να ρωτήσω κάτι;  Λέτε για τις  58.000, μετά λέει  την αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού του ΄15,  15.000 και 11.300 ευρώ και μου φαίνεται 

έτσι λίγο ξεκάρφωτο. Γιατί  πράγμα; Δεν μπορώ να καταλάβω  από την 

εισήγηση που έχω.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Εδώ λέει  τώρα το λογιστήριο ότι  για να βρούμε τα 58,  που δεν τα 

έχουμε σε αυτόν τον κωδικό,  έχουμε ένα ποσό μόνο, τον ενισχύουμε 

από άλλους δυο κωδικούς.  Από τον έναν κωδικό παίρνουμε το ποσό 

των 11,  όπως το έχετε στην εισήγηση και από τον άλλο το άλλο το 

νούμερο που δεν το έχω μπροστά μου, πρέπει  να το δω, νομίζω 14 

πρέπει να είναι το άλλο, 15.  Παίρνει  ποσά από δυο κωδικούς,  ενισχύει  

αυτόν για να έχουμε το 58.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:   

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Γι '  αυτό είμαστε εδώ, για να δίνουμε διευκρινήσεις.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:   

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Γι '  αυτό τον λόγο.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  στο Ε, κύριε Πρόεδρε θα μου επιτρέψετε να 

τοποθετηθώ;  
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 Βέβαια την θέση μας για την ανακύκλωση, κ.  Χράπα την ξέρετε,  

την έχουμε εκφράσει επανειλημμένως και κατά το παρελθόν.  Αυτό τ ο 

οποίο θέλω να επισημάνω, μου είπατε κάποτε ότι  μα που θα πρέπει να 

στηριχθούμε και πως θα πρέπει να λειτουργήσουμε,  εγώ σας αναφέρω 

τον Ν2939/2001, όπου εκεί  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εάν μερικοί δεν αντιλαμβάνονται περ ί τίνος ακριβώς πρόκειται,  

μάλλον σε λάθος χώρο είναι.  Λοιπόν,  όπου εκεί  γίνεται πως γίνεται η 

ανακύκλωση, το μάζεμα, τέλος πάντων, το κέρδος από τέτοιου είδους 

τα οποία σε αυτή την φάση εμείς  τα εκχωρούμε.  Και μάλιστα 

πληρώνουμε γι '  αυτό.  Και για ότι  έχει  σχέση για την πόλη των Σερρών, 

πληρώνουμε και εργατικά. Γιατί  μεταφέρονται με αμάξια του Δήμου 

κατά πως λέει  το εισηγητικό μέρος.   

 Κύριε Χράπα και αγαπητοί συνάδελφοι,  είναι καιρός πλέον,  

περάσανε πέντε χρόνια,   να ψάξουμε άλλους δρόμους και να μην 

μένουμε στην πεπατημένη. Το λέω αυτό για τον απλούστατο λόγο,  πώς 

υπάρχουν Δήμοι οι  οποίοι  από τέτοιου είδους δράσεις και 

δραστηριότητες και υλικά, που είναι ανακυκλώσιμα, ωφελούνται και 

μάλιστα και το ποσό το οποίο εισπράττουν είναι αξιόλογο.  

 Εγώ θα αναφέρω έναν μόνο. Ο καθένας από εσάς μπορεί να μπει 

στο διαδίκτυο και να ψάξει.  Είναι εύκολο, πάρα πολύ εύκολο. 

Αναφέρομαι μόνο στον Δήμο Λάρισας όπου εκεί ,  εάν κάποιος μπορεί 

να μπει στον Δήμο Βόλου, εκεί  γίνεται ανακύκλωση υφασμάτων, 

ανακύκλωση στρωμάτων  και δεν συμμαζεύεται και πωλούνται από 
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μέρος του Δήμου σε συγκεκριμένο άτομο, το οποίο τα προωθεί στην 

συνέχεια στην Γερμανία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ολοκληρώστε.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τελειώνω. Το ίδιο ακριβώς γίνεται και με τα ανόργανα υλικά. Δεν 

νομίζετε ότι  είναι καιρός πλέον να αναρωτηθούμε,  γιατί  εμείς  θα 

πρέπει να πορευόμαστε έτσι;  Δεν είναι στραβός ο γιαλός,  Πρόεδρε,  

όταν εμείς  στραβά αρμενίζουμε.   

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Άλλος; Δεν θέλει  να τοποθετηθεί επί  του θέματος αυτού.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Κοιτάξτε,  αυτή την στιγμή μιλάμε για την διαχείριση των αδρανών, 

των ογκωδών υλικών κατεδαφίσεως,  τα οποία είναι μπάζα, μπορεί να 

είναι και παλαιά έπιπλα, μπορεί να είναι και στρώματα, μπορεί να 

είναι και κλαδιά.   

 Από την στιγμή που υπάρχει ένα σύστημα το οποίο έχει  

αδειοδοτηθεί και ανακυκλώνει,  είναι το μοναδικό αυτή την στιγμή 

στον Νομό Σερρών και υποχρεούμαστε να τα ανακυκλώσουμε,  από την 

στιγμή που  ο Χ.Υ.Τ.Α. του Παλαιοκάστρου δεν τα δέχεται αυτά σαν 

απόρριμμα, δέχομαι μόνο αστικού τύπου απορρίμματα, αυτά που 

βρίσκονται μέσα στους κάδους απορριμμάτων δηλαδή, εμείς  έχουμε 

την ευθύνη και την υποχρέωση να τα πάμε και να τα οδηγήσουμε σε 

αυτό το σύστημα που τα ανακυκλώνει.   

 Τώρα ο κ.  Αναστασιάδης έχει  άποψη για κάποια θέματα, τα 

οποία όμως θέματα αυτά είναι παλαιά πρώτον,  τα οποία  ισχύανε με 
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Καποδίστρια.  Ο Δήμος Λάρισας όντως είχε ένα ΚΔΑΥ, Κέντρο 

Διαλογής Ανακυκλώσιμων  Υλικών, όπως ΚΔΑΥ είχε και ο Σύνδεσμος 

Δυτικής Θεσσαλονίκης,  η οποία αρμοδιότητα έχει  περάσει με τον 

Καλλικράτη στους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, τους 

ΦΟ.Δ.Σ.Α. δηλαδή. Ο ΦΟ.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας έχει  στην 

εποπτεία του και το συγκεκριμένο ΚΔΑΥ και κάπως έτσι αναλόγως 

είναι και το ΚΔΑΥ της Λάρισας που το έχει  στην εποπτεία του ο 

ΦΟ.Δ.Σ.Α. της Λάρισας.   

 Προσωπική μου άποψη είναι ότι  ο Δήμος με κανέναν  τρόπο δεν 

πρέπει να είναι επιχειρηματίας και σωστά και σαφώς και όπως έπρεπε 

να γίνει  έτσι έγινε και δόθηκαν αυτά τα ΚΔΑΥ σε κάποιον άλλο φορέα 

να τα διαχειριστεί ,  εάν μπορεί ή όχι  είναι δικό του πρόβλημα και εάν 

έχει  κέρδη ή εάν παρουσιάζει  κέρδη εικονικ ά ή δεν είναι εικονικά και 

είναι πραγματικά, δεν θα μπούμε σε αυτή την λεπτομέρεια τώρα ούτε 

είναι δέλεαρ για μας να πούμε ότι  αυτή την στιγμή θα κάνουμε μια 

επένδυση, θα πάμε να ψάξουμε να αδειοδοτηθούμε που οι  

περιβαλλοντολογικοί όροι θα μας κάνουν δυο μ ε τρία χρόνια να μας 

εγκριθούν,  θα πρέπει να ψάξουμε να βρούμε τον χώρο που θα τα 

συγκεντρώσουμε και θα έχει  πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε σε ποιο 

χωριό θα πάμε να κάνουμε αυτό το Κέντρο, το οποίο θα συγκεντρώνει 

και θα κάνει  και την συγκεκριμένη ανακύκλ ωση.  

 Μετά από εκεί  θα πρέπει να βρούμε και προσωπικό και μάλιστα 

το προσωπικό να είναι και μόνιμο και εξειδικευμένο για να μην έχεις  

προβλήματα ποτέ.  Όχι σήμερα αρρώστησε και δεν πάει στην δουλειά 

και να έχουμε προβλήματα περιβαλλοντολογικά και να κινδυν εύουμε 

να πάμε στο αυτόφωρο όλοι μας.   
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 Γι '  αυτό σας λέω, καλά είναι να κάνουμε αντιπολίτευση αλλά θα 

πρέπει πρώτα να βλέπουμε και τα υπέρ και τα κατά από κάποια 

πράγματα. Γι '  αυτό σας λέω ότι  στο συγκεκριμένο θέμα που έχουμε 

σήμερα, αφορά μόνο τα υλικά κα τεδαφίσεων και αυτά σε γενικές 

γραμμές που δεν μπαίνουν στον κάδο απορριμμάτων, όπως τα μεγάλα 

τα έπιπλα τα παλαιά,  τα στρώματα και τα λοιπά.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Με συγχωρείτε πρόταση σας έκανε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ναι πρόταση έκανε,  δεν είναι αντιπολίτευση.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Μάλλον δεν το αντιληφθήκατε.  Πρόταση σας κάνει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Και εγώ το είπα χαμηλόφωνα.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:   

…να δουλέψουμε μήπως και κάνουμε κάτι  καλύτερο;  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Γι '  αυτό σας λέω ότι  αυτά υπήρχαν κάποτε στον Καποδίστρια και τα 

έχουν πάρει τα ΦΟ.Δ.Σ.Α. πλέον.  Καταλάβατε; Απλά στον Νομό 

Σερρών το Κ .Δ .Α .Υ .  το έδωσε η Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης σε 

έναν ιδιώτη συνεργάτη. Σε κάποιους άλλους Νομούς το κράτησαν οι  

Δήμοι τότε,  όταν το 2006 και το 2005, πότε ξεκίνησε η ανακύκλωση σε 

κάθε Δήμο, σε κάθε Νομό ανάλογα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Για το Α, Β, Γ,  Δ του εικοστού πρώτου θέματος ερωτήσεις;  Ο κ.  

Χρυσανθίδης και κανείς  άλλος.  Και ο κ.  Ηλίας Αναστασιάδης.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:   
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Ερώτηση. Έχει εδώ το θέμα μας: Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών. 

Και διαβάζω στις  εισηγήσεις,  στην μια είναι μια εισήγηση να 

ψηφίσουμε και την πίστωση, να ψηφίσουμε τον τρόπο εκτέλεσης.  Το 

Α, Β, Γ και Δ. Στο Α μιλάει για ψήφιση της πίστωσης και τρόπου 

εκτέλεσης.  Στο Β μιλάει το ίδιο,  στο Γ μιλάει ψήφιση και διάθεση 

πίστωσης.   

 Τι  ψηφίζουμε εδώ τελ ικά; Την μελέτη ή εγκρίνουμε την διάθεση 

ψήφιση πίστωσης και τρόπο εκτέλεσης; Γιατί  από ότι  γνωρίζω αυτά 

είναι αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:   

Βλέπω εδώ πέρα την εισήγηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κύριε Γκότση.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:   

Η ερώτησή μου είναι γενική,  δεν είναι συγκεκριμένα. Ψηφίζουμε την 

μελέτη,  εγκρίνουμε την μελέτη;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:   

Έτσι όπως έρχονται τα θέματα, μα πρέπει να έρθουν.  Όπως είναι οι  

εισηγήσεις μας μπερδεύουν.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:   

Από την στιγμή μιλάμε  για το 21Α …  
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Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:   

Δεν υπάρχει μελέτη,  λέει  να εγκρίνουμε μελέτη.  Υπάρχει μελέτη; Δεν 

υπάρχει.  Λέει  μέσα ότι  θα γίνει  αυτό και αυτό.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:   

Δεν έχουμε αντίρρηση να γίνουν αυτά αλλά όπως είναι μας 

μπερδεύουν.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θα γίνει  διαγωνισμός πρόχειρος.  Διαγωνισμό. Στην Οικονομική 

Επιτροπή βεβαίως θα έρθει .  Θα ελέγξετε τα δικαιολογητικά, τους 

όρους και τα λοιπά.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:   

Άλλο αυτό,  αυτό είναι άλλο. Λέω ότι  σήμερα το θέμα μας λέει  ότι  

έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών. Είναι έτσι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν είναι έτσι τότε να μας πείτε και τον τρόπο. Είναι απευθείας ή με 

διαγωνισμό;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:   

Ο διαγωνισμό ο πρόχειρος από τον . .διαφέρει στον χρόνο. Είναι πιο 

σύντομος στον χρόνο.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:   

Έχουμε την αρμοδιότητα αυτή;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Βασίλη το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να ασκήσει αρμοδιότητα…  
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Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:   

Πότε; Πότε; Εντάξει ,  εγώ δεν έχω αντίρρηση για τα θέματα αλλά λέω, 

οι  συγκεκριμένες αλλά προσέξτε,  γιατί  τι  λέω; Στο Γ λέει  η εισήγηση, 

πάλι είναι οι  ίδιοι  εισηγητές,  ότι  ψήφιση, διάθεση της πίστωσης και ο 

τρόπος εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας θα γίνουν με απ όφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής.  Εδώ το ξεκαθαρίζει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Το ξεχώρισε εκεί .   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:   

Είναι παροχή υπηρεσιών όμως όλα.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:   

Βασίλη μου για το πρώτο θα γίνει  διαγωνισμός πρόχειρος κανονικά. 

Πάμε,  τι  άλλο θέλεις;   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:   

Τίποτα. Διευκρίνιση ήθελα εγώ.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:   

Εντάξει.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:   

Τι εγκρίνουμε.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πρόεδρε ότι  έχει  σχέση με την Οικονομική Επιτροπή ας το λύσει η 

Οικονομική Επιτροπή, εγώ άλλο θέλω να ρωτήσω. Λοιπόν,  κύριε 

Γκότση κοιτάζω το θέμα 21 το Δ και σε επόμενο θέμα το 24.   Λέτε:  

Συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών και τα λοιπά για το έτος ΄15 και 

μισό λεπτό,  υπάρχει λόγος και έγκριση μελέτης συντήρησης και 

βελτίωσης οριζόντιας και κάθετης σήμανσης οδικού δικτύου ΄15.  Αυτά 

τα δυο δεν έχουν συνάφεια;  
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Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:   

Καμία.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Καλώς. Αυτό ήθελα.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ουδεμία.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ωραία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ομόφωνα ναι λοιπόν το εικοστό πρώτο; Θέμα εικοστό δεύτερο.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πρόεδρε στο 21ο στο Ε εμείς  είπαμε όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ωραία.  Ε όχι .  Οι υπόλοιποι ναι.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Για τα υπόλοιπα ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Εσείς όχι .  Προσωπικά. Να καταγραφεί η αρνητική ψήφος του κυρίου…  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Και ο κ.  Μηλίδης συμφωνεί.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Εντάξει,  δεν είναι εδώ ο κ.  Μηλίδ ης κατά την ψηφοφορία.  Πώς; Δεν 

τον αντικαθιστά κανένας.  Είστε μόνος.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δια αντιπροσώπου δεν γίνεται ψηφοφορία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Καταγράφεται η αρνητική ψήφος για το Ε φυσικά.  
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Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών:  

α) για τον έλεγχο υφιστάμενων παιδικών χαρών Δήμου Σερρών,  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

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  ΜΕ ΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 110/2015) 

…………………  

 

Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών:  

β) για χημικές τουαλέτες,  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

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  ΜΕ ΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 111/2015)  

…………………  

 

Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών:  

γ) συντήρησης του υποσταθμού μέσης τάσης του κινηματοθεάτρου 

¨ΑΣΤΕΡΙΑ¨ ,  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  
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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  ΜΕ ΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 112/2015)  

…………………  

 

Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών:  

δ) συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών της πόλης των Σερρών έτους 

2015 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

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  ΜΕ ΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΠΑΡ ΑΤΗΡΗΣΕΙΣ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 113/2015)  

…………………  

 

Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών:  

ε) διαχείριση ογκωδών και αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών,  

κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) με κάδους ογκωδών του Δήμου Σερρών.  

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

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  ΜΕ ΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 114/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

 

Θέμα 22ο :  

Έγκριση και παραλαβή μελέτης με τίτλο: ¨Αρχιτεκτονική  

 μελέτη  διαμόρφωσης ελεύθερου χώρου στο Ο.Π. 341¨ .  

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Για το εικοστό δεύτερο έχετε να πείτε κάτι  κ.  Γκότση; Ερωτήσεις 

υπάρχουν; 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: 115/2015) 

…………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Εικοστό τρίτο.   

 

Θέμα 23ο :  
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Έγκριση τεχνικής μελέτης αυτεπιστασίας και εκτέλεσης του έργου:  

 ¨Συντήρηση πεζοδρομίων Δήμου Σερρών έτους 2015¨ .  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Αυτεπιστασία.  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: 116/2015) 

…………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Εικοστό τέταρτο.   

 

Θέμα 24ο :  

Έγκριση μελέτης του έργου: ¨Συντήρηση και βελτίωση  

οριζόντιας και  κάθετης σήμανσης οδικού δικτύου έτο υς 2015.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

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: 117/2015) 

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Εικοστό πέμπτο.   

 

Θέμα 25ο :  

Έγκριση μεταβίβασης κυριότητας οικοπέδου Τ.Κ. Ορεινής 

σύμφωνα  

με το άρθρο 187 του Ν. 3463/2006, στον κ.  Καρακούτη Στέφανο του  

Γεωργίου.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Μια μικρή  εισήγηση παρακαλώ για το 25ο κ.  Γκότση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εισηγητής ο κ.  Μυστακίδης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ο κ. Μυστακίδης,  συγνώμη.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Το θέμα έχει  ως εξής ο κ.  Καρακούτης Στέφανος πήρε ένα από τα 

οικόπεδα 40 εάν θυμάμαι καλά, 43,  πόσα ήταν,  42 οικόπεδα  στην 

Ορεινή από την Κοινότητα στο 1/4 της αξίας του τότε,  τα έδωσε η 

Κοινότητα Ορεινής με την προϋπόθεση να κτίσουν για να μπορέσουνε 
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να πάρουμε τίτλο κυριότητας,  να κτίσουν σε πέντε χρόνια,  να 

οικοδομήσουν κατοικία.   

 Γνωρίζετε τι  προβλήματα δημιουργήθηκ αν τώρα με την κρίση 

που θέλουν να τα δώσουν πίσω τα οικόπεδα. Άλλοι πληρώσανε 2 ή 3 

χιλιάρικα, θέλουν να αποποιηθούν τα υπόλοιπα αλλά δεν υπάρχει 

τρόπος.  Τα γνωρίζετε αυτά.  

 Ο κύριος όμως αυτός ο συγκεκριμένος είναι ο μόνος που έκτισε 

σπίτι ,  αυτή την στιγμή το σπίτι  είναι στην φάση, έχει  ολοκληρωθεί ο 

οικοδομικός σκελετός από μπετό και οι  τοιχοποιίες και έχει  κάνει  

προεργασία για να το σοβατίσει .   

 Για να πάρει τον τίτλο είναι υποχρέωσή του να ολοκληρώσει την 

οικοδομή, να θεωρηθεί ότι  έχει  τελειώσει το κτ ίριο.  Όμως αυτή την 

στιγμή είναι σε αυτή την φάση που λέμε,  θεωρείται μια ημιτελής 

κατοικία.  Έκανε αίτηση στο Πολεοδομικό και το Πολεοδομικό 

χαρακτήρισε την κατοικία ως ημιτελή και απευθύνθηκε στην συνέχεια 

το Πολεοδομικό στην Νομική Υπηρεσία  του Δήμου, η  οποία απαντάει 

ότι  δεν είναι δεσμευτική η γνώμη, βέβαια και υποχρεωτικής της 

Νομικής Υπηρεσίας  αλλά η ευρεία έννοια της οικοδομής του άρθρου 

187 του Δημοτικού Κώδικα Κοινοτήτων περιλαμβάνει και την ημιτελή 

οικοδομή.  

 Δηλαδή θεωρεί ο νομικός ότι  έχει ,  ότ ι  πληροί τις  προϋποθέσεις 

να πάρει τον τίτλο με αυτές τις  συνθήκες.   

 Τώρα εγώ εισηγούμαι να ψηφίσουμε να του δοθεί  ο τίτλος για να 

μπορέσει να πάρει κάποιο δάνειο,  να το υποθηκεύσει αυτό το οικόπεδο 

και το κτίριο,  για να πάρει κάποιο δάνειο να ολοκληρωθεί  η κατοικία 

του.   
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 Το εξετάζω ανθρώπινα το ζήτημα και λέω ότι  έχει  δώσει 5.000 

για το οικόπεδο, θα έχει  δώσει και άλλες 5,  10.000 για την άδεια,  

άλλες 30,  40 σίγουρα μέχρι εδώ που έχει  φτάσει η οικοδομή, δηλαδή 

ένας άνθρωπος ο οποίος έχει  ξοδέψει 50,  55 χι λιάδες για ένα σπίτι ,  δεν 

μπορεί να το αφήσει έτσι ημιτελές,  άρα δηλαδή θα πραγματοποιήσει 

αυτό τον στόχο για τον οποίο δόθηκε το οικόπεδο.  

 Θα ήθελα παράλληλα και έναν άλλο παράγοντα ανθρώπινο να 

βάλουμε,  να ρωτήσουμε τον κ.  Θεοχάρη και τον κ.  Γάτσιο,  πο υ είναι 

από την Ορεινή για τον άνθρωπο αυτόν,  εάν πραγματικά τον γνωρίζουν 

και εάν ισχύουν αυτά που λέω ή εάν έχει  αυτός πρόθεση να πάρει 

κάποιο δάνειο και να μην την συνεχίσει  την οικοδομή. Ξέρετε ότι  στις  

μικρές κοινωνίες γνωρίζουν όλοι την πορεία και τι ς  διαθέσεις αυτών 

των ανθρώπων.  

 Τελικά όμως η εισήγησή μου είναι να του δώσουμε τον τίτλο 

γιατί  ήδη έχει  κάνει  μια μεγάλη δαπάνη και πιστεύω ότι  

συμπεριφέρεται σοβαρά και θα πετύχει  τον στόχο του,  θα τελειώσει το 

σπίτι  του.  

Κος ΘΕΟΧΑΡΗΣ:  

Να πω κάτι και εγώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Βεβαίως.   

Κος ΘΕΟΧΑΡΗΣ:  

Ο κύριος αυτός είναι ένας από τους σαράντα δυο που πήρε δημοτικό 

οικόπεδο. Από εκεί  και πέρα έβγαλε οικοδομική άδεια όπως είπε.  

Πλήρωσε το οικόπεδό του,  έβγαλε οικοδομική άδεια και αυτή την 

στιγμή η κατασκευή του βρίσκεται περίπου στο 70%. Σήμερα ζητάει 

τίτλο κυριότητας για να κάνει  δάνειο αποπεράτωσης και ας θυμηθούμε 
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ότι τα οικόπεδα αυτά κάποτε  δόθηκαν σε άπορους και αδύναμους 

οικονομικά πολίτες.   

 Αυτά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Γάτσιος συμφωνείς;   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Απόλυτα. Έτσι είναι όπως τα λέει  ο κ.  Αντιδήμαρχος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Υπάρχουν νομικά ζητήματα τα οποία δεν ξέρω πως μπορούμε να τα 

υπερκεράσουμε.  Εγώ συμφωνώ απόλυτα και ψηφίζω βεβαίως να το 

δώσουμε.  Πραγματικά έτσι είναι όπως το είπε και ο  Αντιδήμαρχος.   

 Κοιτάξτε να σας πω. Πρώτα από όλα ο Κώδικας ο ίδιος σε ότι  

αφορά τις  τράπεζες και τα δάνεια λέει  με σαφήνεια ότι  μπορεί να 

πάρει,  να δοθεί  από  τον Δήμο τίτλος κυριότητας μόνο για σύναψη 

δανείου.  Επίσης λέει  ότι  για να δώσει το Δημοτικό Συ μβούλιο,  το 

έχετε νομίζω και μπροστά σας,  …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το ίδιο λέω, αυτό είπα.  Ακριβώς και εγώ αυτό λέω, ότι  από την ημέρα 

που παίρνει  το οικόπεδο μπορεί να μεταβιβαστεί  η κυριότητα μόνο για 

σύναψη δανείου.  Δεν ξέρω εάν κάτι  δεν το είπα καλά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ο νόμος λέει  ότι  εάν μέσα σε πέντε χρόνια…  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  
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Διαβάστε το λίγο,  θα το δείτε κ.  Αντιδήμαρχε.  Κυριότητα ξαναλέω, για 

σύναψη δανείου δίνεται με απόφαση του Κοινοτικού ή του Δημοτικού 

Συμβουλίου.  Διαβάστε το λίγο.  Εκεί στην εισήγηση μπροστά υπάρχει.  

Υπάρχει το άρθρο στις  πρώτες σειρές.  Δίνεται,  είναι το 187, το έχουμε 

αναλύσει χίλιες φορές.   

 Το δεύτερο είναι,  κύριε Αντιδήμαρχε,  λέει  η νομολογία μετά το 

άρθρο πίσω, ότι  θα πρέπει να συσταθεί μια Επιτροπή η οποία π ρέπει 

να κάνει  πρακτικό όπου να λέει  ότι  πληροί τις  όρους της πρώτης 

κατοικίας για να το φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο.   

 Εγώ συμφωνώ απόλυτα. Είναι μόνο οι  επιφυλάξεις μου . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στο άρθρο 187, άμα διαβάσετε στι ς  ερμηνείες κάτω, …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όταν του δίνεις  τον τίτλο κυριότητας,  λέει  πως τελικά δίνεται ο τίτλος 

κυριότητας.  Αυτό που κάνουμε εμείς  σήμερα. Εντάξει ,  παίρνουμε 

απόφαση. Είμαι θετικός.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Άλλωστε κοιτάξτε,  αυτά όταν θα έρθει  εκείνη η ώρα θα ζητηθούν όλες 

οι  εγκρίσεις  και τα χαρτιά.  Αλλά να σας πω και κάτι  άλλο. Εδώ η 

Διεύθυνση Γεωργίας τότε έδινε οικόπεδα με την ίδια προϋπόθεση, ότι  

πρέπει να κτίσουν σε πέντε χρόνια και τελικά εγώ από μόνος μου 

γνωρίζω  ένα  σωρό υποθέσεις που έχουν τίτλο κυριότητας χωρίς να 

έχουν κτίσει  μέσα τίποτα.  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ανώμαλη δικαιοπραξία.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Όχι ανώμαλη δικαιοπραξία.  Τα έδινε τα οικόπεδα του δημοσίου σε 

ακτήμονες,  με τις  ίδιες προϋποθέσεις.  Δηλαδή εννοώ εμείς ν α μην 

γίνουμε τώρα βασιλικότεροι του βασιλέως.  Εδώ το κράτος τα έδινε και 

χωρίς να κτίσουν τους έδινε τους τίτλους και εμείς  δεν θα το δώσουμε 

σε αυτόν που έφτασε στο τέλος η οικοδομή;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ομόφωνα ναι λοιπόν και 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: 118/2015) 

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Πάμε στο εικοστό έκτο.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:   

Κάτσε ένα λεπτό πρόεδρε,  τι  ομόφωνα ν αι;  Εδώ ο κ.  Γιαννακίδης 

σήκωσε το χέρι του.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Από ότι  κατάλαβα, κύριε Αντιδήμαρχε,  η Πολεοδομία λέει  όχι .  Την 

βρίσκει ημιτελής.  Ζητάει την γνώμη εδώ των νομικών συμβούλων και 

ουσιαστικά εμείς  τώρα καλούμαστε να πάρουμε απόφαση.  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η Πολεοδομία θεωρεί την οικοδομή ημιτελής σύμφωνα με τους 

κανονισμούς.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Ναι,  αλλά δεν λέει  και ναι,  είναι εντάξει  τυπικά από ότι  κατάλαβα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Όχι,  άλλο θέλω να πω. Ας πούμε τώρα ρωτήθηκ ε ο κ.  Θεοχάρης και ο 

κ.  Γάτσιος,  ας υποθέσουμε ότι  αυτός ο άνθρωπος είναι εξαιρετικός,  

ηθικότατος αλλά οι  δυο συγκεκριμένοι εδώ είχαν προσωπικές διαφορές 

και έλεγαν ότι  δεν μην το δώσουμε.  Δηλαδή δεν μπορούμε να 

λειτουργούμε έτσι.  Πρέπει να λειτουργούμε βάσει νόμου, αυτό εννοώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν είπαμε ότι  και μόνο με αυτό το προσωπικό το χαρακτηριστικό θα 

κινηθούμε.  Απλώς αυτό είναι ένα επιπλέον στοιχείο ότι  αυτός ο 

άνθρωπος θα την τελειώσει την οικοδομή ή όχι .  Δεν είναι αυτό που θα 

βασιστούμε πάνω σε αυτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Άρα σωστή η απόφασή μας,  γι '  αυτό λέω.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Επίσης η απόφασή μας….  

 

Θέμα 26ο :  

Έγκριση Α.Π. των έργων:  

α) Συμπληρωματικές εργασίες πρασίνου στις οδούς Αν. Θράκης,  

Μ. Αλεξάνδρου, Εθν. Αντίστασης και Βασ. Βασιλείου και  
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β) Επισκευές –  συντηρήσεις στο 12ο νηπιαγωγείο Σερρών,  

στα  νηπιαγωγεία Ελαιώνα και Προβατά και στο Δημ. Σχολείο Κ. 

Μητρούση.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Έγκριση Α.Π. των έργων:  

α) Συμπληρωματικές εργασίες πρασίνου στ ις οδούς Αν. Θράκης,  

Μ. Αλεξάνδρου, Εθν. Αντίστασης και Βασ. Βασιλείου  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

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: 119/2015) 

…………………  

 

Έγκριση Α.Π. των έργων:  

β) Επισκευές –  συντηρήσεις στο 12ο νηπιαγωγείο Σερρών,  

στα  νηπιαγωγεία Ελαιώνα και Προβατά και στο Δημ. Σχολείο Κ. 

Μητρούση.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  
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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: 120/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Εικοστό έβδομο.  

 

Θέμα 27ο :  

Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των 

έργων:  

α) Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Καλών Δένδρων,  

β) Τσιμεντόστρωση ασφαλτόστρωση  και  κατασκευή   

πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Βαμβακιάς  και  

γ) Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Σκουτάρεως.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ομόφωνα ναι;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.  

Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των 

έργων:  

α) Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Καλών Δένδρων,  
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Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

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: 121/2015) 

…………………  

 

Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των 

έργων:  

β) Τσιμεντόστρωση ασφαλτόστρωση  και  κατασκε υή  π  

εζοδρομίων στην Τ.Κ. Βαμβακιάς  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

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 :  122/2015) 

…………………  

 

Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των 

έργων:  

γ) Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Σκουτάρεως.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  
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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: 123/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Εικοστό όγδοο.  

 

Θέμα 28ο :  

Έγκριση πρακτικών επίλυσης δια συμβιβασμού φορολογικών 

διαφορών  

   και αμφισβητήσεων του άρθρου 32,  Ν. 1080/19 80. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ομόφωνα ναι;   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση μόνο εσείς .   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:   

Όπως διάβασα τα πρακτικά…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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. .ο κ.  Αναστασιάδης παραιτήθηκε από την θέση του και αναγκάστηκα 

εγώ ….  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:   

Είδα δυο αποφάσεις,  δυο πρακτικά στα οποία επικαλείστε μέσα 

αθωωτικές αποφάσεις από δικαστήρια και μειώνετε το πρόστιμο.  Σε 

δυο αποφάσεις.  Σε δυο πρακτικά. Στα υπόλοιπα πρακτικά επειδή 

τρέχουμε συνέχεια σα δικαστήρια για το παραμικρό, θέ λω να υπάρχει 

αιτιολόγηση. Είμαστε σύμφωνοι ναι μεν να μειωθεί αλλά δεν είδα 

καμία αιτιολόγηση στις  υπόλοιπες από την Επιτροπή.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Για την μείωση προστίμου.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:   

Για την μείωση προστίμου.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Καταρχήν θέλω να επισημάνω και να τονίσω πως ίσως θα ήμουν ο 

τελευταίος ο οποίος θα συναινούσε στο να μην πληρώσει κάποιος 

πρόστιμο.  Αυτός ο οποίος παραβαίνει   τον νόμο, πρέπει και να 

πληρώνει.  Αυτό το δηλώνω, το τονίζω. Γιατί  όμως ζήτησα να μιλήσω 

σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα ; Το είπε και ο κ.  Χρυσανθίδης.  Εδώ 

υπάρχουν δυο αθωωτικές αποφάσεις από το Πταισματοδικείο Σερρών. 

Για "Το ποδήλατο" και για τον "Τεχνοχώρο" συγκεκριμένα.  

 Σε αυτές τις  δυο εταιρείες έχει  επιβληθεί πρόστιμο.  Δεν ξέρω με 

ποια λογική.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Αθωωτικές αποφάσεις για το παράπτωμα στο οποίο υπέπεσαν, μισό 

λεπτό.   Επέτρεψέ μου σε παρακαλώ. Έχουμε αυτά τα δυο,  όμως 

υπάρχουν και μερικά άλλα τα οποία κρίνω πως θα πρέπει να τα πω 

στους συναδέλφους,  να τους ενημερώ σω, τα ξέρουν πιθανόν,  πιθανόν 

και να μην τα ξέρουν.   

 Εδώ η Επιτροπή, το οποίο είναι ένα διοικητικό όργανο έχει  το 

δικαίωμα είτε να κρατήσει το πρόστιμο ως έχει  ή να το μειώσει στο 

50% ή να εξαλείψει το πρόστιμο,  κάθε φορά βέβαια με ένα σαφέστατο 

αιτιολογικό.  Αυτό είναι δεδομένο.  

 Όμως συνάδελφοι,  συμβαίνει  το εξής παράδοξο σε αυτές τις  

περιπτώσεις,  ο οποίες είναι επτά ή οκτώ. Το είπα και έθεσα και 

ερώτημα προχθές και απάντηση σαφή δεν πήρα. Εδώ μερικά πράγματα 

θα πρέπει να μας προβληματίσουν.  Οι παραβάσε ις έγιναν από 1/1/14 

μέχρι τέλος 6ου. Θα μιλήσω έτσι γενικά.  

 Η απόφαση Δημάρχου  είναι 16 και 17 Οκτωβρίου.  Η πρώτη 

συνεδρίαση της Επιτροπής είναι 27 Νοεμβρίου.  Ο καταλογισμός 

γίνεται 23/12.  Όμως εδώ και εδώ το αναφέρει αυτός ο οποίος έχει  την 

εταιρεία "Το  Ποδήλατο",  συμβαίνει  το εξής:  ίσως να γνωρίζουν οι  

συνάδελφοι πως υπήρχε νόμος και συγκεκριμένα έτσι όπως έχει  

τροποποιηθεί  ο 4304, που λέει  το εξής:  όλα τα βεβαιωμένα χρέη, όλα 

τα βεβαιωμένα μπορούν να μπουν στην ρύθμιση αυτά βέβαια τα οποία 

έχουν βεβαιωθεί μέχρι 30/10/14.   Από εκεί  και πέρα δεν υπάρχει η 

δυνατότητα να γίνει  η ρύθμιση.  

 Προσέξτε τώρα. Η απόφαση του Δημάρχου  είναι στο δεύτερο 

μισό του Οκτωβρίου.  Η βεβαίωση γίνεται τέλος Δεκεμβρίου.  Αυτό έχει  

ως συνέπεια να μην μπορεί ο άλλος να μπει στην διαδικασία της 

ρύθμισης,  . .  
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Μα κανείς τους δεν ήθελε να μπει.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εμείς τι  κάναμε ως κίνηση.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Μα τα έχουμε απαντήσει,  κύριε Πρόεδρε αυτά.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Σας παρακαλώ. Αυτό το πράγμα , προσέξτε να δείτε ο κ.  Γρηγοριάδης 

μου είπε ότι  εξής,  δεν είναι εδώ παρών αυτή την στιγμή, μου είπε το 

εξής,  ότι  είχε συνάντηση με το Σωματείο,  μισό λεπτό σας παρακαλώ, 

είχε συνάντηση με το Σωματείο και είπε το Σωματείο ότι  αφήστε το να 

αυξηθούν οι  δόσεις.  Αλλά κ.  Γαλάνη εσείς  ξέρετε ότι  η ρύθμιση 

γίνεται επί  του βεβαιωμένου χρέους.  Όχι επ΄ αυτού που θα βεβαιωθεί.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Σας παρακαλώ πάρα πολύ.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αυτός που παραιτήθηκε τώρα κάνει  ερωτήσεις;   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Σας παρακαλώ. Είναι ένας λόγος που με οδήγησε στην παραίτηση, κ.  

Γαλάνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Είναι ένας λόγος που με οδήγησε γιατί  βλέπω αυτή η Επιτροπή έχει  

εγγενείς  αδυναμίες λειτουργίας.   
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ποιες είναι οι  εγγενείς  αδυναμίες;   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τις ανέφερα εν ολίγοις.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ότι προβλέπει ο νόμος.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ψάξτε να τις  βρείτε διοικητικά…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κλείστε το μικρόφωνο να σας πω.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν χρειάζεται.  Ψάξτε να τις  βρείτε διοικητικά και από εκεί  και πέρα 

μιλάμε.  Γι '  αυτό ακριβώς είπα στην αρχή ότι  θα ήμουνα ο τελευταίος ο 

οποίος δεν θα ήθελε κάποιος να πληρώσει όταν κάνει  παράβαση νόμου.  

 Αλλά εδώ επειδή τα πρακτικά, κατά την άποψή μου, έχουν 

διοικητικές,  πιθανόν και νομικές ατέλειες,  γι '  αυτό δεν μπορώ να 

συναινέσω λαμβανομένου υπόψη ότι  υπάρχουν και δυο αθωωτικές 

αποφάσεις από το Πταισματοδικείο Σερρών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Τελειώσατε την τοποθέτησή σας;  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ναι.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Μου φαίνεται ότι  εδώ πρέπει να συζητάμε και να ξανά συζητάμε τα 

ίδια και τα ίδια.  Ο κ.  Γρηγοριάδης ανέφερε ότι  κανείς  από αυτούς τους 

ανθρώπους που είναι στο Σωματείο το συγκεκριμένο και βρέθηκαν με 

τον κ.  Αντιδήμαρχο, δεν ήθελαν να μπουν στην ρύθμιση. Και για πο ιο 
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λόγο; Γιατί  την θεωρούν μια κάκιστη ρύθμιση και δεν μπήκε σχεδόν 

κανείς  τους σε αυτή την ρύθμιση του κ.  Μιχελάκη.  

 Περίμεναν και έκαναν συνεννοήσεις κάτω με την Αθήνα μήπως 

και βγει  μια καλύτερη. Επίσης αυτά τα πρόστιμα, κάποια από αυτά, τα 

περισσότερα, είχαν επιβληθεί τις  ημέρες των εκλογών και πίστευαν με 

κάποιο τρόπο ότι  θα βρουν μια νομική φόρμουλα για να απαλλαγούν.   

Δεν βρήκαν. Τους εξήγησε και ο κ.  Δήμαρχος και ο κ.  Αντιδήμαρχος 

…  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Και ο  κ. Αντιδήμαρχος,  σταμάτα, νόμιμα επιβλήθηκαν τα πρόστιμα και 

νόμιμα βεβαιώθηκαν. Έχεις χρονικό περιθώριο να τα βεβαιώσεις.  

Μόλις τα έστειλε ο κ.  Γρηγοριάδης το Προσόδων τα βεβαίωσε αυθωρεί 

και παρά χρήματα. Συνέχεια τα ίδια λες,  περίμενε να ακούσεις.  Ρώτα  

και τον Σώτο τον Πρόεδρο της Ένωσης να μάθεις πως έχουν τα 

πράγματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Παρεμβάσεις και του προεδρείου τους και των ιδίων.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Προσπαθούσαν οι  άνθρωποι να τύχουν μιας καλύτερης ρυθμίσεως.  Ο κ.  

Κοτσαμπάσης τα ξέρει  καλά, ρωτήστε τον.  Για  να μην επιμένετε στα 

ερωτήματά σας άδικα. Και είπε ο άνθρωπος ότι  προσπαθούμε να 

βρούμε μια καλύτερη ρύθμιση. Έκαναν εν αγωνίως προσπάθεια.  Δεν 

ήρθε μια καλύτερη ρύθμιση.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ έχω την διαμαρτυρία από την εταιρεία "Ποδήλατο"…  
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:   

Ποιο "Το Ποδήλατο" τώρα κύριε;   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μην μου λέτε πράγματα…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:   

Τι μου λέτε τώρα για το "Το Ποδήλατο"; Τώρα για το "Το Ποδήλατο" 

μου λέτε τώρα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Εσείς κολλήσατε στο "Το ποδήλατο" και εδώ έχουμε αεροπλάνα τα 

υπόλοιπα.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν αναφέρομαι στα άλλα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Τότε γιατί  αναφέρεστε μόνο στο ποδήλατο και κολλήσατε στα άλλα; 

Στα άλλα γιατί  κολλήσατε κ.  Αναστασιάδη; Στο ποδήλατο είστε 

κολλημένος.  Στα άλλα γιατί  δεν κολλήσατε;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ο κ. Αντιδήμαρχος …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Εκεί γαργάρα το κάνουμε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:   

Κύριε Παπαβασιλείου,  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Εγώ το λέω και παραιτηθείτε.  Άμα θέλετε να τα ακούσετε…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εγώ θα σας πω το εξής…  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Παραιτηθείτε.  Για μένα σημαίνει  άλλα πράγματα,…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:   

Εγώ ξέρετε τι  κατάλαβα; Κύριε Πρόεδρε έχω τον λόγο ή δεν τον έχω;  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε έχω τον λόγο ή δεν τον έχω;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Τον έχεις .   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εγώ  κατάλαβα ότι  ορισμένοι θέλουν να κάνουν απλά κριτική και όταν 

έρχεται η ώρα των αποφάσεων την κάνουν με ελαφριά πηδηματάκια.  

Αναγκάστηκα, αναγκάστηκα το λέω να συμμετέχω ως 

αναπληρωματικός στην Επιτροπή, γιατί  ο κ.  Αναστασιάδης που κάνει  

σήμερα κριτική και τα λέει  ωραία και καλά και ψηφίζει  όχι  σε νόμιμες 

πράξεις  έρχεται σήμερα και κάνει  κριτική ενώ έχει  παραιτηθεί.  

 Να μας πει  πρώτα γιατί  παραιτήθηκε και να αφήσει τις  εγγενείς  

αδυναμίες.  Ότι προβλέπει ο νόμος ο κ.  Πρόεδρος εισηγήθηκε.  

Προβλέπει την μείωση  του προστίμου 50% νόμιμα, όχι  παράνομα. Δεν 

ψηφίσαμε παρατυπίες ούτε κάναμε και το κεφάλαιο θα πληρώσουν και 

μεγάλο μέρος του προστίμου. Ένα μικρό μέρος του προστίμου 

ουσιαστικά, κύριε Πρόεδρε,  έτσι δεν είναι;  Αυτό που εισηγηθήκατε.   

 Αυτό που εισηγήθηκε ο κ.  Πρόεδρος,  ένα μέρος του προστίμου. 

Το κεφαλαίο το πληρώνουν κανονικά συν πρόστιμο.  Και ο κ.  

Γρηγοριάδης κακώς δεν είναι εδώ, ξέρει  πολύ καλά ότι  προσπαθούσαν 



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 25ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015  

158 

οι άνθρωποι να κάνουν μια καλύτερη ρύθμιση, κανείς  δεν ήθελε να 

μπει στην ρύθμιση, εκεί  ήταν το Προσόδων, κανείς  τους δεν ήρθε,  

ήταν η πιο αποτυχημένη ρύθμιση. Ελάτε να δείτε πόσοι μπήκαν. Ούτε 

εκατό δεν έχουν μπει που λέει  ο λόγος από όλο τον Δήμο Σερρών.  

 Επομένως μην λέμε τώρα, επιμένετε,  ξανά επιμένετε.   Το έχετε 

πάρει πατριωτικά. Δεν ξέρω, απ ορώ ώρες -ώρες.  Μα σας δίνει  

απαντήσεις ο κ.  Αντιδήμαρχος,  πάλι εσείς  ξανά τα ίδια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Καλό θα είναι όμως, κ.  Γαλάνη και όσοι συμμετέχουν σε αυτή την 

Επιτροπή τελικά…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Θα παρατηθώ και εγώ κύριε Πρόεδρε για να έρθουν κάποιοι  να 

διορθώσουν τους εγγενείς  αδυναμίες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Καλό θα είναι επειδή κάποιοι  πιέζουν δηλαδή δεν πρέπει να 

βεβαιώνονται αυτά τα πρόστιμα; Κάνανε παράβαση;  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τι είπα προηγουμένως Πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κάνανε παράβαση; Πέρασέ …  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ήμουνα ο πρώτος ο οποίος θα έλεγε όχι ,  να μην πληρώσει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Γιατί  να μην βεβαιωθεί;  Δηλαδή για βάζεις  . .στον παραβάτη. Εγώ δεν 

το καταλαβαίνω αυτό;  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ δεν λέω στο να μην πληρώσει.  Θα ήταν μεγάλο λάθος αυτό.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Είτε Πρόεδρος του Εμπορικού έρχεται είτε ο Θεός ο ίδιος.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι.  Μισό λεπτό,  δεν με ενδιαφέρει ποιος 

είναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Θα πληρώσει το πρόστιμο.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι αυτός που κάνει  την παράβαση. Αλλού 

εμμένω εγώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κάνετε πλάτη και έρχεται και τα ακούτε κιόλας.  Καλά να πάθετε.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Έχω την αίσθηση Πρόεδρε ότι  αυτή την στιγμή ο λόγος σας είναι 

ιδιαίτερα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μισό λεπτό,  μισό λεπτό.  Πρόεδρε συγνώμη, επί  προσωπικού τώρα. 

Έχω την αίσθηση ότι  ο λόγος σας είναι ιδιαιτέρως προσβλητικός.  Δεν 

κάνω πλάτη σε κανέναν.  Προσωπικά εγώ σε κανέναν.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Δεν είπα προσωπικά σε σας εάν κάνατε πλάτη.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Προηγουμένως αυτή την αίσθηση δώσατε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Η Δημοτική Αρχή έκανε πλάτη.  
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Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Το τι  κάνουν οι  άλλοι δεν με ενδιαφέρει.  Το τι  κάνω εγώ με 

ενδιαφέρει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κοινή συναινέσει με τον Εμπορικό Σύλλογο έκανε πλάτη.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Άλλο τι  κάνουνε εκεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Και καλά να πάθετε.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Το τι  έκανα εγώ εμένα με ενδιαφέρει.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:   

Τα πράγματα έχουν ως εξής:  έχεις  δικαίωμα, εάν θυμάμαι καλά από 

τον νόμο μέσα σε μια πενταετία να κάνεις  την βεβαίωση. Μόλις ο κ.  

Γρηγοριάδης έστειλε τα πρόστιμα αυτά στην Οικονομική Υπηρεσία στο 

Προσόδων, παρά χρήμα, όπως το λέω, αυθωρεί  και παρά χρήμα 

βεβαιώθηκαν.  Όπως βεβαιώνουμε και δεν αφήνουμε τίποτα να πέσει 

κάτω.  

 Σας παρακαλώ τι  είναι αυτά που λέτε;  Τι πλάτες;  Αυτά εί ναι 

αστεία πράγματα για μένα. Μόλις ήρθαν στο Προσόδων βεβαιώθηκαν. 

Τελεία και παύλα. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Βεβαιώθηκαν και είναι 200 ευρώ με ποια κριτήρια και αμέσως μετά 

γίνονται 90;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εάν θυμάμαι καλά η Αγγελική Πιστικόζογλο υ μου τα εξηγούσε πάλι 

σήμερα το απόγευμα, γιατί  είχαμε Οικονομική Επιτροπή και 
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καθυστέρησα να της μιλήσω το πρωί,  μου τα είχε ξανά πει  πριν από 

μια εβδομάδα, υπάρχουν περιπτώσεις που κάποιοι  μέσα με το ίδιο 

ΑΦΜ έχουν πολλές δραστηριότητες.  Όταν αμελούν να  έρθουν σε μας,  

εμείς  στέλνουμε την υπηρεσία στην εφορία,  παίρνουμε όλους τους 

τζίρους του ΑΦΜ και βάζουμε το 0,5%.  

 Όταν αυτοί καταλαβαίνουν ότι  τους χρεώσαμε παραπάνω, 

έρχονται με τους λογιστές τους και μας παρουσιάζουν τα βιβλία 

εσόδων και εξόδων για την συγκεκριμένη δραστηριότητα που πρέπει να  

επιβληθεί το 0,5% και λένε ότι  κύριοι  εγώ γι '  αυτή την δραστηριότητα 

έχω 0,5%, για την άλλη πουλάω μαλλιά,  κάνω άλλες δραστηριότητες 

που δεν οφείλω 0,5%. Ένα είναι αυτό που μπορεί να έχει  συμβεί.  Έχει  

συμβεί πάρα  πολλές φορές.  Μπορώ να σας πω πάμπολλες περιπτώσεις.   

 Δεύτερον.  Όπως σας είπα για τις  παλαιές ιστορίες του ΄09 και 

του ΄10,  για τις  οποίες διώκονται και αιρετοί και υπηρεσιακοί 

παράγοντες,  έχουν γίνει  λάθη τα οποία διορθώνουμε.  Δηλαδή εκεί  μια 

περίπτωση από ότι  την είχα δει  ενώ είχε κάνει  ο άνθρωπος ρύθμιση το 

΄09,  εάν θυμάμαι καλά, απέξω τα θυμάμαι,  είχε κάνει  ρύθμιση το ΄09 η 

υπηρεσία το επέβαλε ξανά το ΄09 το  0,5%, ενώ αυτός είχε κάνει  

ρύθμιση και ήταν δοσοποιημένα.  

 Οπότε η Αγγέλα και αναφέρομαι στην κυρία Πιστικόζογλου γιατί  

αυτή ασχολείται πάρα πολύ εμπεριστατωμένα με αυτό,  με πολύ 

προσοχή, με στοιχεία από την εφορία και συγχρόνως  με τα χαρτιά που 

της φέρνουν οι  λογιστές των εταιρειών αυτών, των επιχειρήσεων κάνει  

ότι  πρέπει να κάνει  με πολύ προσοχ ή. Την αλήθεια σας λέω  όπως έχει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ομόφωνα ναι;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Ναι.   

Έγκριση 1ου πρακτικού επίλυσης δια συμβιβασμού φορολογικών 

διαφορών και αμφισβητήσεων που αφορά πρόστιμο για την 

αυθαίρετη χρήση κοινοχρήστου χώρου από τον κ.  Τόκα Λάμπρο του 

Βησσαρίωνα.  

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: 124/2015) 

…………………  

 

Ομοίως από την Τεχνοχώρος (καφετέρια -μπαρ) (3ο πρακτ.)  

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: 125/2015) 

…………………  

 

Ομοίως από την εταιρεία ΦΕΚΑΣ και ΣΙΑ Ο.Ε.   

(καφετέρια -μπαρ) NOUVEL (9ο πρακτ.)  

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: 126/2015) 

…………………  

 

Ομοίως από τον κ.  Κηπουρό Δημητρίου του Αναστασίου  

 (καφετέρια -μπαρ NEW YORK (7ο πρακτ.)  

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: 127/2015 )  

…………………  

 

Ομοίως από τον κ.  Κηπουρό Δημητρίου του Αναστασίου  

 (καφετέρια -μπαρ NEW YORK (8ο πρακτ.)  

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: 128/2015) 

…………………  

 

Ομοίως του κ.  Παπαδόπουλου Νικολάου του Χρήστου  
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 (καφετέρια) ΠΟΔΗΛΑΤΟ (4ο πρακτ.)  

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: 129/2015) 

…………………  

 

Ομοίως 5ου πρακτικού από τη ΦΕΚΑΣ και ΣΙΑ Ο.Ε. (καφετέρια -

μπαρ NOUVEL) 

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: 130/2015) 

…………………  

 

Ομοίως 6ου πρακτικού από τον κ.  Κηπουρό Δημήτριο  

του Αναστασίου (καφέ -σνακ -μπαρ NEW YORK) 

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: 131/2015) 
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…………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Θέμα τριάντα.   

 

Θέμα 30ο:  

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ.  Δημάρχου  

 κατά το μήνα Μάρτιο 2015.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ομόφωνα ναι;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έχουν προϋπολογιστεί  τα έξοδα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Προϋπολογισμένα έξοδα…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:   

Το σωστό είναι πριν και επιτρέπει  ο νόμος την αμέσως επόμενη αλλά 

καλύτερα πριν.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Και πάντοτε πρέπει να είναι αιτιολογημένα που θα πάει.  

 Κατά την διαμονή του ο Δήμαρχος θα επισκεφτεί  το ΥΠΕΧΩΔΕ, 

το ΥΠΕΚΑ  και την Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού με 
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αντικείμενο την επίσκεψη την κατασκευή των Γ΄ Κοιμητηρίων. Τα 

περίφημα…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:   

Το Τοπικό Ρυμοτομικό.  Ο κ.  Μυστακίδης εδώ….  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Αυτό ξεκίνησε από εσάς από τον Μωυσιάδη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ομόφωνα ναι το τριάντα;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κόλλησε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν κόλλησε πουθενά. Το Τοπικό Ρυμοτομικό σε ένα μήνα περίπου, 

ενάμιση, τελειώνει.  Εγκρίνεται το Τοπικό Ρυμοτομικό.  Ήδη έχουμε 

βάλει μπρος και είναι καμία εικοσαριά άτομα, είκοσι πέντε μέσα 

καταληψίες και τους κάναμε διοικητική αποβολή, τους βρήκαμε όλους 

και τους βγάζουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Διαδικασίες ατέρμονες.   

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: 136/2015) 

…………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Τριακοστό πρώτο.  
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Θέμα 31ο :  

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας:  

α) του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ.  Ηλία Αμαξόπουλου,  

κατά το  μήνα Ιανουάριο 2015  

 β) υπαλλήλων του Δήμου, κατά το μήνα Ιανουάριο 2015.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ομόφωνα ναι;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια παρατήρηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Βεβαίως.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Διάβασα στην εισήγηση εδώ και ειλικρινά δηλαδή θα πω στην συνέχεια 

αυτό που είπατε εσείς  προηγουμένως για το προηγούμενο θέμα. Ένας 

υπάλληλος,  αγαπητοί συνάδελφοι,  στην ώρα της εργασίας του ενώ 

μετακινείται με εντολή του Δήμου και ενώ κάνει αυτή την δουλειά,  

επειδή πήγε στην Θεσσαλονίκη παίρνει ,  ακούστε,  εάν πάει με δικό του 

μέσο και πολύ καλά κάνει  πρέπει να πληρωθεί τα καύσιμά του και τα 

λοιπά, αλλά άμα πάει ή με δικό του μέσο ή  με του Δήμου του μέσο 

παίρνει  56 ευρώ συμπληρωματικά από την δουλειά του.  Ενώ απέχει  

από την δουλειά του  στην ουσία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Το ξέρω, κύριε Πρόεδρε,  όμως σας παρακαλώ εγώ δεν μπορώ να 

ψηφίσω αυτό το πράγμα. Δεν ρίχνω καμία μομφή σε κανέναν.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι θα πει  εκτός έδρας; Την ώρα που ο Δήμαρχος πηγαίνει  στην Αθήνα 

και παίρνει  29 ευρώ ημερήσια αποζημίωση και στην επιστροφή παίρνει  

29,  πηγαίνει  ένας υπάλληλος που τον στέλνουμε με αυτοκίνητο,  είναι 

απαράδεκτο και ο Δήμαρχος να παίρνει  μόνο 29,  όπως μόνο 49 για το 

ξενοδοχείο,  όπως είναι και απαράδεκτο να πηγαίνει  ο Δήμαρχος με το 

δικό του το αυτοκίνητο στις  συνεδριάσεις και να παίρνει  9 ευρώ και 

εκείνο είναι απαράδεκτο.  Και εκείνο είναι απαράδεκτο.  Ή στην 

Κομοτηνή.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το είπα.  Το είπα.  Αυτό είπα.  Δηλαδή απαράδεκτα πράγματα 

συμβαίνουν από την μια και από την άλλη μεριά.  Εγώ δεν προσωπικά 

αφού ζητείται,  ξέρω ότι  είναι νόμος αλλά αφού ζητείται η άποψή μου 

δεν μπορώ να εγκρίνω τις  δαπάν ες των 56 ευρώ της ημερήσιας 

αποζημίωσης.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Με αυτοκίνητο του Δήμου πάει.  Μα λείπει  από την υπηρεσία του.  

Σήμερα δεν είναι στην υπηρεσία του.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   
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Την ώρα της δουλειάς του.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν έχει  ώρες να  βάλουμε υπερωρίες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Συν το μεροκάματο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δηλαδή είναι τρελά πράγματα. Πρόεδρέ μου αυτά τα πράγματα 

προκαλούν την κοινωνία.  Δεν μπορούν να συμβαίνουν.  Εγώ αρνούμαι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ακριβώς γι '  αυτό Παναγιώτη αρνούμαι.  Ακριβώς γι '  αυτό.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και το άλλο είναι ότι  πρέπει εμείς  να τα ψηφίσουμε κιόλας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι νόμος να τα ψηφίσουμε  κιόλας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κάποιος θα πάει φυλακή όμως άμα δεν τα φέρει εδώ.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας:  

α) του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ.  Ηλία Αμαξόπουλου,  

κατά το  μήνα Ιανουάριο 2015  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ  

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: 137/2015) 

…………………  

 

Ομοίως του υπαλλήλου του Δήμου κ.  Καραγκιόζη Χρήστου  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ      

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 138/2015)  

…………………  

 

Ομοίως του υπαλλήλου του Δήμου κατά το μήνα Ιανουάριο 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      

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 139/2015)  

…………………  

 

Θέμα 32ο :  

Αισθητική αναβάθμιση δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας  

 στα  πλαίσια του έργου: ¨Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις δημοσίων  
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 ανοικτών  χώρων στο Δήμο Σερρών¨ .  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Έχει άμεση σχέση με το έργο βιοκλιματικών αλλαγών. Μισό λεπτό κ.  

Γαλάνη, έχει  άμεση συνάφεια με το έργο.  Τις βιοκλιματικές αλλαγές 

εμείς  ως παράταξη τις  είχαμε καταψηφίσει.  Ως εκ τούτου, για αυτά τα 

οποία ακολουθούν το έργο εγώ δεν μπορώ. Προσωπικά εγώ δεν μπορώ 

να το ψηφίσω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ξέρω για τι  πράγμα είναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

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: 140/2015) 

…………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Τριακοστό τρίτο.   

 

Θέμα 33ο :  

Σύνδεση φωτοβολταϊκού συστήματος στη στέγη του  
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 20ου Δημοτικού  Σχολείου.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Μπορώ να κάνω εγώ μια ερώτηση, μου επιτρέπετε κύριε Αντιδήμαρχε; 

Πότε στήθηκε το φωτοβολταϊκό σύστημα στο 20ο Δημοτικό; Μήπως 

κανείς  θυμάται πότε στήθηκε το φωτοβολταϊκο;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Θυμάσαι;  Δυο χρόνια; Του ΄12; Λυπάμαι που το αναφέρω είναι 

παραλογισμός.  Για 1.316 ευρώ έχασε πόσα λεφτά; Δηλαδή εάν στο 

σπίτι  μας συνδέαμε το φωτοβολταϊκό…  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 141 /2015) 

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Και ένα ακόμα, τριακοστό τέταρτο θέμα.  

 

Θέμα 34ο :  

Παραλλαγής -μετατοπίσεις δικτύου ΦΟΠ  

    Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκ ότσης Η.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επικίνδυνη κολώνα στην μέση του δρόμου. 11.661,36 ευρώ.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Είναι όλο το δίκτυο, όχι  μόνο η κολώνα. Όλο το δίκτυο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καταλαβαίνετε τι  λεφτά βγάζει  αυτή η περίφημη Δ.Ε.Η.  

Έγκριση μετατόπισης δικτύου της ΧΤ/ΜΤ στην οδ ό Μεσσηνίας 

στην περιοχή Σιγής.  

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: 142/2015) 

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λήξη συνεδρίασης.  Καλό βράδυ.  

 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,  

λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και 

υπογράφηκε.  

 

 

83/2015:  Ορισμός Δημ. Συμβούλου ως μέλος στην επιτροπή 

παραλαβής εργασιών και υπηρεσιών της Δ/νσης 
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Τεχνικών Υπηρεσιών και του αυτοτελούς τμήματος 

Προγραμματισμού, Ανάπτυξης,  Ποιότητας και 

Αποδοτικότητας σύμφωνα με τις  διατάξεις  του Π.Δ. 

28/1980. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

84/2015:  Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική 

παραλαβή του  

έργου: ¨Κατασκευή ράμπας στο Δημ. Σχολείο Κ. 

Μητρούση¨ .  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

      85/2015:           Έγκριση απασχόλησης εποχικού προσωπικού επί 

δίμηνο για την  

αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

86/2015:  Έγκριση πραγματοποίησης των τακτών εκδηλώσεων 

έτους 2015 του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

       87/2015:             Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην Παγκόσμια 

Εκστρατεία WWF - 

                              Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ για το 

έτος 2015.  

                              Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος 

κ.  Γκότσης Η.                            
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88/2015:  Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην παγκόσμια 

εθελοντική καμπάνια ¨ Let 's  do i t  Greece 2015 –  

Καθαρίζουμε την Ελλάδα σε μία μέρα¨ ,  που  θα 

πραγματοποιηθεί  στις  26 Απριλίου 2015.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

    89/2015:        Έγκριση διοργάνωσης της 11ης 

Ανθοκομικής Έκθεσης Σερρών.  

       Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

90/2015:  Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό τω ν 

Χριστουγέννων 2015 και της Πρωτοχρονιάς και 

Θεοφανίων 2016.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

91/2015:  Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών σε 

τετραήμερη επίσκεψη στη Γερμανία στο πλαίσιο της 

Ελληνογερμανικής Συνέλευσης με σκοπό την 

μεταφορά τεχνογνωσίας.  

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβ. κ.  Καρπουχτσής 

Κ.  

 

       92/2015:      Έγκριση της  υπ '  αριθμό 7/2015 απόφασης του Δ.Σ. 

της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.  με θέμα:   

                          Έγκριση αίτησης προς το Δήμο Σερρών για την 

παραχώρηση του με αριθμό    
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                          πινακίδας ΚΗΙ 9518 αυτοκινήτου μάρκας SUZUKI 

LIANA στην Κ.Ε.ΔΗ.Σ.   

                          βάσει της συμβολαιογραφικής πράξης δωρεάς.   

 

       93/2015:      Ομοίως της  υπ '  αριθμό 10/2015 απόφασης του Δ.Σ. 

της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.  με θέμα  

                          Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2015  

 

94/2015:      Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης 

μεταξύ του Υπουργείου  Παιδείας Πολιτισμού και 

Θρησκευμάτων, της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας,  του Δήμου Σερρών και της ΔΗ.Κ.Ε. 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών.  

Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ.  Μπιτζίδου Σ.  

 

95/2015:    Έγκριση μεταφοράς ποσού από λογαριασμό της 

πρώην ΝΕΛΕ σε  λογαριασμό του Δήμου Σερρών για 

τις  ανάγκες του τμήματος ¨Διά βίου μάθησης¨ .  

Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ.  Μπιτζίδου Σ.  

 

96/2015: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη συνέχιση της 

εκτέλεσης της  παροχής υπηρεσίας με τίτλο: ¨ Ιατρός 

Εργασίας και τεχνικός ασφαλείας από ΕΞ.Υ.Π.Π. 

στον Δήμο Σερρών¨  για το έτος 2015.  

Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ.  Αγιαννίδου Στ.  
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97/2015: Παράταση προθεσμίας περα ίωσης –  υλοποίησης της 

πράξης: ¨Προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς 

των Βλάχων στις  περιοχές των Σερρών και Konce¨ .  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

98/2015:     Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου 

προϋπολογισμού οικον.  έτους  2015 που αφορά 

προνοιακά επιδόματα  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

     99/2015:          Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου 

προϋπολογισμού οικον.  έτους  2015 

                              που αφορά καταβολή αποζημίωσης σε υπαλλήλους 

των πρώην ΕΟΠ  

                             Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ  

 

      100/2015:         Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου 

προϋπολογισμού οικον.  Έτους  

                             2015 για την ενίσχυση κωδικών εξόδων 

(αποζημίωση ρυμοτομίας) και  

                             Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ  

 

      101/2015:     Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου 

προϋπολογισμού οικον.  έτους  2015 

                           για την ενίσχυση κωδικών εξόδων.  

                            Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στιγμή  
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    102/2015:        Ομοίως για την ενίσχυση κωδικών εξόδων 

(υποχρεωτική)  

 

    103/2015:        Έγκριση διενέργειας προμήθειας:  

                           α) λαβάρων και σημαιών για το σημαιοστολισμό 

των Δημοτικών και     

                          Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Σερρών για το έτος 

2015 

 

     104/2015:         Έγκριση διενέργειας προμήθειας:  

                             β) εξοπλισμού λειτουργίας σιντριβανιών,  

                            Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

      105/2015:        Έγκριση διενέργειας προμήθειας:  

                            γ) ανταλλακτικών και επισκευή κινητήρα φορτωτή.  

                             Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  

Χαρίτος Χ.  

 

   106/2015: Αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης με τ ίτλο: 

Αναβάθμιση πεζοδρομίων σε κεντρικές οδούς της 

πόλης των Σερρών από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα 

του Πράσινου Ταμείου ¨Αστική Αναζωογόνηση 2012 -

2015¨ .  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  
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107/2015: Έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έτους 

2015 και  τροποποίηση προϋπολογισμού.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

108/2015:      Έγκριση λύσης μίσθωσης ακινήτου, 

κληροδοτήματος Ι .  Αποστολίδη,  και διαγραφής του 

υπ'  αριθμ. 1248/2015 χρηματικού καταλόγου. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

109/2015: Έγκριση τροποποίησης σύμβασης παροχής υπηρεσίας 

με τίτλο:  ¨Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης 

υλοποίησης του ΣΧΥ και έκδοση ενεργειακών 

πιστοποιητικών (ΚΕΝΑΚ)¨  στα πλαίσια της πράξης 

¨Εξοικονόμηση Ενέργειας Σερρών¨ .  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

     110/2015:           Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών:  

                               α) για τον έλεγχο υφιστάμενων παιδικών χαρών 

Δήμου Σερρών,  

                               Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

      111/2015:          Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών:  

                             β) για χημικές τουαλέτες,  

                             Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

      112/2015:         Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών:  
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                             γ) συντήρησης του υποσταθμού μέσης τάσης του 

κινηματοθεάτρου  

                           ¨ΑΣΤΕΡΙΑ¨  

                            Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

      113/2015:        Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών:  

                             δ) συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών της πόλης 

των Σερρών έτους 2015  

                             Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

       114/2015:        Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών:  

                             ε) διαχείριση ογκωδών και αποβλήτων εκσκαφών, 

κατασκευών,  

                             κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) με κάδους ογκωδών του 

Δήμου Σερρών.  

                             Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  

Χράπας Π.  

 

115/2015:    Έγκριση και παραλαβή μελέτης με τίτλο: 

¨Αρχιτεκτονική μελέτη  διαμόρφωσης ελεύθερου 

χώρου στο Ο.Π. 341¨ .  

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.   

 

116/2015:    Έγκριση τεχνικής μελέτης αυτεπιστασίας και 

εκτέλεσης του έργου:  ¨Συντήρηση πεζοδρομίων 

Δήμου Σερρών έτους 2015¨ .  Εισηγητής: Ο 

αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η .  
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117/2015:     Έγκριση μελέτης του έργου: ¨Συντήρηση και 

βελτίωση οριζόντιας και  κάθετης σήμανσης οδικού 

δικτύου έτους 2015.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

   118/2015:          Έγκριση μεταβίβασης κυριότητας οικοπέδου Τ.Κ. 

Ορεινής σύμφωνα  

        με το άρθρο 187 του Ν. 3463/2006, στον κ.  Καρακούτη 

Στέφανο του  

                             Γεωργίου.  

                             Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

  119/2015:           Έγκριση Α.Π. των έργων  

       α) Συμπληρωματικές εργασίες πρασίνου στις  οδούς Αν. 

Θράκης,  Μ.  

                          Αλεξάνδρου, Εθν.  Αντίστασης και Βασ. Βασιλείου 

και  

                               

   120/2015:          Έγκριση Α.Π. των έργων  

                               β) Επισκευές –  συντηρήσεις στο 12ο νηπ ιαγωγείο 

Σερρών, στα  

        νηπιαγωγεία Ελαιώνα και Προβατά και στο Δημ. 

Σχολείο Κ. Μητρούση.  

                             Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης  

 

   121/2015:            Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής 

παραλαβής των  
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         έργων:  

         α) Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Καλών 

Δένδρων  

         

    122/2015:            Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής 

παραλαβής των  

         έργων:  

                              β) Τσιμεντόστρωση ασφαλτόστρωση  και  

κατασκευή  πεζοδρομίων                             στην Τ.Κ. Βαμβακιάς  

 

     123/2015:           Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής 

παραλαβής των  

         έργων:  

                               γ) Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Σκουτάρεως.  

          Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

      124/2015:          Έγκριση 10ου πρακτικού επίλυσης δια 

συμβιβασμού φορολογικών    

                              διαφορών και αμφισβητήσεων που αφορά 

πρόστιμο για την αυθαίρετη  

                               χρήση κοινοχρήστου χώρου από τον κ.  Τόκα 

Λάμπρο του Βησσαρίωνα.  

 

       125/2015:         Ομοίως από την Τεχνοχώρος (καφετέρια -μπαρ) 

(3ο πρακτ.)  
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        126/2015:       Ομοίως από την εταιρεία ΦΕΚΑΣ και ΣΙΑ Ο.Ε.  

(καφετέρια -μπαρ)  

                             NOUVEL (9ο πρακτ . )  

 

         127/2015:         Ομοίως από τον κ.  Κηπουρό Δημητρίου του 

Αναστασίου (καφετέρια  

                                μπαρ NEW YORK (7ο πρακτ.)  

 

        128/2015:         Ομοίως από τον κ.  Κηπουρό Δημητρίου του 

Αναστασίου (καφετέρια -  

                               Μπαρ  NEW YORK (8ο πρακτ.)  

 

        129/2015:       Ομοίως του κ.  Παπαδόπουλου Νικολάου του 

Χρήστου (καφετέρια)  

                              ΠΟΔΗΛΑΤΟ (4ο πρακτ.)  

 

        130/2015:        Ομοίως 5ου πρακτικού από τη ΦΕΚΑΣ και ΣΙΑ 

Ο.Ε. (καφετέρια -μπαρ  

                              NOUVEL) 

 

        131/2015:       Ομοίως 6ου πρακτικού από τον κ.  Κηπουρό 

Δημήτριο του Αναστασίου  

                             (καφέ  -σνακ  -μπαρ  NEW YORK) 

 

132/2015:         Διαγραφή οφειλετών από χρηματικούς καταλόγους 

του κ.   Σούλα Ζαχαρία.   
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         Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

133/2015:        Ομοίως του κ.  Τσάτσου Αθανάσιου  

 

134/2015:        Ομοίως του κ.  Χορτομάρη Στέφανου  

 

135/2015:         Ομοίως του κ.  Πουλιάκα Βασιλείου  

 

136/2015:        Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ.  Δημάρχου  

κατά το μήνα Μάρτιο          2015.  

         Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

137/2015:        Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας:  

         α) του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ.  Ηλία 

Αμαξόπουλου, κατά το  

         μήνα Ιανουάριο 2015 και  

        

      138/2015:         Ομοίως του υπαλλήλου του Δήμου κ.  Καραγκιόζη 

Χρήστου  

 

       139/2015:       Ομοίως του υπαλλήλου του Δήμου κατά το μήνα 

Ιανουάριο 2015  

 

140/2015 :      Αισθητική αναβάθμιση δικτύων δι ανομής ηλεκτρικής 

ενέργειας στα        πλαίσια του έργου: 
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¨Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις  δημοσίων ανοικτών        

χώρων στο Δήμο Σερρών¨ .  

       Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

141/2015:    Σύνδεση φωτοβολταϊκού συστήματος στη στέγη του 

20ου Δημοτικού      Σχολείου.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

    142/2015:        Έγκριση μετατόπισης δικτύου της ΧΤ/ΜΤ στην οδό 

Μεσσηνίας στην   

                            περιοχή Σιγής.  

 

    143/2015 :    Παραχώρηση δημοτικών εκτάσεων για την 

κατασκευή του έργου:  

                        Διευθέτηση χειμάρρου Π.Ε. Σερρών.  

 

    144/2015:    Έγκριση δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση στο 

Δήμο Σιντικής ενός       απορριμματοφόρου του Δήμου μας.   

 

………………………..  

……………….  
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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  

 

 

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

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ   ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ   

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

Ιλανίδου –  Βίλλιου Δέσποινα    ……………..   

  

Αγιαννίδου -Αρβανίτη Σταυρούλα    ……………..  

 

Αναστασιάδης Ηλίας       ……………..  

 

Αραµπατζής Θεόδωρος      ……………..  

 

Γαλάνης Στέργιος       ……………..  

 

Γάτσιος Αθανάσιος       ……………..  

 

Γάτσιος Ιωάννης       ……………..  
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Γιαννακίδης Δηµήτριος      ……………..  

 

Γκότσης Ηλίας        ……………..  

 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης      ……………..  

 

Γρηγοριάδης Χρήστος      ……………..  

 

Δούκας Γεώργιος       ……………..  

 

Δρίγκα Χρυσούλα       ……………..  

 

Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος      ……………..  

 

Καρπουχτσής Κωνσταντίνος     ……………..  

 

Καρύδας Νικόλαος       ……………..  

 

Μερετούδης Δηµήτριος      ……………..  

 

Μηλίδης Θεόδωρος       ……………..  

 

Μπιτζίδου -Σαρακενίδου Σοφία     ……………..  

 

Μυστακίδης Παύλος       ……………..  
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Ραµπότας Ευθύµιος       ……………..  

 

Στεργίου Νικόλαος       ……………..  

 

Τερζής Βασίλειος       ……………..  

 

Τσαλίκογλου Δηµήτριος      ……………..  

 

Φωτιάδης Στέφανος       ……………..  

 

Χαρίτος Χρήστος       ……………..  

 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος      ……………..  

 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης     ……………..  

 

Χράπας Παντελής       ……………..  

 

Χρυσανθίδης Βασίλειος      ……………..  

 

 


