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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6/2015 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

 

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήµερα την 18η του µηνός ΜΑΡΤΙΟΥ 

του έτους 2015, ηµέρα της εβδοµάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00 συνεδρίασε 

το Δηµοτικό Συµβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθµ. 6/12-03-2015 

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) 

Θεοχάρης Μιχαήλ (Γραµµατέας Δ.Σ.) 

Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα 

Αναστασιάδης Αντώνιος  

Αναστασιάδης Ηλίας 

Αραµπατζής Θεόδωρος  

Γαλάνης Στέργιος 

Γάτσιος Ιωάννης 

Γεωργούλα Σουλτάνα 

Γιαννακίδης Δηµήτριος 

Γκότσης Ηλίας  

Γρηγοριάδης Χρήστος  

Δούκας Γεώργιος  

Δρίγκα Χρυσούλα  

Ηλιοπούλου Σταλακτή 

Καδής Γεώργιος 
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Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος 

Καλώτα Παναγιώτα 

Καρπουχτσής Κωνσταντίνος 

Καρύδας Νικόλαος 

Μεγαλοµύστακας Αναστάσιος 

Μερετούδης Δηµήτριος 

Μοσχολιός Ζωγράφος  

Μπιτζίδου -Σαρακενίδου Σοφία 

Μυστακίδης Παύλος 

Ραµπότας Ευθύµιος 

Σούζας Ζαχαρίας. 

Στεργίου Νικόλαος 

Τερζής Βασίλειος  

Τσαλίκογλου Δηµήτριος 

Φωτιάδης Στέφανος  

Χαρίτος Χρήστος  

Χασαπίδης Κωνσταντίνος 

Χράπας Παντελής 

Χρυσανθίδης Βασίλειος  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 

Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.) 

Γάτσιος Αθανάσιος 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης  

Μηλίδης Θεόδωρος 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης  

 

Οι Πρόεδροι των Συµβουλίων των Τοπικών και Δηµοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν 

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

ήταν κανείς. 

 

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

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

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

 

Οι Δηµ. Σύµβουλοι κ.κ.: 
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1. Χρυσανθίδης Βασίλειος προσήλθε κατά την διάρκεια της συζήτησης του 6ου θέματος 

της ημερήσιας διάταξης 

 

2. Καλώτα Παναγιώτα προσήλθε κατά την διάρκεια της συζήτησης του 7ου θέματος της 

ημερήσιας διάταξης 

 

3. Καδής Γεώργιος  προσήλθε κατά την διάρκεια της συζήτησης του 8ου θέματος της 

ημερήσιας διάταξης 

 

4. Γεωργούλα Σουλτάνα προσήλθε κατά την διάρκεια της συζήτησης του 11ου θέματος 

της ημερήσιας διάταξης 

 

5. Ηλιοπούλου Σταλακτή προσήλθε κατά την διάρκεια την ολοκλήρωση του 15ου θέματος 

της ημερήσιας διάταξης 

 

6. Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία, αποχώρησε λίγο πριν την ολοκλήρωση του 11ου 

θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

 

7. Αναστασιάδης Αντώνης, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 16ου θέµατος της 

ηµερήσιας διάταξης. 

 

Με την σύμφωνη γνώμη του σώματος το 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκε 

πριν το 17ο . 

 

……………………………..……….. 

……………………..….. 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Αντικατάσταση εκπροσώπου του Δήμου στο .Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας  

  με την επωνυμία ¨Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών Α.Ε.¨. Εισηγητής: Ο   

  πρόεδρος του .Σ. της εταιρείας κ. Ραμπότας Ε. 

 

ΘΕΜΑ 2ο: Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ κ. Χασαπίδης Κ. 
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ΘΕΜΑ 3ο: Συγκρότηση καλλιτεχνικής επιτροπής του Δήμου Σερρών εικαστικών  

  έργων – προμηθειών και έγκριση κανονισμού λειτουργίας της. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση της υπ' αριθμ. 29/2015 απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.  

  Δήμου Σερρών με θέμα: ¨Έγκριση απολογιστικών στοιχείων   

  κληροδοτημάτων του Ν.Π.Δ.Δ. για το έτος 2014 (Κων. Τσιάγκα και  

  Αφροδίτης Σιόλα). 

  Εισηγητής: Ο πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ. Χατζημαργαρίτης Μ. 

 

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση της υπ' αριθμ. 7/2015 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.   

  ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. με θέμα: ¨Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους  

  2015¨. 

  Εισηγήτρια: Η πρόεδρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. κ. Μπιτζίδου Σ. 

 

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση εισηγητικής έκθεσης η οποία τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα 

  της ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. για την χρηματοδότησή της. Εισηγήτρια: Η  

  πρόεδρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. κ. Μπιτζίδου Σ. 

 

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης Δήμου Σερρών για το έτος 2015. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ  8ο: Αναμορφώσεις πιστώσεων\ εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικον. έτους 2015 

  από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 9ο: Ορισμός αμοιβής δικηγόρου για χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για 

   τα συμφέροντα του Δήμου, που απαιτεί εξειδικευμένη γνώση. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 10ο:    Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης για την επίσημη επίσκεψη του  

  Παναγιώτατου Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου στην πόλη μας, 

  από 17 έως 21 Απριλίου 2015. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 11ο:  Έγκριση τροποποίησης της υπ' αριθμ. 854/2014 Α.Δ.Σ.: ¨Έγκριση σύναψης 

  προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας ΑΝΕΣΕΡ  
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  και Δήμου Σερρών, για την εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος  

  καταπολέμησης κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών για  

  το έτος 2015¨. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 12ο:  Έγκριση τροποποίησης της υπ' αριθμ. 799/2014 Α.Δ.Σ.: ¨Έγκριση σύναψης 

  προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σερρών και της Δημόσιας  

  Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών για υπηρεσίες βιβλιοθήκης¨. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 13ο:  Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Σερρών με την  

  Περιφερειακή Ενότητα Σερρών για την υποστήριξη των τεχνικών υπηρεσιών, 

  για την αντιμετώπιση υπηρεσιακών υποχρεώσεων και εκτάκτων αναγκών. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Δούκας Γ. 

 

ΘΕΜΑ 14ο:    Έγκριση δαπάνης προσφοράς δεμάτων αγάπης σε άπορους δημότες του  

  Δήμου  Σερρών για τις εορτές του Πάσχα, έτους 2015.  

  Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ. Αγιαννίδου Στ. 

 

ΘΕΜΑ 15ο:   Διατύπωση γνώμης σχετικά με τη χορήγηση δικαιώματος άδειας λήψης  

  αδρανών υλικών στο Δήμο Σερρών από την κοίτη του χειμάρρου Πετρωτού 

  της Δ.Ε. Λευκώνα, εμβαδού 134,690 στρ. δημόσιας έκτασης, από την  

  διατομή 20 (θέση 0+800μ.) έως την διατομή 48 (θέση 1+920) για την ΚΞ  

  Τέρνα Α.Ε. – ΑΕΓΕΚ Κατασκευαστική Α.Ε. για επιχωματώσεις του έργου 

  «Κάθετος άξονας 60 Εγνατίας Οδού Δερβένι Σέρρες - Προμαχώνας:  

  Εργασίες ολοκλήρωσης τμημάτων Α/Κ Λαγκαδά - Α/Κ Λαχανά και  

  Στρυμονικό - Α/Κ Χριστού (60.1.1-60.1.2-60.2.2). 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ  16ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού και έγκριση διενέργειας προμηθειών: 

  α) ειδών γραφείου έτους 2015 και 

  β) τόνερ και μελανιών για φωτοτυπικά μηχανήματα και εκτυπωτικά. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 17ο:  Ανανέωση των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  

  α) για την υλοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης πράξης «Ανάπτυξη Δομών 

  και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και 

  για την καταπολέμηση της βίας – Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής  
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  Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στον Άξονα  

  Προτεραιότητας 08» του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 του  

  Δήμου Σερρών» και  

  β) για την υλοποίηση της πράξης «Προώθηση του μαζικού αθλητισμού στη 

  διασυνοριακή περιοχή των Δήμων Petrich και Δήμου Σερρών» (ακρωνύμιο 

  “Sports for all”) που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής  

  Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013, στο πλαίσιο του  

  προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2015. 

  Εισηγητές: Η αντιδήμαρχος κ. Αγιαννίδου Στ. & ο εντεταλμένος Δημ. 

  Σύμβουλος κ. Καρπουχτσής Κ. 

 

ΘΕΜΑ 18ο:   Έγκριση πρόσληψης προσωπικού: 

  α) Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και 

  β) με συμβάσεις μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο του προγραμματισμού  

  προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2015 στους Ο.Τ.Α. Α' Βαθμού. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 19ο:  Έγκριση έντοκης κατάθεσης του χρηματικού υπολοίπου του Δήμου  

  Σερρών σε λογαριασμό πιστωτικού ιδρύματος. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση διενέργειας προμήθειας ¨Ανταλλακτικά οχημάτων και   

  μηχανημάτων του Δήμου¨. 

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

 

ΘΕΜΑ 21ο:  Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου  

  Σερρών και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2015, με τη   

  διαδικασία της διαπραγμάτευσης. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 22ο:  Έγκριση τροποποίησης του έργου: ¨Sports for all¨. 

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

 

ΘΕΜΑ 23ο:  Έγκριση τρόπου υλοποίησης και τελικής κατανομής του προϋπολογισμού  

  του προγράμματος ¨Ευρώπη για τους πολίτες¨ με τίτλο ¨Δημοκρατική  

  ιδιότητα και συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά¨. 

  Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Καρπουχτσής Κ. 
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ΘΕΜΑ 24ο:   Έγκριση  μελέτης  παροχής  υπηρεσιών  ¨Συντήρηση  και  επισκευή 

  μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων Δήμου Σερρών¨. 

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

 

ΘΕΜΑ 25ο:   Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών: Ευπρεπισμός – συντήρηση –  

  εξωραϊσμός – καθαριότητα των Δημ. Κοιμητηρίων: 

  α) Δ.Ε. Σκουτάρεως Δήμου Σερρών, 

  β) Δ.Ε. Λευκώνα Δήμου Σερρών, 

  γ) Δ.Ε. Κ. Μητρούση Δήμου Σερρών, 

  δ) Τ.Κ. Ορεινής – Βροντούς Δήμου Σερρών και 

  ε) Τ.Κ. Ελαιώνα – Οινούσας – Επταμύλων Δήμου Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 26ο:   Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας τμήματος του υπ' αριθμ. 1199  

  αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Σκουτάρεως. 

  Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ  27ο:  Έγκριση εκμισθώσεων ακινήτων κληροδοτήματος Αποστολίδη. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ  28ο:  Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας σχολικών αγρών: 

  α) Άνω Βροντούς και 

  β) Κουμαριάς. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ  29ο:  Έγκριση άρσης κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου. 

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

 

ΘΕΜΑ 30ο:   Έγκριση ανανέωσης επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών,  

  αρμοδιότητας του Δήμου Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 31ο:   Έγκριση ένταξης νέων έργων του Τμήματος Πρασίνου στο Τεχνικό  

  Πρόγραμμα του έτους 2015. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 
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ΘΕΜΑ 32ο:   Έγκριση τεχνικής μελέτης αυτεπιστασίας και εκτέλεσης του έργου:  

  ¨Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών κτηρίων έτους 2015¨.  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 33ο:   Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων: 

  α) Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Τ. Δ. Κ. Καμήλας, 

  β) Εξυγίανση αγροτικών δρόμων σύνδεσης αγροκτημάτων Λευκώνα – Κ.  

  Μητρούση, β΄ φάση, 

  γ) Επισκευή συντήρηση του 1ου Γυμνασίου Σερρών και 

  δ) Κατασκευή περίφραξης δημοτικών εκτάσεων της ΤΚ Προβατά του  

  Δήμου Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 34ο:   Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των έργων: 

  α) Εργασίες βελτίωσης του δικτύου οριζόντιας οδικής σήμανσης –   

  διαβάσεων και προσβασιμότητας του Δήμου Σερρών για το έτος 2014, 

  β) Επισκευές – συντηρήσεις – κατασκευές στο 3ο Γυμνάσιο Σερρών και 

  γ) Συντήρηση κοινοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Χριστός. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 35ο:   Έγκριση 1ου ΑΠΕ και χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου:  

  ¨Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης 5ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου  

  Σερρών με την υλοποίηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας και την  

  εγκατάσταση συστήματος αβαθούς γεωθερμίας (υποέργο 4)¨. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 36ο:   Διαγραφή οφειλετών από χρηματικούς καταλόγους. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 37ο:   Έγκριση επιστροφής ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 38ο:  Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας: 

  α) του κ. Δημάρχου, 

  β) του αντιδημάρχου κ. Γαλάνη και 

  γ) του αντιδημάρχου κ. Μυστακίδη, κατά το μήνα Μάρτιο 2015 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 
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ΘΕΜΑ 39ο:   Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας: 

  α) του κ. Δημάρχου κατά το μήνα Φεβρουάριο 2015, 

  β) του αντιδημάρχου κ. Μυστακίδη, κατά το μήνα Φεβρουάριο 2015,  

  γ) της Νομικής Συμβούλου κ. Τσινίκα Μαρίας κατά το μήνα Μάρτιο 2015 

  και δ) υπαλλήλων του Δήμου, κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2014. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

 ΘΕΜΑ 40ο:    Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 444/2013 απόφασης του Δημ. 

  Συμβουλίου: ¨Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στην Γεωργιανού   

  Μπουρβάνη Αντωνία του Ζαχαρία, πρώην Δημοτικής Υπαλλήλου, λόγω  

  συνταξιοδότησης¨. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Επερώτηση της Λαϊκής Συσπείρωσης Δήμου Σερρών σχετικά με μισθοδοσία 

  καθαριστριών σχολείων με σύμβαση έργου.  

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

 

……………………… 

…………….. 
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6Η     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κυρίες και κύριοι  καλησπέρα σας.  Θα ξεκινήσουμε με μια 

ανακοίνωση. Εάν υπάρχει από πλευράς σας,  κύ ριε Δήμαρχε,  από τους 

επικεφαλής των παρατάξεων κάποια ανακοίνωση; Όχι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Μετά οι  ερωτήσεις.  Ξεκινάμε με ανακοινώσεις από τον κ.  Ραμπότα, 

τον Πρόεδρο της κοινωφελούς επιχείρησης σχετικά με την Πολιτεία 

των Ευχών.  

 Παρακαλώ κ.  Ραμπότα έχετε τον λόγο.   

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

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

συνέχεια της δέσμευσης ενώπιόν σας σχετικά με την σε προηγούμενο 

Δημοτικό Συμβούλιο είχαμε δεσμευτεί  ότι  θα φέρουμε προς ενημέρωσή 

σας τον απολογισμό της δράσης και της εκδήλωσης της λεγόμενης 

Πολιτείας των Ευχών όπου στο εισηγητικό σημείωμα που έχετε πάρει 

αναφέρονται λεπτομερώς όλα τα στοιχεία σχετικά με την δράση της 

Πολιτείας των Ευχών που έγινε με την ευθύνη της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.  και του 

Δήμου  Σερρών.  

 Να πω πάνω σε αυτό το σημείο ότι  οι  ενέργειες είναι αναλυτικά 

το τι  ακριβώς,  πως έγιναν σε όλη την διαδρομή. Επίσης ποια 

συγκροτήματα και ποιοι  φορείς συμμετείχαν και αυτά έχουν 

ονοματεπώνυμο και θα τα αναφέρουμε ονομαστικά στο εισηγητικό 
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σημείωμα της ενημέρωσης,  όπως επίσης και τι  ακριβώς,  ποιοι  

παρευρέθηκαν, ποιοι  συμμετείχαν σε μια δράση για την οποία πολύς 

λόγος έγινε.   

 Όλα τα ανωτέρω τελούν υπό την διαδικασία λειτουργίας της 

Κ.Ε.ΔΗ.Σ.  ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου,  είναι 

συμβασιοποιημένα, αναρτημένα στην Διαύγεια και έγιναν σε πλήρη 

ενημέρωση του Δ.Σ..  

 Ο απολογισμός ήρθε την συγκεκριμένη ημερομηνία γιατί  έπρεπε 

πρώτα να ολοκληρωθούν όλες οι  τυπικές διαδικασίες και φυσικά να 

τονίσω σε αυτό το σημείο ότι  πρώτα ενημερώνουμε το Δ.Σ. της 

Κ.Ε.ΔΗ.Σ.  και  μετά στο Δημοτικό Συμβούλιο.  Αυτό είναι προσωπικά η 

διαδικασία ενημέρωσης που προβλέπεται και έτσι πρέπει να γίνεται 

πριν βγαίνουμε δημοσίως και λέει  ο καθένας ότι  μπορεί να πει .   

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Υπάρχει κάποια ερώτηση, απορία; Το θέμα αυτό,  κ.  Ραμ πότα θέλετε να 

το φέρουμε σε τακτική συνεδρίαση προς συζήτηση στο Δημοτικό 

Συμβούλιο; Όχι δεν προβλέπεται ,  απλώς …  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Δεν υπάρχει θέμα, κύριε Πρόεδρε,  είναι θέμα το σώματος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Εγγράφως ενημερώσατε το σώμα; Μοιράσατε κάποιο…  

 Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Εγγράφως δώσαμε μια εισηγητική έκθεση όπως ήρθε ο απολογισμός ως 

απόρροια έγκρισης από το Δ.Σ. που έχει  και την ευθύνη της 

λειτουργίας τόσο του οικονομικού όσο και των πολιτιστικών. Στο Δ.Σ. 

της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. .  Και ως δέσμευση που είχαμε αναλάβει εδώ περίπο υ τον 
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Νοέμβριο,  είχα δεσμευτεί  μπροστά στο σώμα ότι  θα έρθει  γραπτώς όλη 

η διαδικασία το τι  ακριβώς θα συμβεί στην Πολιτεία των Ευχών και 

αυτό καταθέτω προς ενημέρωση στους συναδέλφους και τις  

συναδέλφισσες του Δημοτικού Συμβουλίου για να γνωρίζουν ακριβώς  

τι  έχει  γίνει  με την Πολιτεία των Ευχών, για την οποία πολύς λόγος 

γίνεται ή έγινε να το πω έτσι και πιστεύω να μην γίνει  από εδώ και 

πέρα.  

 Έτσι μάλιστα μπορώ να πω ότι  δεσμευόμαστε από τώρα ότι  με 

τον ίδιο τρόπο και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο για  την χρονιά 

του ΄15 τι  είναι να γίνει .  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Μισό λεπτό κ.  Αντώνη, θα σας δώσω τον λόγο.  Κύριε Ραμπότα αυτόν 

τον απολογισμό που έχετε με αριθμό πρωτοκόλλου θέλετε να τον 

μοιράσουμε στο σώμα;  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Αυτό το σημείωμα ήταν προς ενημέρωση των μελών. Έχω ειδοποιήσει 

στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου να λάβουν όλοι υπόψη. 

Είχα την αίσθηση ότι  το έχουν δώσει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ωραία.  Να το έχει  και ο καθένας ξεχωριστά. Ζητήσατε τον λόγο κ.  

Αντώνη, παρακαλώ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε για να έχει  επιτυχία αυτό που προσπαθείτε να κάνετε,  

εκεί  ο χώρος είναι ακατάλληλος,  είναι μέσα στις  λάσπες,  μέσα στα 

νερά και είναι ντροπή για ένα πολιτισμένο περιβάλλον.  Δεν είναι 
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πολιτισμένο περιβάλλον.  Αυτό πρέπει να γίνει  στην πλατεία 

Ελευθερίας,  να μαζευτεί  ο κόσμος στο κέντρο της πόλεως και να το 

χαρεί.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Δεν επαρκεί.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πως δεν επαρκεί,  κύριε Πρόεδρε; Είναι μια χαρά. Να γίνει  στην 

Μεραρχία που είναι τεράστιο,  εκεί .  Πώς δεν χωρεί;  Από την 

Μεραρχίας μέχρι την πλατεία Ελευθερίας τι  λέτε κύριε Πρόεδρε; Εκεί 

είναι μέσα στην λάσπη, μέσα στον βούρκο. Πήγα εγώ δέκα φορές.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ίσως θα πρέπει να βελτιωθούν οι  συνθήκες και θα συμφωνήσω, αλλά ο 

χώρος νομίζω ότι  είναι αξιόλογος.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Καλή πρόθεση έχετε και καλά κάνετε,  όμως για να έχει  επιτυχία και να 

έχει  η αγορά, η Σερραϊκή  αγορά μια δεκάρα, καλό είναι να γίνει  εκεί ,  

από την πλατεία Ελευθερίας μέχρι την πλατεία… Να έχει  επιτυχία.  

Έτσι πιστεύω εγώ τουλάχιστον.  Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Πάμε σε ερώτηση είπατε θέλετε κ.  Φωτιάδη να υποβάλλετε;  Παρακαλώ 

έχετε τον λόγο.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μια ερώτηση, κύριε Πρόεδρε,  προς την συμπολίτευση, τουλάχιστον με 

δυο αποδέκτες.  Τελευταία γίνεται συνεχώς στις  κινήσεις προς Αθήνα 

αιτιολόγησή τους αναφορά την υπόθεση του στρατοπέδου. Και ο κ.  

Μυστακίδης και ο κ.  Αγγελίδης και στην προηγούμενη συνεδρίαση και 

σε αυτή, γιατί  τα δυο πρόσωπα είναι εμπλεκόμενα και θα θέλαμε μια 
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γενική ενημέρωση που είναι η περίπτωση των στρατοπέδων και γιατί  

χρειάζεται αυτή την περίοδο τόση συχνή επαφή και κινητικότητα;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:   

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

σας.  Ναι όντως πήγαμε στην Αθήνα τον περασμένο μήνα και τώρα θα 

πάω πάλι 30 του μηνός,  κυρίως για το στρατόπεδο Εμμ. Παππά.  

 Όπως ξέρετε έχει  γίνει  μια συμφωνία με τον Στρατό να τους 

δώσουμε 40 στρέμματα, 45,  πολεοδομημένα στο Εμμ. Παππά και να 

πάρουμε τα υπόλοιπα 300 στρέμματα. Αυτά για να γίνουν προηγείται 

μια διαδικασία,  η οποία είναι αυτή την στιγμή στο ΥΠΕΚΑ και είναι 

υπό έγκριση από το ΥΠΕΚΑ η πολεοδομική μελέτη του στρατοπέδου 

Εμμ. Παππά.  

 Πήγε ο Δήμαρχος εκεί  πέρα, οι  υπάλληλοι ξέρετε είναι 

φορτωμένοι με υποθέσεις από όλη την Ελλάδα και εγώ πήγα την 

πιέσαμε τον υπάλληλο, άνοιξε τον φάκελο, έβγαλε κάποιες 

παρατηρήσεις,  ξανά πήγαμε,  πήγα εγώ με την υπάλληλο του 

Πολεοδομικού την κυρία Ανίτα την Νάτσου, τα ξανά είδε,  μας είπε ότι  

θα τα μελετήσει και άλλο και μας έστειλε και άλλες παρατηρήσεις και 

τώρα 30 του μηνός θα πάω πάλι με τις  παρατηρήσεις.   

 Όπως ξέρετε έτσι δουλεύουν οι  υπάλ ληλοι και έτσι δουλεύει και 

το Υπουργείο.  Εάν δεν πηγαίνεις  συνέχεια και εάν δεν πιέζεις  δεν 

γίνεται τίποτα.  Και εάν το αφήναμε το θέμα, ούτε μετά από ένα χρόνο, 

ούτε μετά από δυο χρόνια θα άνοιξε ο φάκελος ο σκονισμένος.   

 Παράλληλα ,  ότι άλλο χρειάζεται και ότι  άλλο μπορώ, όποια άλλη 

υπόθεση μπορώ να προωθήσω στην Αθήνα το κάνω. Όπως 

παραδείγματος χάρη, εκτός από αυτό ασχολήθηκα και με κάτι  

υποθέσεις πολύ σοβαρές που αφορούν το Δασαρχείο και το γραφείο 
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Κτηματολογίου του Δήμου  Σερρών και αναφέρομαι στις  πρά ξεις  

χαρακτηρισμού όπου είναι μια διαδικασία τεράστια.  Δηλαδή για κάθε 

χωράφι που θέλουμε να νοικιάσουμε,  να μισθώσουμε ή και για τους 

ιδιώτες για μια άδεια που θα βγει  σε ένα χωράφι το οποίο είναι 

πιθανόν μέσα στο κάμπο των Σερρών, μέσα στον αναδασμό χρει άζεται 

πράξη αναδασμού. Το Δασαρχείο είχε φρακάρει,  εμείς  στέλναμε για τα 

μισθώματα τα τοπογραφικά δέκα, δέκα για κάθε χωράφι,  μιλάμε για 

εκατοντάδες τοπογραφικά και η κατάσταση έφτασε σε αδιέξοδο.  

 Πήγα στην Διεύθυνση Δασών στον Διευθυντή και δώσαμε μια 

άμεση λύση και εάν θέλετε να σας την πω, ότι  εκεί  που χρειάζεται για 

όλο τον κάμπο και για κάθε χωράφι να κάνουμε πράξη χαρακτηρισμού, 

που σημαίνει  οκτώ μήνες και να πηγαίνουν εκεί  οι  υπάλληλοι,  να 

παίρνουνε εκτός έδρας,  να πληρώνουμε μεροκάματα, να καίμε 

βενζίνες,  έδωσε την λύση ο διευθυντής μετά από συνεννόηση που 

είχαμε και έδωσε στον Δασάρχη εντολή να κάνει  μια πράξη για όλο 

τον κάμπο, αντί  να γίνουν 800 πράξεις .   

 Αυτό νομίζω ήταν μια πάρα πολύ καλή εξέλιξη,  έχει  ξεμπλοκάρει 

δηλαδή τρόπο τινά αυτές και  τις  δυο υπηρεσίες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κύριε Δήμαρχε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Οι διαδικασίες οι  γραφειοκρατικές για την έγκριση μιας μελέτης από 

το Υπουργείο Περιβάλλοντος και προπαντός για το θέμα των 

στρατοπέδων είναι χρονοβόρες,  απαιτούν πάρα πολύ δουλειά,  δεν 

υπάρχει προσωπικό και το προσωπικό που υπάρχει είναι ένα,  δυο 

υπάλληλοι για όλη την Ελλάδα.  
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 Πέραν αυτού απαιτούνται και εξειδικευμένες γνώσεις.  δεν είναι η 

πρώτη φορά που πήγαν και οι  υπηρεσιακοί παράγοντες για το θεμα των 

στρατοπέδων. Πριν από ενάμιση χρόνο είχα πάε ι εγώ πριν βγει  η κυρία 

Γούλα στην σύνταξη και με την κυρία Γούλα πήγαμε ακριβώς για τον 

ίδιο σκοπό.  

 Ο κ. Μυστακίδης πάει τώρα για την έγκριση της μελέτης,  της 

πολεοδομικής μελέτης για το πρώην στρατόπεδο Εμμ. Παππά. Εγώ που 

ξανά πήγαν χρειάστηκαν συμπληρωματικά στοιχεία για την γεωλογική 

μελέτη του στρατοπέδου Παπαλουκά. Γι΄ αυτά πήγαμε.  Από εκεί  πέρα 

πρέπει να πάμε και να τα κυνηγάμε τα θέματα, διαφορετικά δεν 

γίνεται,  δεν πρόκειται να τελειώσουμε ποτέ.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Δεν ξέρω, κ.  Φωτιάδη άμα σας κάλυ ψε η απάντηση. Και οτιδήποτε 

άλλο, μαζεύονται διάφορα θέματα και οτιδήποτε μπορούμε να κάνουμε 

στα υπουργεία το κάνουμε.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.  Εγώ σας έχω αναλύσει πάρα 

πολλές φορές εδώ μέσα ότι  είναι ότι  χειρότερο π ράγμα για την πόλη 

των Σερρών. Θέλει πολλά χρήματα να δαπανήσει η πόλη των Σερρών 

για να κάνει  τις  λεγόμενες βίλες των αξιωματικών. Είναι έγκλημα αυτό 

που πάτε να κάνετε.  Μην το πειράξετε.  Ακούτε;  45.000 μέτρα για να 

κάνετε πολεοδόμηση ξέρετε τι  χρειάζεται ;  Που θα βρει  ο Δήμος τα 

λεφτά; Θέλει έργα υποδομής.  Θέλει ύδρευση, αποχέτευση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη μην μπαίνουμε στην λεπτομέρεια.  Δεν έχουμε 

τέτοιο θέμα.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Έχουμε πει  να μην προχωρήσει,  είναι έγκλημα αυτό που πάτε να 

κάνετε.  Που θα βρείτε τα λεφτά να πολεοδομήσετε πενήντα στρέμματα 

κ.  Ηρακλή; Που θα βρείτε τα λεφτά;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Αυτό το συζητήσαμε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να προχωρήσουμε.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

 Όχι,  συγνώμη. Να μιλήσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν γίνεται να μιλήσετε.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

 Κοιτάξτε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μυστακίδη καταστρατηγείτε την διαδικασία.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Δεν θα απαντήσω σε αυτό,  στον κ.  Φωτιάδη θα απαντήσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καταστρατηγείτε την διαδικασία.  Ο κ.  Φωτιάδης ικανοποιήθηκε από 

την απάντησή σας.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Θέλω να πω ότι  πηγαίνουμε με δικά μας έξοδα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έκλεισε το θέμα.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Τα πληρώνουμε και δεν …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Έκλεισε το θέμα και συνεχίζουμε.  Σεβαστείτε λιγάκι την διαδικασία 

όλοι σας.   

 Απάντηση σε προφορική ερώτηση του κ.  Μηλίδη προς τον 

Πρόεδρο της  Δ.Ε.Υ.Α.Σ. Σερρών, τον κ.  Χασαπίδη σχετικά με το εάν 

πληρώνουν νερό όλες οι  σχολικές μονάδες ή εξαιρούνται κάποιες από 

αυτές;   

 Ο λόγος σε σας κ.  πρόεδρε,  κύριε Χασαπίδη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Απουσιάζει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει,  απουσιάζει .  Θέλετε να το αναβάλουμε για όταν έρθει;  

Εντάξει .  Σεβαστό, σεβαστό. Πάμε …  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μια άλλη ερώτηση μπορώ;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τώρα προχωρήσαμε,  Εντάξει ,  κάντε την,  κ.  Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Επειδή πήραμε ως παράταξη, κύριε Πρόεδρε,  μετά από αίτημα που 

διατυπώσαμε εδώ μέσα στην αίθουσα  και από την μελέτη διαπιστώθηκε 

ότι  όχι  ένας αλλά πολλοί οικισμοί στο νερό ύδρευσης έχουν σωματίδια,  

έχουν είσοδο δηλαδή φερτών, δεν είναι νομίζω σκόπιμο να το αναφέρω 

αλλά νομίζω είναι γνωστό, εδώ θα ήθελα να ακούσω τι  θα κάνει  η 

δημοτική αρχή.  

 Παράδειγμα, για να μην πάω σε άλλους οικισμούς,  ο Λευκώνας.  

Δεν περνάει ούτε ένας μήνας ολάκερος που να μην έχουμε ανακοίνωση 

από το περιφερόμενο όχημα ότι  το νερό είναι ακατάλληλο. Τι 

προτίθεται να κάνει  η δημοτική αρχή; Αλλά δεν είναι μόνο ο 
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Λευκώνας,  δεν θέλω να αναφέρω και άλλα χωριά,  είναι αρκετά,  πέραν 

των πέντε και θεωρώ ότι  από σεβασμό, για να μην δημιουργηθεί 

συνθήκη πανικού θα πρέπει εδώ να υπάρξει μια απάντηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. εάν θέλει  να απαντήσει τώρα;  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Θα απαντήσω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Ειδικά για τον Λευκώνα, κ.  Φωτιάδη θα πρέπει να το γνωρίζατε ότι  

είναι οι  πηγές επάνω οι οποίες έχουν να γίνει  παρέμβαση στις  πηγές 

πάνω από 15 χρόνια.  Δυστυχώς κάθε φορά που είχαμε πλημμυρικό 

φαινόμενο, που είχαμε έντονη βροχόπτωση από τα πρανή της περιοχής,  

τα γνωρίζετε καλά, πάνε φερτές ουσίες προς τις  πηγές και αυτές 

μεταφέρονται στα υδραγωγεία.   

 Ήδη έχουμε εργολαβία σε εξέλιξη,  έχουμε δημοπρατήσει 

εργολαβία σε εξέλιξη για να παρέμβουμε,  να καλλιεργήσουμε τις  πηγέ ς 

πάνω και του Μπατανίου και του Μοράμορ. Πιστεύουμε δηλαδή ότι  θα 

επιλύσουμε το πρόβλημα, γιατί  φερτές ύλες είχαμε και σε 

προγενέστερο χρόνο που οφείλονταν τα φρεάτια της διαδρομής.  Αυτά 

έχουν καθαριστεί  από την Δ.Ε.Υ.Α.Σ.,  τώρα πιστεύουμε και με αυτή 

την  παρέμβαση που θα γίνει  στις  πηγές και του Μοράμορ και των 

Μπατανίων θα λυθεί οριστικά το πρόβλημα των φερτών που έχουν 

σχέση με τα πλημμυρικά φαινόμενα  που παρατηρούνται εκεί  στην 

περιοχή.  
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 Αυτό οφείλατε να το γνωρίζετε.  Απορώ πως κάνατε αυτή την 

ερώτηση  για τον Λευκώνα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ας μην το συζητήσουμε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πρόεδρε μια ακόμα κουβέντα.  Για τον Λευκώνα γνωρίζω πολύ καλά 

και ξέρω τι  συμβαίνει  κ.  Χασαπίδη και δεκαπέντε χρόνια δεν έχει ,  

αλλά εν πάση περιπτώσει,  υπάρχει  και άλλα χωριά.  Για τα άλλα χ ωριά 

τι  έχετε να πείτε;   

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Συγκεκριμενοποιήστε μου αυτή την πληροφόρηση.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Θα σας πω.  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Εάν θέλετε να γίνει  δημόσιο ο διάλογος …  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Σας είπα,  ψάξτε τις  αναλύσεις σας,  οφείλατε να το κάνετε.  Κάτω 

Καμήλα, Σκούταρι,  Μητρούσι.  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Αυτές,  ενδεχομένως,  να υπάρχουν περιστασιακές επιβαρύνσεις του 

δικτύου. Όταν έχουμε μεγάλη σημαντική βλάβη στο εσωτερικό δίκτυο 

και παρεμβαίνουν τα συνεργεία μας,  την ώρα της εργασίας αυτό είναι 

κανόνας,  ενδεχομένως να έχουμε εισροή φερτών στα δίκτυα. Εμείς 

όμως τότε άμεσα, την ίδια στιγμή βγάζουμε ανακοίνωση που 

απαγορεύουμε ουσιαστικά στους κατοίκους να χρησιμοποιήσουν το 

νερό. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι  άλλο γιατί  είναι στιγμιαία η 



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 18ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015  

23 

επιβάρυνση των εσωτερικών δικτύων όταν  έχουμε μια σημαντική 

βλάβη και παρεμβαίνουμε για την διορθώσουμε.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μισό λεπτό μία ερώτηση… Έχουμε φρεάτια καθαρισμού;  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Ως Δ.Ε.Υ.Α.Σ. παραλάβαμε δίκτυο στους Καποδιστριακούς Δήμους  

υποβαθμισμένα δίκτυα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Χωρίς διάλογο παρακαλώ. Τελειώσατε με την ερώτηση, ακούστε την 

απάντηση.  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Ακούστε κ.  Αναστασιάδη. Έχουμε κάνει  παρεμβάσεις,  δημιουργήσαμε 

τερματικές βάνες καθαρισμού, υπάρχουν όμως και άλλες ανάγκες τις  

οποίες τις  προχωράμε.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Αυτό το κάνουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελειώσαμε με αυτό το θέμα και προχωράμε σε επερώτηση από την 

δημοτική παράταξη Λαϊκή Συσπείρωση δια του εκπροσώπου της κυρίου 

Καρύδα Νικολάου με θέμα: Μισθοδοσία καθαριστριών σχολείων με  

σύμβαση έργου.  

 Τις τελευταίες μέρες,  διαβάζω την επερώτηση, τ ις  τελευταίες 

μέρες γίναμε σαν παράταξη αποδέκτες παραπόνων από τις  καθαρίστριες 

στα σχολεία του Δήμου  Σερρών που εργάζονται με δεκάμηνες συμβάσεις 

έργου.   
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 Συγκεκριμένα μας ενημέρωσαν ότι  παρ αμένουν απλήρωτες για δυο 

μήνες χωρίς να υπάρχει  κάποια ενημέρωση από τις  αρμόδιες υπηρεσίες 

γ ια το πότε θα τους καταβληθούν τα δεδουλευμένα.  

 Σαν παράταξη γνωρίζουμε ότι  υπεύθυνοι γ ια την μισθοδοσία τους 

είναι το Ινστιτούτο Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και οι  εκάστοτε 

Σχολικές Επιτροπές.  Ωστόσο πρέπει  να καταλάβουμε όλοι μας ότι  

πρόκειται γ ια εξαιρετικά χαμηλόμισθες εργαζόμενες που προσφέρουν 

πολύ περισσότερα από όσα αμείβονται.  Να σκεφτούμε ότι  σε συνθήκες 

κρίσης και το τελευταίο ευρώ δεν περισσεύει  από  την λαϊκή οικογένεια.  

Επίσης ανάμεσά τους υπάρχουν γυναίκες που είναι οι  μόνες που 

εργάζονται στην οικογένειά τους ή άλλες που έχουν παιδιά που 

σπουδάζουν.  

 Είναι θέμα αξιοπρέπειας για τ ις  εργαζόμενες και τάξης για τον 

Δήμο, αφού αυτός ωφελείται από την ε ργασία τους.   

 Έχοντας υπόψη το πολύ κακό περσινό προηγούμενο που οι  ίδιες οι  

εργαζόμενες παρέμεναν απλήρωτες για επτά μήνες,  ζητούμε από τον κ.  

Δήμαρχο ή τον αρμοδιο αντιδήμαρχο να τοποθετηθούν για το πώς 

προγραμματίζει  η δημοτική αρχή να δώσει λύση σε αυ τό το ζήτημα.  

 Ο επικεφαλής  

 κος Καρύδας Νικόλαος.  

 

 Απάντηση από τον δημοτικό σύμβουλο τον κ.  Τερζή Βασίλειο.  

Παρακαλώ έχετε τον λόγο.   

Κος ΤΕΡΖΗΣ:  

Ναι,  ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  

συνάδελφοι και με την άδεια του κ.  Μερετού δη, ο οποίος είναι ο 

εντεταλμένος σύμβουλος για τα θέματα παιδείας θα ήθελα να 
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απαντήσω ως εξής:  έχετε απόλυτο δίκαιο,  κ.  Καρύδα, για όλες αυτές 

τις  διαπιστώσεις.  Όντως το ΕΝΕΔΗΔΗΜ είναι αυτό το οποίο μας 

στέλνει  τις  χρηματοδοτήσεις για τις  καθαρίστριες οι  οποίες είναι 

συμβασιούχες με την 10μηνη αυτή σύμβαση.  

 Είναι ογδόντα στο αριθμό, υπάρχουν άλλες σαράντα οι  οποίες 

πληρώνονται από την ΕΔΑΧ, δηλαδή από τον Δήμο  γιατί  είναι 

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Σύμφωνα λοιπόν με την σύμβασή 

τους και την οποία υπογράφουν, η μισθοδοσία τους γίνεται όποτε έρθει  

χρηματοδότηση από το ΕΝΕΔΗΔΗΜ, δηλαδή το Ινστιτούτο Νεολαίας 

Δια Βίου Μάθησης,  το οποίο ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας.   

 Αυτή η χρηματοδότηση έρχεται τρεις  φορές τον χρόνο. Περίπου η 

πρώτη έρχεται γύρω στα Χριστούγεννα, η δεύτερη την περιμένουμε 

τώρα γύρω μέχρι το Πάσχα και η τρίτη έρχεται τον Σεπτέμβριο.   

Όπως καταλαβαίνετε υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με την 

χρηματοδότηση, μιας και έρχεται τρεις  φορές τον χρόνο με αποτέλεσμα  

να αδυνατεί  και ο ίδιος ο Δήμος να πληρώσει τις  συγκεκριμένες 

καθαρίστριες.  Αξίζει  να αναφέρω ότι  οι  μηνιαίες αυτές αποδοχές τους 

συνολικά γύρω στις  45.000. Όπως καταλαβαίνετε 45.000 ο Δήμος τον 

μήνα από μόνος του εξ ιδίων να πληρώνει τις  καθαρίστριες και να 

περιμένει  εκ των υστέρων να έρθει  από το ΕΝΕΔΗΔΗΜ η 

χρηματοδότηση είναι λίγο δύσκολο.  

Αναφέρω ότι  μόλις σήμερα έγινε η χρηματοδότηση και με 

απόφαση της ΕΣΕΠΕ αλλά και της ΕΣΕΔΕ, δηλαδή της Ενιαίας 

Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,  

ώστε να πληρωθούν για  ένα μήνα με κάποια χρηματικά αποθέματα που 

πάντοτε έχουμε από το ΄11 και μετά,  για να καλύπτουμε ανάγκες 

κυρίως για θέρμανση τους δύσκολους χειμερινούς μήνες.   
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Από αυτά λοιπόν τα χρηματικά αποθέματα σήμερα έχει  γίνει  

εκταμίευση ώστε στις  27 του μηνός να π ληρωθούν οι  συγκεκριμένες 

καθαρίστριες έναν μήνα, ώστε να τις  διευκολύνουμε,  όπως καλά είπατε  

για το σημαντικό πρόβλημα που έχουν και για την επιβίωσή τους και 

με την ευκαιρία και των εορτών που έρχονται σε λίγες ημέρες.  Σε λίγο 

διάστημα.  

Ο Άγγελος ο Παστουρματζής,  ο οποίος είναι ο υπεύθυνος μέσα 

στο γραφείο της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής τον Φεβρουάριο 

επισκέφτηκε ένα συνέδριο που έγινε από το ΕΝΕΔΗΔΗΜ στο Κιλκίς 

όπου εκεί  ανέφερε το συγκεκριμένο πρόβλημα. Του υποσχέθηκαν ότι  

με την νέα ίσως υπουργική σύνθεση που έχει  το Υπουργείο Παιδείας 

θα κοιτάξουν αυτό το θέμα, γιατί  γνωρίζουν και οι  ίδιοι  ότι  είναι πολύ 

σοβαρό, αξίζει  όμως να αναφέρω ότι  ο Δήμος μας είναι μέσα στους 

είκοσι Δήμους  σε όλη την χώρα που έχει  πάρει την χρηματοδότηση, 

την πρώτη χρηματοδότηση.  

Αναφέρω ότι  μόνο είκοσι Δήμοι  σε όλη την επικράτεια έχουν 

πάρει την πρώτη χρηματοδότηση. Με αυτή την πρώτη χρηματοδότηση, 

τουλάχιστον,  είναι καλυμμένες αυτές οι  θέσεις των συμβασιούχων 

μέχρι και τα Χριστούγεννα. Άρα υπολείπονται αυτοί οι  τρεις  μήνες,  

μπήκαμε τώρα στον τρίτο τον Μάρτιο,  για τους οποίους μήνες,  για την 

πληρωμή τους περιμένουμε την δεύτερη φάση της χρηματοδότησης.   

Νομίζω ότι  στο μέτρου του δυνατού έδωσα τις  απαντήσεις που 

εμείς  μπορούμε να δώσουμε ως Ενιαία Σχολική Επιτροπή 

Δευτεροβάθμιας και αντίστοιχα ο κ.  Μερετούδης Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης.  Από τα ταμειακά αποθέματα λοιπόν,  αυτά τα οποία 

έχουμε για έκτακτες συνθήκες,  όπως είναι η θέρμανση κατά την 

χειμερινή περίοδο,  καλύψαμε τον πρώτο μήνα. Ήδη σήμερα έγινε,  
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επαναλαμβάνω κατάθεση για να πληρωθούν από την Ενιαία Αρχή 

Πληρωμών στις  27 του μηνός.   

Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι  περισσότερο γιατί  υπενθυμίζω ότι  

ανέρχεται το ποσό γύρω στις  45.000 τον μήνα. Δεν μπορεί ο Δήμος 

λοιπόν κάθε μήνα να δίνει  45.000 εξ ιδίων και να περιμένει  το 

ΕΝΕΔΗΔΗΜ να καλύψει αυτό το ποσό.  

Αυτό είναι πανελλαδικό.  Μόνο είκοσι Δήμοι  σε όλη την Ελλάδα 

πήραν την πρώτη χρηματοδότηση και ένας από αυτούς είμαστε και 

εμείς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και μπαίνουμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης με πρώτο θέμα:  

 

Θέμα 1 ο  :  

Αντικατάσταση  εκπροσώπου του Δήμου  στο .Σ. της Ανώνυμης 

Εταιρείας  

 με την επωνυμία ¨Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών Α.Ε.¨ .  

Εισηγητής: Ο πρόεδρος του .Σ. της εταιρείας κ.  Ραμπότας Ε.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στην θέση του κ.  Στεργίου Νικολάου μπαίνει  ο κ.  Χράπας,  

προτείνεται,  ο κ.  Χράπας Παντελής.  Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 145/2015) 
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…………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δεύτερο.  

 

Θέμα 2 ο  :  

Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. Σερρών.  

Εισηγητής: Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ κ. Χασαπίδης Κ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στην θέση της κυρίας Καρτάση Όλγας Μαρίας μέλος ως δημότισσα στο 

Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. αντικαθίσταται για λόγους προσωπικούς η κυρία 

Καρτάση Όλγα Μαρία παραιτήθηκε,  στην θέση της προτείνεται η κυρία 

Παπαδοπούλου Κωστίδου Βασιλική,  αρχιτέκτων μηχανικός ως μέλος 

στο Δ.Σ. στην θέση της κυρίας Καρτάση.  

 Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί του θέματος;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ναι,  βεβαίως επί του θέματος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Γιατί  δεν προστατεύετε τα μέλη κάθε  Δ.Σ.  και τα καλάνε κάθε μέρα 

στα δικαστήρια; Παραιτήθηκε …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλο θέμα είναι αυτό κ.  Αντώνη Αναστασι άδη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Περίμενε.  Παραιτήθηκε γιατί  φοβήθηκε.  Αυτό να το ξέρεις  και 

κανονικά εμείς  οι  χαμάληδες,  οι  σύμβουλοι που είμαστε οι  χαμάληδες 

αυτού του Δήμου  πρέπει να παραιτηθούμε όλοι ομαδικά για να δούνε 

πώς θα λειτουργήσετε εσείς  που δεν κά νετε καμία προσπάθεια για να 

πείτε γιατί  τιμωρείτε,  τι  φταίει  ένα μέλος του Δ.Σ, μπορείτε να μου 

πείτε;  Εμείς οι  ανόητοι που καθόμαστε εδώ μέσα και σας ακούμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ας προχωρήσουμε.  Επί του θέματος 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: 146/2015) 

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα τρίτο.   

 

Θέμα 3ο :  

Συγκρότηση καλλιτεχνικής επιτροπής του Δήμου  Σερρών 

εικαστικών  
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 έργων –  προμηθειών και έγκριση κανονισμού λειτουργίας της.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ είναι 10μελής κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι η Επιτροπή. Πέντε 

εκπρόσωποι από το Δημοτικό Συμβούλιο,  από όλες τις  παρατάξεις .  

Ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέλος από όλες τις  παρατάξεις  

και παρακαλώ ας ξεκινήσω από την συμπολίτευση όπου ο κ.  

Μυστακίδης ως τακτικό μέλος προτείνεται με αναπληρωματικό τον κ.  

Τερζή Βασίλειο.   

 Από εσάς κ.  Φωτιάδη; Την κυρία Ηλιοπούλου με 

αναπληρωματικό μέλος Αλέξανδρος Καλαϊτζίδης.   

 Από την παράταξή σας του κ.  Μηλίδη; Ο κ.  Αναστασιάδης,  ως 

τακτικό μέλος έτσι;  Αναστασιάδης Ηλίας με αναπληρωτή, 

αναπληρωματικό μέλος τον κ.  Μοσχολιό.   

 Από την παράταξή σας εσείς  ως τακτικό μέλος και η κυρία 

Γεωργούλα ως αναπληρωματ ικό.   

 Κύριε Καρύδα; Εσείς ως τακτικό και θα παρακαλούσα, επειδή 

είναι ένας ο κ.  Καρύδας,  ένας ακόμη συνάδελφος από οποιαδήποτε 

παράταξη ως αναπληρωματικό μέλος του κ.  Καρύδα; Η κυρία Δρίγκα. 

Ωραία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τον κ.  Αναστασιάδη τον Αντώνη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ  ρωτώ, όποιος θέλει  δεν υπάρχει θέμα.  

 Να αναφέρω και τα άλλα μέλη. Εκτός από τους πέντε 

εκπροσώπους όλων των παρατάξεων με τα αναπληρωματικά τους μέλη 
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είναι ένας αρχιτέκτονας του Δήμου, λες και έχουμε πάρα πολλού, ως 

τακτικό μέλος ο κ.  Δασκαλόπουλος Πέτρ ο με αναπληρωτή του τον κ.  

Πολυράβα. Ένα μέλος είναι ο εκάστοτε Πρόεδρος δημοτικής ή τοπικής 

κοινότητας,  τρεις  πολίτες με ειδικές γνώσεις  εκ των οποίων δυο από 

το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος  και αυτοί είναι ως τακτικά μέλη ο κ.  

Βάκαλος Ανδρέας και η κυρία Αφεντούλη Χρύσα με αναπληρωματικά 

μέλη την κυρία Γοργία Σοφία και τον κ.  Τσαυδάρογλου Χαράλαμπο. 

Και έναν εκπρόσωπο από το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών. Ως 

τακτικό μέλος είναι ο κύριος,  προτείνεται ο κ.  Τόλιος Στυλιανός και 

αναπληρωματικό μέλος  ο κύριος Κατσιλάκης Άρης.   

 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: 147/2015) 

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τέταρτο θέμα.  

 

Θέμα 4 ο  :  

Έγκριση της υπ' αριθμ. 29/2015 απόφασης του Δ.Σ. του 

Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.  
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 Δήμου  Σερρών με θέμα: ¨Έγκριση απολογιστικών στοιχείων 

κληροδοτημάτων  

 του Ν.Π.Δ.Δ. για το έτος 2014 (Κων. Τσιάγκα και Αφροδίτης 

Σιόλα).  

Εισηγητής: Ο πρόεδρος  του ΟΠΑΚΠΑ κ. Χατζημαργαρίτης Μ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι εδώ ο κ.  Χατζημαργαρίτης  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι.  Εισηγητής αντί  του κ.  Χατζημαργαρίτη ο κ.  Μεγαλομύστακας.  

Παρακαλώ κ.  Μεγαλομύστακα.  

Κος ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ:  

Το θέμα είναι απλό, δεν ξέρω εάν υπάρχουν απορίες.  Τα έξοδα είναι 

μηδενικά, τα έσοδα είναι μηδενικά. Αυτή είναι η έγκριση, δεν υπάρχει 

κάτι  στην εισήγηση διαφορετικό.  Δεν χρησιμοποιούνται σε κάτι  τα 

κτίρια,  είναι πολύ παλαιά.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 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    
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(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 148/2015) 

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα πέμπτο.   

 

Θέμα 5 ο  :  

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

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. με θέμα: ¨Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού 

έτους 2015¨ .  

Εισηγήτρια: Η πρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕ κ. Μπιτζίδου Σ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Μπιτζίδου.   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  α υτή η 

αναμόρφωση του προϋπολογισμού  γίνεται γιατί  θα πρέπει να είναι 

ξεκάθαρο στους κωδικούς των εσόδων το τι  αξιοποιείται από το 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.,  πως χρηματοδοτείται το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.  μέσω της 

προγραμματικής σύμβασης που έχει  με το Υπουργείο Πολιτισμού, την 

Περιφέρεια και τον Δήμο  που είναι στο ύψος των 250.000 και το 

υπόλοιπο,  το οποίο προκύπτει  από την διαφορά εσόδων –εξόδων του 

προϋπολογισμού  του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.  να πάει καθαρά σε ξεχωριστό κωδικό 

όπως αναφέρεται σαν ετήσια επιχορήγηση από το Δήμο  Σερρών.  

 Αυτή η αναμόρφωση γίνεται και οπότε να τακτοποιηθεί  για να 

είναι εφικτή και χωρίς κανένα πρόβλημα η προγραμματική σύμβαση 

του Υπουργείου Πολιτισμού.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις;  Άλλος κανείς;  Παρακαλώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κυρία Μπιτζίδου στην εισήγησή σας γράφεται ότι  αυτή η αναμόρ φωση 

είναι αναγκαία και απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη 

λειτουργία.   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Κύριε Φωτιάδη προέκυψε τώρα γιατί  φέτος είναι για πρώτη φορά που 

εκτός από τα 150 χιλιάρικα προκύπτει  και γίνεται η επιπλέον 

χρηματοδότηση για την εξόφληση όλων των πα λαιών χρεών. Όσα 

μπόρεσε και πάλεψε το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.  με τα ίδια έσοδα, κατάφερε να 

μειώσει το μεγάλο χρέος που είχε και να το συμπιέσει πάρα πολύ.  

 Άρα ο Δήμος φέτος προτίθεται στον προϋπολογισμό, ψηφίστηκε 

κιόλας,  να μπει μια επιπλέον χρηματοδότηση 120.000. Άρα αυτό θα 

πρέπει να είναι ξεκάθαρο και να είναι μια διαφορετική επιχορήγηση 

από την επιχορήγηση των 250.000 που έχει  σχέση με την 

προγραμματική μας σύμβαση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ όχι κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Αντώνης Αναστασιάδης,  όχι .   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν προσφέρει τίποτα…  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  149/2015) 

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα έκτο.   

 

Θέμα 6 ο  :  

Έγκριση εισηγητικής έκθεσης η οποία τεκμηριώνει τα έσοδα  

και τα έξοδα της ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. για την χρηματοδότησή της.  

Εισηγήτρια: Η πρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕ κ. Μπιτζίδου Σ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Μπιτζίδου έχετε  να πείτε κάτι;   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Ναι.  Έχει σχέση και το δεύτερο θέμα σχετικά  γιατί  το ύψος της 

χρηματοδότησης του Δήμου  και η ανάλυση του προγράμματος 

χρηματοδότηση προς την επιχείρηση για ολόκληρη την διάρκεια του 

έτους καθορίζεται από την διαφορά μεταξύ τ ων συνολικών δαπανών, 

συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων που προέρχονται από 

παρελθόντα έτη μείον τα έσοδα και γι΄ αυτό γίνεται αυτή η εισηγητική 

έκθεση κατόπιν συνεννόησης και με τον επίτροπο, ώστε να μπορεί να 

είναι ξεκάθαρη η χρηματοδότηση από τον Δήμο  με διακριτούς 

κωδικούς και φυσικά αντίστοιχα να χρησιμοποιηθούν τα λεφτά με τον 

ανάλογο τρόπο.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Κυρία Μπιτζίδου στο έγγραφο με τίτλο: Εισηγητική Έκθεση στο τρίτο 

φύλλο, στις  καταχωρήσεις των εσόδων, στην δεύτερη καταχώρη ση 

μιλάτε για πωλήσεις υπηρεσιών, εισιτήρια και προγράμματα 60.000 

ευρώ. Ήθελα να μας διευκρινίσετε,  επειδή τελευταία γίνονται κάποιες 

εκδηλώσεις από ιδιώτες καλλιτέχνες ή από διάφορες Δομές,  τι  έσοδα 

έχει  το νομικό πρόσωπο και πως αυτές εισπράττονται;   

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Όλες οι  εκδηλώσεις οι  οποίες φιλοξενούνται είναι βάσει καταστατικού. 

Αυτό σημαίνει  ότι  υπάρχουν οι  δυνατότητες συνεργασίας,  οι  οποίες 

είναι γραμμένες μέσα στο καταστατικό και στην συγκεκριμένη 

περίπτωση που αναφέρεστε σε μεγάλους εμπορικούς συλ λόγους η 

παραχώρηση του χώρου των Αστεριών δεν γίνεται από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ,  

αλλά γνωρίζετε καλά ότι  είναι ένα δημοτικό κτίριο και γίνεται μια 

αντίστοιχη καταβολή χρηματική στο Δήμο .   

 Ας πούμε οι  τελευταίοι  καλλιτέχνες οι  οποίοι  και αυτό γίνεται 

ανάλογα με το  ύψος του εισιτηρίου.  Εάν δηλαδή έχουν εισιτήριο πάνω 

από 15 ή 20 ευρώ, η πληρωμή που καταθέτουν,  τα λεφτά που 

καταθέτουν στον Δήμο  είναι 800 ευρώ. Άρα ο κάθε καλλιτέχνης 

ανάλογα με το σε ποια κατηγορία υπάγεται είναι ή καταβολή στον 

Δήμο  αλλά και εμείς  σαν ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.  εάν γινόμαστε συνδιοργανωτές 

με την πολιτιστική εκδήλωση που φιλοξενούμε,  παίρνουμε ένα μέρος 

του 10%. Υπάρχει,  δηλαδή όλα είναι γραμμένα, η κάθε περίπτωση 

μέσα στο καταστατικό της επιχείρησης.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Τότε θα ήθελα να μας διευκρινίσετε εδώ τα 60.000 ευρώ, εισιτήρια 

αντιλαμβανόμαστε,  προγράμματα επίσης εδώ, υπηρεσίες και 

προγράμματα για να γίνει  το νούμερο των 60.000 από πού είναι;  Είναι 

από αυτή;  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Όπως γνωρίζετε εκτός από τις  παρατάσεις ή τις  μουσικές εκδηλώσεις 

που φιλοξενούμε ανεβάζουμε και εμείς  κάποιες παραστάσεις οι  οποίες 

μπαίνουν εισιτήρια και είναι τα εισιτήρια του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ..  Εκείνη η 

οποία διεκδικεί  το μεγαλύτερο μερίδιο είναι το παιδικό θεατρικό,  το 

οποίο ανεβαίνει  Νοέμβριο –Δεκέμβριο στην αρχή κάθε σεζόν.   

 Αυτό εδώ το ποσό κυμαίνεται σε αρκετά μεγάλο ποσοστό. Φέτος 

πήγε πολύ καλά η παράταση. Νομίζω ξεπέρασε τις  40.000. Δεν 

θυμούμαι ακριβώς μην κάνω κανένα λάθος.  Και όλες οι  υπόλοιπες 

παρατάσεις,  όπως παράδειγμα την Παρασκευή σας καλούμε όλους,  

έχουμε την πρεμιέρα του δικού μας θεατρικού, βάζουμε ένα ποσό επί 

των εισπράξεων. Αυτό βέβαια το ποσό κυμαίνετε μεγαλύτερο ή 

μικρότερο, εξαρτάται από το ύψος του εισιτηρίου πάντα. Εάν δηλαδή 

έχουμε εισιτήριο μεγάλο ή μικρότερο, οπότε και τα έσοδα θα είναι 

μεγαλύτερα ή λιγότερα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δηλαδή κυρία Μπιτζίδου μας λέτε ότι  από τα 60 χιλιάρικα τα 40 είναι 

από την παιδική σκηνή και τα 20.000 ευρώ είναι από τα εισιτήρια για 

τους ενήλικες;   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Προϋπολογίζουμε.  Να σας εξηγήσω και να πω ότι  η παιδική σκηνή έχει  

το μεγαλύτερο μερίδιο γιατί  γίνεται οργανωμένα με επισκέψεις 

σχολείων και η διάρκειά της είναι περίπου ενάμιση με δυο μήνες.  Ενώ 
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οι υπόλοιπες θεατρικές παραστάσεις που ανεβαίνουν και εμείς  είμαστε 

υποχρεωμένοι δυο να ανεβάζουμε οπωσδήποτε σαν ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . ,  

γίνονται,  η μια έγινε στην μικρή σκηνή, υλοποιήθηκε μέχρι τον 

Δεκέμβριο και η άλλη είναι αυτή που θα υλοποιηθεί  τώρα μέσα στον 

Μάρτιο.  Άρα  αυτός ο προϋπολογισμός  είναι από την 1 -1-15. Όμως 

ευελπιστούμε ότι  μέχρι το τέλος της χρονιάς έχοντας μέσα και στην 

παράταση  του παιδικού θα αγγίξουμε αυτό το ποσό. προϋπολογίζονται  

πάντοτε όμως όλα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Συνήθως τα ποσά είναι στάνταρ συνήθως.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ο κ.  Αναστασιάδης Αντώνης.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 150/2015) 

…………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο έβδομο θέμα .   
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Θέμα 7 ο  :  

Έγκριση πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης Δήμου  Σερρών  

 για το έτος 2015.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ κυρίες και κύριοι   η πρόσληψη αφορά έξι  υδρονομείς άρδευσης 

στην Τοπική Κοινότητα Λευκώνα έχουμε δυο θέσεις για τα 

αγροκτήματα του Λευκώνα.  Η μια είναι για την άρδευση 

αγροτεμαχίων, όπως το ξέρουμε εδώ και χρόνια.   

Για τα αγροτεμάχια προτείνει  το Τοπικό Συμβούλιο Λευκώνα για 

το ΄15 ομόφωνα παρακαλώ, τον κ.  Λεκσίδη Αλέξανδρο. Για την 

άρδευση κήπων τον κ.  Τσελέπη Αθανάσι ο του Ευαγγέλου. Ομόφωνη 

απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου.   

 Τοπική Κοινότητα Καπετάν Μητρούση. Δυο θέσεις και εδώ για 

άρδευση. Για τα αγροκτήματα της Τοπικής Κοινότητας Καπετάν 

Μητρούση. Και εδώ ομόφωνη απόφαση του Τοπικού Συμβο υλίου.   

Προτείνουν τον κ.  Σκάρλο Αθανάσιο του Σταύρου και τον κ.  Θεοδώρου 

Χρήστο του Γεωργίου.  Από μια μεγάλη λίστα.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θεοδώρου Χρήστου του Γεωργίου.   

 Μια θέση υδρονομέα για την Τοπική Κοινότητα Άνω Βροντούς.  

Το Τοπικό Συμβούλιο εκεί ,  ο π άρεδρος ας τον πούμε,  προτείνει  τον κ.  

Βάγια Βασίλειο του Εμμανουήλ για υδρονομέα άρδευσης,  η οποίος 
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λέει  ότι  έχει  εμπειρία και τα λοιπά για το έτος ΄15.  Και εδώ δεν 

υπάρχει καμία διαφωνία.   

 Πάμε για μια θέση υδρονομέα για την Τοπική Κοινότητα 

Ορεινής,  όπου το Τοπικό Συμβούλιο εκεί  αποφάσισε κατά πλειοψηφία 

και προτείνει  για κοινωνικούς λόγους,  έχει  ένα τέκνο με αναπηρία,  τον 

κ.  Κλιάμπα Σταύρο του Κωνσταντίνου.   

 Ο τοπικός σύμβουλος Σούζας Μιχαήλ προτείνει  τον κ.  Δερβίση 

Ζαχαρία του Δημητρίου,  διότι  και εμ πειρία διαθέτει  και ασχολείται με 

την συντήρηση του Κοινοτικού γηπέδου καθ ΄ όλη την διάρκεια του 

έτους.   

 Για το συγκεκριμένο,  εάν θέλει  να πει  κάποιος για την Τοπική 

Κοινότητα Ορεινής.  Ο κ.  Γάτσιος δεν είναι εδώ. Θα θέλαμε και την 

άποψή του.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η  άποψη του κ.  Γάτσιο ήταν…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ταυτίζεται με του προέδρου.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Γιατί  είναι με αναπηρία ο άνθρωπος αυτός,  έχει  παιδί  με αναπηρία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο λόγος τότε…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Να αναφέρω μόνο στους συναδέλφους ότι  είναι γνωστό το θέμα των 

υδρονομέων, κύριε Πρόεδρε,  έχει  να κάνει  με το Βασιλικό Διάταγμα 

του ΄57.  Έχουμε πάρει ήδη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εμείς ,  την 

856/14,  εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση με την  υπ' 
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αριθμό  25777 30-1-15 πράξη και τώρα καλούμαστε να κάνουμε την 

επιλογή.  

 Από  αυτά που διαπιστώσαμε, γιατί  κάναμε  και μια προ -σύσκεψη, 

όπως κάνουμε πριν από κάθε Δημοτικό Συμβούλιο,  παντού υπάρχει 

ομόφωνη απόφαση στα Τοπικά Συμβούλια είτε να το πω έτσι  η 

πλειοψηφία ανήκει στην παράταξη της συμπολίτευσης είτε της 

αντιπολίτευσης.  Μάλιστα στην Βροντού εκπρόσωπος είναι μέλος της 

παράταξης της αντιπολίτευσης.  Στο Μητρούσι την πλειοψηφία την έχει  

η αντιπολίτευση. Στον Λευκώνα η συμπολίτευση. Στην Ορεινή την έχει  

η αντιπολίτευση. Εκεί έχουμε,  είναι η μόνη περιοχή που έχουμε μια 

διχογνωμία .   

 Εγώ οφείλω να καταθέσω την εξής άποψη από την έρευνα και την 

συζήτηση που έγινε,  ότι  και οι  δυο αυτοί άνθρωποι,  να τους αναφέρω 

κιόλας…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ανέφερα τα ονόματα.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Είναι και ο κ.  Δερβίσης και ο κ.  Σκλιάμπας.  Και οι  δυο αυτοί 

΄άνθρωποι στο παρελθόν δούλεψαν σαν υδρονομείς με πρόταση και της 

συμπολίτευσης και ο κ.  Σκλιάμπας και ο κ.  Δεβρίσης,  εάν θυμάμαι 

καλά και δεν κάνω λάθος μια φορά ο κ.  Σκλιάμπας και δυο φορές ο κ.  

Δερβίσης.   

 Τώρα από εκεί  και πέρα εγώ νομίζω ότι  θα πρέπει να ακουστο ύν 

και οι  απόψεις των δημοτικών συμβούλων που έχουν να κάνουν με την  

Ορεινή γιατί  νομίζω αυτή είναι η άποψη που μετράει καλύτερα. 

Υπάρχει αυτή η άποψη του Τοπικού Συμβουλίου,  δεν ξέρω εάν  θέλουν 

να πουν κάτι  άλλο.  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Με ποια κριτήρια έγιναν αυτές οι  προτάσεις από τα Τοπικά Συμβούλια; 

Γιατί  στην εισήγηση είδαμε ότι  είναι συγκεκριμένες θέσεις και οι  

αιτήσεις ήταν υπερ -τριπλάσιες.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Θα σας πω. Χαμογελώ γιατί  αυτό το θέμα το έχουμε συζητήσει εδώ στο  

Δημοτικό Συμβούλιο και από την προηγούμ ενη θητεία και μας 

προβλημάτιζε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Με συγχωρείτε γιατί  είμαι καινούργιος.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όχι,  μην στεναχωριέστε,  για άλλο λόγο χαμογελώ. Θα δείτε.  Δεν έχει  

καμία σχέση με σας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δήμαρχε πείτε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ένα λεπτάκι λίγο,  κύριε Πρόεδρε να διασκεδάσουμε και λίγο τις  

εντυπώσεις.   

 Πρόκειται,  ξέρει  ο Αντιδήμαρχος γιατί  θέλω να βάλω το κάτι  

παραπάνω, πρόκειται για ένα Βασιλικό Διάταγμα του ΄57,  το οποίο 

δυστυχώς ή ευτυχώς είναι ακόμη σε ισχύ και έχει  μέσα και κάποιες 

διατάξεις  οι  οποίες είνα ι,  ας μην τις  συζητήσουμε καλύτερα. Στα 

προσόντα του άρθρου 6,  τα οποία έχουμε αναφέρει και άλλες φορές 

στο Δημοτικό Συμβούλιο,  λέει  ότι  για να εκλεγεί  κάποιος υδρονομεύς 

ή επόπτης υδρονομέων, πρέπει να έχει  την ελληνική ιθαγένεια,  να έχει  

συμπληρώσει το 23ο  έτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνει  το 

60ο ,  να γνωρίζει  ανάγνωση και γραφή και δέον είναι να έχει  
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τουλάχιστον ενδεικτικό 4 η ς  Δημοτικού. Επίσης αναφέρει και κάποιες 

περιπτώσεις  που κάποιες αρνητικές προϋποθέσεις .   

 Θέλω να πω ότι  αυτά είναι τα προ σόντα που αναφέρονται στο 

Βασιλικό Διάταγμα. Δεν αναφέρει κάτι  άλλο περί εμπειρίας ή 

οτιδήποτε άλλο, κύριε Πρόεδρε για να μην υπάρχει και καμία 

παρεξήγηση ανάμεσα στους συναδέλφους και μάλιστα έτσι σας το λέω 

για να δείτε προς τι  ήταν έτσι η αντίδρασή μου,  αυτό το Βασιλικό 

Διάταγμα μέχρι που αναφέρει κάποια στιγμή σε ένα άρθρο που δεν έχει  

καταργηθεί και Συμβούλιο Νομιμοφροσύνης.   

 Θέλω  να σας πω ότι  είναι μια διάταξη για μένα που θα έπρεπε να 

έχει  τροποποιηθεί  και να έχει  διαμορφωθεί με σύγχρονα, σε ένα 

σύγχρονο πλαίσιο …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μέσω της ΚΕΔΚΕ κάντε εισήγηση να το αλλάξουν.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Για τα προσόντα μίλησα κύριε Δήμαρχε,  με ρώτησε για τα προσόντα. 

Αυτά είναι τα προσόντα που πρέπει να έχει  κανείς  για να προσληφθεί 

υδρονομέας.  Μια χαρά απάντησα στην ερ ώτηση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για την Ορεινή τίθεται το θέμα. Θα δώσω τον λόγο . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτάκι.  Εάν θέλετε τον λόγο θα σας τον δώσω. Ο κ.  Σούζας και 

ο κ.  Θεοχάρης.  Οι δυο οι  οποίοι  κατάγονται από την Ορεινή γνωρίζουν 
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τα πρόσωπα, πιθανόν οι  υπόλοιποι δεν τα γνωρίζουμε και έχουν 

άποψη. Εγώ μου είπε ο κ.  Χρυσανθίδης…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μετά, μετά.  Παρακαλώ τον κ.  Σούζα Ζαχαρία.   

Κος ΖΟΥΖΑΣ:  

Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.  Εάν και είμαι δημοτικός σύμβουλος του 

Δήμου  Σερρών αλλά λόγω καταγωγής και σχέσεων την Τοπική 

Κοινότητα εκεί  πέρα επάνω, νομίζω ότι  σε αυτή την περίπτωση καλά 

κάνει  ο νομοθέτης και δεν βάζει  κοινωνικά κριτήρια για να γίνει  η 

διαλογή των υδρονομέων εκεί  πέρα επάνω αλλά αποφασίζει  το 

Δημοτικό Συμβούλιο.   

 Νομίζω ότι  για όφελος και για να καλύτερα στο χωριό επάνω 

πρέπει να προταθεί ο κ.  Δεβρίσης γιατί  έχει  και την εμπειρία … να 

δουλέψει και να κάνει  την θέση του εκεί  πέρα, διότι  πέρα από τον 

υδρονομέα ασκεί και άλλα καθήκοντα, όπως αναφέρεται εκεί  πέρα στο 

Τοπικό Συμβούλιο ότι  βοηθάει και στην συντήρηση και το κούρεμα του 

γηπέδου, για την καθαριότητα του χωριού και όπου του έχει  ανατεθεί  

κάτι  για να πάει δεν αρνήθηκε,  πηγαίνει  πρόθυμα και ασχολείται 

σχεδόν,  πέρα από το πεντάμηνο για όλη την διάρκεια,  σε όλη την 

διάρκεια του χρόνου με το γήπεδο και με την συντήρηση.  

 Γι΄ αυτό θα ήταν καλό να προταθεί αυτός και να μπει στην θέση 

του υδρονομέα.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε να προσθέσετε κάτι  πάνω σε αυτά;  
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Κος ΘΕΟΧΑΡΗΣ:  

Να προσθέσω και εγώ κάτι .  Ο κ.  Δερβίσης Ζαχαρίας είναι δημότης που 

εργάσθηκε το ΄13 και το ΄14 ως υδρονομέας.  Πραγματικά έχει  

αποκτήσει και εμπειρία και γνώση του αντικειμένου. Επίσης στο 

γήπεδο επάνω λειτουργεί  όλο το χρόνο. Ενώ αμείβεται για  πέντε μήνες 

ο κύριος εθελοντικά πλέον λειτουργεί  εδώ και δυο χρόνια όλο τον 

χρόνο πάνω στο γήπεδο. Καθαρίζει ,  κουρεύει το γήπεδο, ποτίζει  το 

γήπεδο ως χρειάζεται όλο τον χρόνο.  

 Επίσης μας κάνει  πολλές άλλες εργασίες γενικών καθηκόντων, οι  

οποίες είναι όπως καθαριότητα σε κοινούς χώρους.  Όπως τον 

στέλνουμε συνοδεία με το γκρέιντερ να ανοίξει  την αγροτική οδοποιία.  

Τέτοιου είδους εργασίες μας κάνει  πολλές και ότι  άλλο χρειαστούμε 

μας το κάνει ,  γι΄ αυτό προτείνουμε τον Δερβίση Ζαχαρία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μοσχολιέ καλυφθήκατε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το Τοπικό Συμβούλιο προτείνει  κατά πλειοψηφία τον κ.  Γκλιάμπα 

Σταύρο.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Τρία μέλη έχει  το Τοπικό Συμβούλιο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οι δυο προτείνουν τον κ.  Γκλιάμπα Σταύρο για λόγους κοινωνικ ούς 

όπως αναφέρουν και ο ένας προτείνει ,  ο κ.  Σούζας Μιχαήλ του Ηλία 

προτείνει  τον Δερβίση Ζαχαρία για την εμπειρία του,  γιατί  ασχολείται  

με την συντήρηση…  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μήπως θέλει  να δουλέψει κανέναν χρόνο να πάρει σύνταξη…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κ.  Χρυσανθίδη .   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Σε πολλές των περιπτώσεων, μάλλον σε όλες τις  περιπτώσεις σχεδόν,  

κύριε Πρόεδρε,  είτε κατά πλειοψηφία είτε είναι ομόφωνες οι  

αποφάσεις των Τοπικών Συμβουλίων συνήθως εισακούγονται από το 

Δημοτικό Συμβούλιο.  Χωρίς να γνωρίζω ιδιαιτερότητ ες αλλά 

συζητώντας με τον κ.  Γάτσιο μου είπε ότι  πραγματικά ο άνθρωπος 

αυτός και εμπειρία έχει  αλλά και με την σημερινή κατάσταση που 

επικρατεί  την οικονομική και με  ένα παιδί  ανάπηρο, νομίζω πρέπει να 

του δώσουμε την δυνατότητα να εργαστεί  για ακόμη ένα χρόνο.  

 Όπως επίσης είπατε και εσείς  και είπαν οι  συνάδελφοι 

προηγούμενα, το εάν κάνει  κάποιες άλλες εργασίες εμείς  

προσλαμβάνουμε υδρονομέα. Τώρα το εάν κάνει  άλλες εργασίες ή εάν 

θα τις  κάνει  και ο άλλος είναι άλλο θέμα αυτό.  Παρόλα αυτά όμως, 

πιστεύω επειδή ο ένας δούλεψε δυο χρόνια και εάν θέλουμε να είμαστε 

αντικειμενικοί και να δούμε τα προβλήματα και της κοινωνίας και του 

Τοπικού  Συμβουλίου,  να του δώσουμε την δυνατότητα να δουλέψει 

για άλλο ένα χρόνο, να είναι από δυο, δυο χρόνια.  Δούλεψε δηλαδή 

δυο χρόνια ο κ.  Δερβίσης,  να δουλέψει δυο χρόνια ο κ.  Γκλιάμπας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε να τοποθετηθείτε;  Βεβαίως.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θέλω να πω όσον αφορά για το γήπεδο, έχουμε ένα γήπεδο πάρα πολύ 

ωραίο.  Πιθανόν να είναι το καλύτερο γήπεδο σε επίπεδο ερασιτεχνικό 
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ποδοσφαίρου. Εάν αυτό το γήπεδο δεν συντηρείται όλο τον χρόνο, θα 

καταστραφεί.  Και αυτό όσοι ξέρετε από εσάς που ασχολείστε με το 

ποδόσφαιρο πολλοί έχουμε φιλοξενήσει και ομάδες εθνικών 

κατηγοριών, που σημαίνει  ότι  το γήπεδο πρέπει να συντηρείται όλο τον 

χρόνο.   

 Δυνατότητα εμείς  να πληρώσουμε δεν έχουμε να το 

συντηρήσουμε όλο τον χρόνο και προσφέρεται αυτός ο άνθρωπος 

εθελούσια κάνει  αυτή την εργασία.  Γι΄ αυτό και τον προτείνουμε.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στο νομικό πρόσωπο ανήκει το γήπεδο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εκεί ανήκει αλλά…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι,  όχι ,  δεν ανήκει  στο νομικό πρόσωπο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στον Δήμο. Που ανήκει;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχει τελειώσει η αντιπολίτευση, δεν έχει  τίποτα.  Ο κ.  Γιαννακίδης.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Θα ήθελα να ρωτήσω, εάν υπάρχει αυτή η δυνατότητα νομικά επειδή 

υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις και επειδή από την μια έχουμε την 

προσφορά και την εμπειρία και από την άλλη υπάρχουν τα κοινωνικά 

κριτήρια,  δεν ξέρω, ρωτάω, μήπως θα υπήρχε η δυνατότητα να 

ζητήσουμε από την Τοπική Κοινότητα να γ ίνει  μια κλήρωση ανάμεσα 
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σε αυτούς τους ανθρώπους για να είμαστε και πιο δίκαιοι;  Εάν υπάρχει 

αυτή η δυνατότητα, γιατί  εδώ …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν προβλέπεται.  Αυτό που προβλέπεται είναι η εισήγηση των 

Τοπικών Συμβουλίων και η ψήφιση σύμφωνα με τις  διαφορετικές 

απόψεις από το Δημοτικό Συμβούλιο.  Αυτό ισχύει .  Δεν έχει  κλήρωση 

εκεί  πέρα. Δεν προβλέπεται κλήρωση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί του θέματος πάλι;  Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Κύριε Γαλάνη εάν έχετε  να ολοκληρώσετε κάτι  με την 

τοποθέτησή σας.  Χωρίς να μακρηγορούμε γιατί  …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν μακρηγορούμε αλλά αυτό είναι το επιχείρημα, κύριε Πρόεδρε,  ότι  

σεβόμαστε,  η συμπολίτευση σήμερα σέβεται όλες τις  αποφάσεις των 

Τοπικών Συμβουλίων οι  οποίες ελήφθησα ν ομόφωνα και όπως είπα σε 

άλλες έχει  την πλειοψηφία και σε άλλες δεν την έχει  και μειοψηφεί,  

δηλαδή έχει  λιγότερα μέλη στον Συμβούλιο,  παρόλα αυτά στο 

συγκεκριμένο θέμα έχει  και η ίδια προτείνει  στο παρελθόν και τους 

δυο ανθρώπους.   

 Εγώ ακούω την άποψη των τοπικών παραγόντων, δηλαδή των 

δημοτικών συμβούλων της Ορεινής που λένε ότι  αυτός ο άνθρωπος 

στον τομέα αυτό σαν υδρονομέας θα κάνει  καλύτερη δουλειά,  κάνει  
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και άλλες δουλειές γενικών καθηκόντων οι  οποίες εξυπηρετούν τους 

πολίτες,  καταλαβαίνω είναι πάρα  πολύ δύσκολη η θέση του Δημοτικού 

Συμβουλίου να διαλέξει  έναν από τους δυο,  αλλά νομίζω ότι  εφόσον 

εκφράζεται έτσι η άποψη των δημοτικών συμβούλων από την Ορεινή;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  το θέμα ολοκληρώθηκε.  Για μεν την Τοπική Κοινότητα 

Λευκώνα, Τοπική Κοινότητα Καπετάν Μητρούση και την Άνω Βροντού 

υπάρχει ομοφωνία νομίζω. Ομόφωνα ναι το Δημοτικό Συμβούλιο.  Έτσι 

δεν είναι;   

 Υπάρχει για τον υδρονομέα της Ορεινής δυο προτάσεις.  Η μια 

πρόταση του Τοπικού Συμβουλίου που λέει  κατά πλειοψηφία για τον κ.  

Γκλιάμπα Σταύρο και η άλλη των δημοτικών συμβούλων και του 

τοπικού συμβούλου της Ορεινής,  του κ.  Σούζα Μιχαήλ, για τον 

Δερβίση Ζαχαρία του Δημητρίου.   

 Λοιπόν,  μπαίνει  σε ψηφοφορία το θέμα για να τελειώσουμε.  

Υπέρ της πρότασης του Τοπικού Συμβουλίου για τον κ.  Γκλιάμ πα 

Σταύρο ποιος  λέει  ναι να σηκώσει το χέρι.  Να καταγραφεί.   Η 

γραμματέας βλέπει;  Ο κ.  Χαρίτος,  ο κ.  Μοσχολιός,  ο κ.  Αναστασιάδης 

Ηλίας.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Και για κοινωνικούς λόγους.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν χρειάζεται το συμπλήρωμα. Η κυρία Καλώτα, ο κ.  Καρύδα ς,  

παρών είπε ο κ.  Αναστασιάδης.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Και οι  δυο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Εντάξει και οι  δυο.  Ο κ.  Γιαννακίδης,  ο κ.  Χρυσανθίδης,  ο κ.  

Φωτιάδης,  η κυρία Δρίγκα και ο κ.  Καλαιτζίδης.   

 Για τον κ.  Δερβίση Ζαχαρία ο κ.  Χράπας,  Γαλάνης,  Μυστακίδης,  

ναι,  ναι ,  ναι ο κ.  Γρηγοριάδης,  ναι ο κ.  Δούκας,  ναι ο κ.  Ραμπότας,  

ναι,  ναι  και ο Πρόεδρος.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 151/2015) 

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο όγδοο θέμα.  

 

Θέμα 8 ο  :  

Αναμορφώσεις πιστώσεων \  εγκεκριμένου προϋπολογισμού  

οικον.  έτους 2015 από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου .  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής είναι ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών ο κ.  Γαλάνης.  

Παρακαλώ κ.  Γαλάνη δυο λόγια για το θέμα αυτό.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Η μια η πρώτη, πάλι λογιστικές τακτοποιήσεις είναι,  η μια η πρώτη 

είναι για πιστοποίηση ανελκυστήρων 3.000 ευρώ και οι  άλλες δυο 
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συσχετίζονται με το επόμενο θέμα που έχει  να κάνει  με τον 

προγραμματισμό προσλήψεων. Δηλαδή η μια έχει  να κάνει  με τον 

κοινωνικό λειτουργό που ζήτησε η Διεύθυνση της κυρίας 

Αντιδημάρχου της κυρίας Αγιαννίδου για πρόσληψη κοινωνικού 

λειτουργού και η άλλη είναι από την Διεύθυνση  του κ.  Γκότση του 

Αντιδημάρχου για την πρόσληψη τεχνίτη σιδηρουργού.  

 Είναι στον προγραμματισμό προσλήψεων, απλά έπρεπε να 

προηγηθούν οι  αναμορφώσεις για να μπορέσει μετά να γίνει  εισήγηση 

στον προγραμματισμό προσλήψεων που είναι λίγο παρακάτω ένα από 

τα  επόμενα θέματα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εάν πρέπει να το κάνω τώρα, κύριε συνάδελφε,  να το κάνω 

ευχαρίστως.  Είχαμε έναν τεχνίτη σιδηρουργό ο οποίος μετά από 

επέμβαση δυσκολεύεται να εργαστεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί των αναμορφώσεων ομόφωνα ναι;  Υπάρχουν ερωτήσεις;  Παρακαλώ 

κ.  Καρύδα. Άλλος; Κανείς.  Ο κ.  Καρύδας.   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Στην εισήγηση λέει  ότι  τα χρήματα στο συγκεκριμένο κωδικό για τα 

συγκεκριμένα έξοδα θα παρθούν από την κοινωνική κουζίνα.  Τα 

χρήματα που θα λείψουν από εκεί  θα αναπ ληρωθούν ή η κοινωνική 

κουζίνα θα λειτουργήσει με λιγότερα;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αυτό είναι λογιστική τακτοποίηση κύριε Πρόεδρε.  Εάν χρειάστηκαν 

αυτά, δηλαδή τα χρήματα για να προσληφθεί …  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Μπορεί εκεί  μέσα να είνα ι κοινωνικές εκδηλώσεις σε αυτόν τον 

κωδικό.  Είναι λογιστικό τώρα αυτό.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν είναι απαραίτητο δεν  θα γίνουν φαγητά.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό το πράγμα. Είναι καθαρά λογιστική 

τακτοποίηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λογιστική όχι  από την κοινωνική κουζίνα δηλαδή, δεν το συζητάμε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όχι για την λειτουργία,  μην το βλέπετε έτσι,  ένας κωδικός είναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να πάρουμε τα τροφεία και να τα βάλουμε αλλού;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εκεί μέσα έχει  και άλλα πράγματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κοινωνικές εκδηλώσεις.  Τοποθετήσεις υπάρχουν; Ομόφωνα ναι 

συνάδελφοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ.  Έτους 2015 για 

την πρόσληψη τεχνίτη σιδηρουργού (ηλεκτροσυγκολλητή ή 

οξυγονοκολλητή )  οκτάμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση 

εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Σερρών.  
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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: 152/2015)  

…………………  

 

Ομοίως για την πρόσληψη κοινωνικού λειτουργού με σύμβαση 

μίσθωσης έργου  

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: 153/2015)  

…………………  

 

Ομοίως για την συνέχιση διάθεσης πίστωσης δαπάνης για  

την ανανέωση καταχώρησης ανελκυστήρων.  

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: 154/2015) 

…………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο ένατο θέμα.  

 

Θέμα 9 ο  :  

Ορισμός αμοιβής δικηγόρου για χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης  

 σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, που απαιτεί  

εξειδικευμένη γνώση.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γαλάνη έχετε τον λόγο.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε πρόκειται γι΄ αυτό την περίπτωση πανελληνίως γνωστή 

με τις  εταιρείες αυτές που λειτούργησαν στο άνοιγμα της αγοράς του 

ηλεκτρικού ρεύματος,  οι  οποίες βρίσκονται σήμερα με την δικαιοσύνη 

οι  εκπρόσωποί τους .  Είναι γνωστή αυτή η υπόθεση, φαντάζομαι στο 

πανελλήνιο και σε σας.  Εμείς κρίναμε σκόπιμο και φρόνιμο να 

παρασταθούμε ως πολιτικός ενάγοντας,  να παρασταθεί ο Δήμος δηλαδή 

ως πολιτικός ενάγοντας στην διεκδίκηση των χρημάτων που μας 

οφείλονται από αυτές τις  εταιρείες για τα τέλη που πλήρωσαν οι  

πολίτες σε αυτούς.  Και επομένως,  με απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής ορίσαμε τον κ.  Παπαρηγόπουλο παρά Αρείω Πάγο δικηγόρο 

στην Αθήνα, ο οποίος επί  σειρά ημερών, είχα για πρώτη φορά μια 

συζήτηση μαζί του τηλεφωνική, έχει  παραστεί  σε πάμπολλες 

συνεδριάσεις,  έχουν γίνει  δεκάξι συνεδριάσεις μέχρι τώρα με 

αναβολές,  δέκα επτά και η αμοιβή του είναι,  αυτό τουλάχιστον ζήτησε 
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ο άνθρωπος 1.209,09 ευρώ. Λιγότερα από αυτά που είχε στην εισήγηση 

γιατί  όπως μου εξήγησε δεν είχε ακ ριβώς υπολογίσει  το γεγονός ότι  ο 

Δήμος δεν χρειάζεται…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με Φ.Π.Α.;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Με Φ.Π.Α. Είπαμε 1.209,09 ευρώ και αναλυτικά είναι 983 ευρώ 

καθαρή αξία πλέον Φ.Π.Α. 23%.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εάν θέλετε μόνο να πω ότι  οι  εταιρείες αυτές  έχουν κάνει  ήδη μια 

δήλωση με έναν καινούργιο νόμο ότι  τα λεφτά που είναι δεσμευμένα 

στις  τράπεζες θα τα αποδώσουν, θα τα επιστρέψουν πίσω για  να 

ικανοποιηθούν και οι  Δήμοι  αλλά και όποιοι  άλλοι διεκδικούν τα 

οφειλόμενα. Εμάς το ποσό μας είναι λίγο πιο π άνω από τις  70.000 

ευρώ και αυτά τα λεφτά που οι  πολίτες πλήρωσαν σε αυτές τις  

εταιρείες επιθυμούμε,  κύριε Πρόεδρε να επιστρέψουν στα ταμεία του 

Δήμου. Τα ίδια κάνουν και οι  υπόλοιποι Δήμοι ,  αγαπητοί συνάδελφοι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις;  Η κυρία Καλώτα, ο κ.  Κ αρύδας,  ο κ.  Φωτιάδης.  Ξεκινώ 

από εσάς κ.  Φωτιάδη. Άλλος κανείς .   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Η ερώτησή μας είναι πολύ απλή και αυτονόητη. Στον Τοπικό Σύλλογο 

απευθυνθήκαμε τον Δικηγόρων εάν υπάρχει κάποιος ο οποίος έχει  

εμπειρία; Διότι  στην κοινή διεκδίκηση θα ήταν φρό νιμο να υπάρχει μια 

υπερ-παρουσία συνηγόρων.  
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Λοιπόν,  γι΄ αυτό του τηλεφώνησα του κ.  Παπαρηγόπουλου. Μου είπε 

ότι  και οι  δικηγόροι των Δήμων των Αθηνών ειλικρινά το μετάνιωσαν 

που δεν όρισαν άλλους συναδέλφους στην Αθήνα για να 

παρακολουθήσουν  αυτή την υπόθεση. Σας λέω ότι  δέκα επτά 

συνεδριάσεις έχει  χρειαστεί  διακοπείσες,  είναι συνεδριάσεις οι  οποίες 

η μια είναι μετά την άλλη.  

Μας έγραψε εδώ ένα σημείωμα, το έστειλε στον κ.  Δήμαρχο και 

στον κ.  Αμαξόπουλο. Σας ενημερώνω ότι  η δίκη που ξεκίνησε 16 

Ιανουαρίου του ΄15 του 1 ο υ  Τριμελές Εφετείου Κακουργημάτων  

Αθηνών για την ποινική υπόθεση ENERGA και HELLAS POWER στην 

οποία ο Δήμος παρίστατο ως πολιτικός ενάγων και εκπροσωπείται δι  

εμού, συνεχίστηκε,  κύριε Πρόεδρε ακούστε,  κατά  της δικασίμου 5 -2-

15,  19-2-15, αφήνω τις  ενδιάμεσες δικασίμους,  17 η  συνεδρίαση 30 -4 -

15 και ποιος ξέρει ,  έπεται συνέχεια.   

Δηλαδή ,  θα ήταν αδύνατο με αυτά τα λεφτά, αγαπητοί 

συνάδελφοι,  με 1.000 ευρώ κάποιος συνάδελφός μας από τις  Σέρρες,  

σας το λέω, εάν θέλετε και με την άλλ η μου ιδιότητα, να είναι στην 

Αθήνα και να είναι σε δέκα επτά διακοπείσες συνεδριάσεις.  Ούτε οι  

δικηγόροι των Δήμων, κύριε Πρόεδρε,  των Αθηνών πλέον το έχουν 

μετανιώσει.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ναι,  πρέπει να είσαι σε κάθε διακοπ είσα συνεδρίαση, γιατί  εκεί  πέρα 

εξελίσσεται η υπόθεση αυτή, δεν είναι μια απλή υπόθεση.  Είναι μια 

υπόθεση η οποία κρατάει πάρα πολύ χρονικά και με διακοπείσες 
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συνεδριάσεις πάρα πολλές και μάλιστα όπως σας είπα,  υπάρχει μεγάλη 

πιθανότητα να μπορέσουμε να πάρουμε τα χρήματα γιατί  οι  εταιρείες 

αυτές με έναν ευεργετικό νόμο, νομίζω είναι ο Δεκέμβριος του ΄14 

κάνανε κάποιες ανέκκλητες δηλώσεις ότι  τα δεσμευμένα τους λεφτά θα 

επιστραφούν σε αυτούς που τα διεκδικούν,  κύριε Πρόεδρε,  για να 

πέσουν,  να το πω λαϊκά,  πιο μαλακά. Αυτή είναι η αλήθεια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ας προχωρήσουμε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν πήραμε απάντηση.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αυτή είναι η απάντηση. Δέκα επτά συνεδριάσεις,  ποιος δικηγόρος του 

…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Είμαι υποχρεωμένος να ξανά ρωτήσω, …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  ρωτήθηκε ο Δικηγορικός Σύλλογος.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εάν ρωτήθηκε και εάν σε αυτές τις  περίφημες τις  δέκα επτά υπήρχε 

παρουσία από την θέση που λέτε από τον Δήμο  μας;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κοιτάξτε,  ξαναλέω…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Για μας; Από την αρχή μόλις ξεκινάει  η δίκη παρίσταται ο δικηγόρος 

για όλους όσους παρίσταται.  Ο κύριος αυτός εκπροσωπεί σε όλη την 
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Ελλάδα διάφορους Δήμους,  κύριε Πρόεδρε,  είναι πολλοί Δήμοι  σε όλη 

την Ελλάδα, εκπροσωπεί διάφορους Δήμους,  ξεκινάει  η δίκη και 

παρίσταται και για μας όπως και για όλους ως πολιτικός ενάγων και 

σας λέω ότι  οι  συνεδριάσεις,  ο ίδιος τα έγραψε και το έχει  στείλει  

αυτό…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αφού πήραμε απόφαση στην Οικονομική Επιτροπή σας λέω.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Τότε πείτε ότι  το δώσαμε εκεί .   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Μα το είπα από την αρχή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το είπε από την αρχή.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Πήρε απόφαση η Οικονομική Επιτροπή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το είπε από την αρχή για την Οικονομική Επιτροπή. Πάμε σε επόμενη 

ερώτηση. Κυρία Καλώτα.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Το είπα,  δεν ξέρω εάν το ακούσατε.   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Η ερώτηση είναι ίδια με του κ.  Φωτιάδη αλλά δεν θα γινόταν όλη αυτή 

η κουβέντα εάν στην εισήγηση, κύριε Γαλάνη, συγχωρέστε με εάν δεν 

το είδα καλά γιατί  τις  είδα κουρασμένη, δεν έχετε απόφαση 

Οικονομικής  Επιτροπής,  νούμερο, ώστε να πάει κανείς ,  μην μου 
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κουνάτε το κεφάλι,  να πάει να δει  την Οικονομική Επιτροπή την 

απόφαση και να δει  ότι  όντως ορίστηκε,  εάν ρωτήθηκε ο Δικηγορικός 

Σύλλογος και με ποια κριτήρια πήγαμε στον συγκεκριμένο δικηγόρο.  

 Νομίζω σας είπα,  συγχωρέστε με εάν δεν το είδα καλά, έψαξα, 

δεν έχει  νούμερο απόφασης η εισήγηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει μέσα…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κ.  Γαλάνη μισό λεπτό.  Μισό λεπτό.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Εάν κάνω λάθος…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής μέσα εδώ. Στις  

εισηγήσεις.  Στον φάκελο.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Υπάρχει στο νούμερο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στον φάκελο υπάρχει απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Αυτό που πήραμε εμείς  ως εισήγηση …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν καταλάβατε τι  σας λέει  ο κ.  Πρόεδρος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μέσα στον φάκελο…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  
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Κύριε Πρόεδρε,  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γιατί  επιμένετε σε κάτι  το οποίο δεν έχετε δίκαιο.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δώστε μου τον φάκελο κύριε Πρόεδρε.   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Η εισήγηση που πήραμε εμείς…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Δώστε μου τον φάκελο κύριε Πρόεδρε .  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Γιατί  με αφήνετε να…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Μου επιτρέπετε λίγο; Θέσατε ένα ερώτημα, να σας απαντήσω.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Σε αυτή την εισήγηση που πήρα εγώ…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Η νομική υπηρεσία κυρία συνάδελφε,  η νομική υπηρεσία την έκανε 

την εισήγηση. η νομική υπηρεσία δεν ανήκει  στον Αντιδήμαρχο 

Οικονομικών, ανήκει απευθείας…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Εγώ όμως απευθύνομαι σε σας.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Θα με αφήσετε να απαντήσω όμως;  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Δεν με αφήσατε εσείς .  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν σας διακόπτω όμως.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήστε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Η νομική  υπηρεσία την  έκανε την εισήγηση. Η νομική  υπηρεσία ανήκει 

απευθείας στον κ.  Δήμαρχο, δεν ανήκει στον Αντιδήμαρχο 

Οικονομικών και Διοίκησης.  Εγώ εισηγούμαι για ευκολία το θέμα. Έχω 

να πω όμως ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ότι  μέσα σε 

αυτόν  τον φάκελο εκ των πραγμάτων, κύριε Πρόεδρε,  γιατί  είναι 

αλληλουχία,  πρώτα ορίζεται ο δικηγόρος,  μετά ορίζεται η αμοιβή του 

στο Δημοτικό Συμβούλιο,  εδώ είναι και ο Γενικός Γραμματέας θα 

συμφωνήσει μαζί  μου, υπάρχει,  εδώ είναι ο φάκελος,  η γραμματέας του 

Δημοτικού Συμβουλίου τον έχει…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Μπορώ να απαντήσω;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Υπάρχει ο φάκελος,  υπάρχει  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής …  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Δεν είναι απάντηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτή είναι η απάντηση. Το εάν δεν την πήρατε είναι άλλο θέμα.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Όχι,  είναι λάθος η εισήγηση. Η εισήγηση πρέπει να περιλαμβάνει το 

νούμερο της απόφασης γιατί  μπαίνουμε στις  αποφάσεις και τις  

βρίσκουμε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε δεν θα με προστατεύσετε λίγο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κυρία Καλώτα υποβάλλατε μια ερώτηση.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Είναι απλά τα πράγματα.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Δεν παίρνουμε απαντήσεις.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν μπορώ να δεχθώ από συναδέλφους που είναι στην Οικονομική 

Επιτροπή και ψηφίζουν και αυτοί να μην ελέγχουν τον φάκελο ενός 

θέματος το οποίο αφορά και την Οικονομική Επιτροπή. Ο φάκε λος 

ήταν στην γραμματεία. .  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Όχι,  επιβάλλεται να απαντήσω γιατί  θίγομαι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πολύ.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Θίγομαι όμως.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εγώ δεν σας ενόχλησα όταν τοποθετηθήκατε.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Πώς δεν πειράζει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καταστρατηγείτε τον κανονισμός της λειτουργίας του Δημοτικού 

Συμβουλίου.  Μπορεί να θίγεστε αλλά…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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 Λοιπόν,  κύριε Πρόεδρε με πολύ ψυχραιμία θα απαντήσω. Ο φάκελος 

είναι στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου.  Η νομική  υπηρεσία 

το  γνωρίζει  το θέμα, παραστάθηκε αυτός ο κ.  Παπαρηγόπουλος για 

πολλούς Δήμους  σε όλη την Ελλάδα..  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Οι συνεδριάσεις είναι δέκα έξι  διακοπείσες συνεδριάσεις,  δέκα έξι  τον 

αριθμό. Μας έστειλε εδώ ένα e-mail  και στον κ.  Αμαξόπουλο και στον 

κ.  Δήμαρχο, κανείς  συνάδελφος  στις  Σέρρες ούτε πουθενά αλλού είτε 

στην Αθήνα δεν θα μπορούσε να την παρακολουθήσει την υπόθεση 

αυτή με 1.000 ευρώ, αυτή είναι η αμοιβή που πήρε,  που παίρνει  με 

απόφασή μας εάν σήμερα συμφωνήσουν κ αι οι  συνάδελφοι,  ορίστηκε 

από την Οικονομική Επιτροπή πριν παρασταθεί στο δικαστήριο για να 

παρασταθεί για τα συμφέροντα του Δήμου, αυτός μας έστειλε 

επιστολή, γιατί  εμείς  δεν τον βρήκαμε,  αυτός μας βρήκε και είναι τόσο 

απλά τα πράγματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Καρύδα.  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Μια διευκρίνιση γιατί  νομίζω ότι  καλύφθηκα, απλά να το ακούσω και 

πιο στάνταρ. Εάν κατάλαβα καλά Σερραίος δικηγόρος ή νομικός του 

Δήμου  δεν μπορούσε να πάει επειδή γίνονται σχεδόν καθημερινά 

συνεδριάσεις οι  οποίες διακόπτονται.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι πολλά τα λεφτά.  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  
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Αυτό.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Τι να σας πω άλλο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω ότι  το θέμα ολοκληρώθηκε.  Έχετε να τοποθετηθείτε επί  του 

θέματος; Παρακαλώ.  Η κυρία Καλώτα και ο κ.  Χρυσανθίδης.   και ο κ.  

Στεργίου.  Άλλος κανείς .  Παρακαλώ κ.  Χρυσανθίδη.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  η ερώτηση του αρχηγού της παράταξης ήταν 

συγκεκριμένη και η απάντηση έπρεπε να είναι συγκεκριμένη και να 

τελειώνει το θέμα. Τοποθετούμαι λαμβάνοντας τον λόγο για την,  μου 

έδωσε την αφορμή ο κ.  Αντιδήμαρχος ότι  ως μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής πρέπει να γνωρίζουμε και να βλέπουμε τον φάκελο σχετικά 

με το τι  εισηγήσεις υπάρχουν.   

 Σας λέω το εξής:  το θέμα είναι απλό και πραγματικά να. .  στην 

Οικονομική Επιτροπή. Αυτό που είπε η κυρία Καλώτα είναι το σωστό. 

Εάν στην εισήγηση αυτή την ανυπόγραφη,  η οποία για μένα είναι 

απαράδεκτη, ανυπόγραφη εισήγηση έχουμε,  έλεγε ότι  η Οικονομική 

Επιτροπή με την απόφασή της 752 ενέκρινε αυτό,  τελείωνε όλο το 

θέμα. Τα υπόλοιπα όλα ήταν περιττά.   

 Άρα λοιπόν ,  η εισήγηση αυτή που έχουμε εδώ στα χέρια μας δεν 

γράφει αυτό το πράγμα για να μπορέσει να με παραπέμψει εμένα και 

να θυμηθώ, γιατί  η απόφαση αυτή μπορεί να λήφθηκε πριν ένα χρόνο 

και να μην  θυμάμαι και εγώ το ψήφισα, εάν όμως το έγγραφε μέσα θα 

τελείωνε και θα παρακαλέσω την νο μική υπηρεσία να βάζει  σφραγίδα 

και υπογραφή. Να βάζει  μια υπογραφή από πίσω ποιος εισηγείται το 

θέμα.  
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 Τίποτα άλλο, ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Καλώτα.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Για να μην επαναλαμβάνω, με κάλυψε ο κ.  Χρυσανθίδης.  Η 

τοποθέτηση ήταν αυτή, το ερώτημα ήτ αν σαφέστατο,  η παρατήρηση 

ήταν συγκεκριμένη και δεν δέχομαι να μας λέει  ο Αντιδήμαρχος ότι  

δεν διαβάζουμε τις  αποφάσεις.  Δεν είναι εύκολο να θυμηθούμε 

απόφαση πριν από ένα χρόνο που συγκεκριμένα δεν ήμουν και εγώ 

φαντάζομαι.  Δεν ξέρω εάν ήμουνα ή δεν ήμου να και ζητούμε 

καλύτερες εισηγήσεις και πιο συγκεκριμένες.   

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Εγώ δεν θα ασχοληθώ με τα διαδικαστικά, θα πω για την ουσία της 

υπόθεσης.  Αυτά τα θέματα και ειδικά για την ENERGA δηλαδή το 

ελληνικό δημόσιο έχει  στραφεί ενάντια σε αυτούς τους κυρί ους οι  

οποίοι  εισέπρατταν και τα τέλη των Δήμων και τα λεφτά και δεν τα 

επέστρεψαν και είναι ένα δικαστήριο που μπορεί να τραβήξει πάνω 

από δέκα χρόνια.  Για να ξέρουμε.  

 Ήδη αυτοί από ότι  διάβασα τελευταία στον τύπο επέστρεψαν 

περίπου 400.000 ευρώ προς το δημόσιο για να ελαφρύνουν,  βάσει του 

νόμου που λέει  ότι  όταν φέρνεις  χρήματα μέσα ελαφρύνεις την θέση 

σου και δεν πας,  γιατί  διώκονται για κακούργημα και όλες οι  

υποθέσεις αυτές που έχουν να κάνουν στην Αθήνα είτε είναι εργατικά 

ζητήματα είτε είναι ζητήματα των Δήμων, υπάρχει ένας δικηγόρος ο 

οποίος είναι στην Αθήνα, παίρνει  πάρα πολλούς Δήμους,  δεν μπορεί 

δηλαδή, φανταστείτε το κόστος να κατέβει ένας δικηγόρος του Δήμου  
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Σερρών δέκα επτά φορές με το αεροπλάνο κάτω τι  χρήματα θα 

πληρώναμε.   

Δηλαδή ,  στο τέλος  θα τρώγαμε τα χρήματα περισσότερο από ότι  

θα παίρναμε από τους κυρίους αυτούς και αυτό έχει  να κάνει  όχι  με το 

ότι  δεν εμπιστευόμαστε τους επιστήμονες των Σερρών, τους σεβόμαστε 

και είναι πάρα πολύ καλοί,  πάρα πολύ καλοί,  η υπόθεση είναι ότι  ο 

Δήμος,  τουλάχιστον,  από αυτή την ιστορία και άλλοι Δήμοι  στην χώρα 

έχουν τον ίδιο δικηγόρο. Είναι δηλαδή μια ομάδα Δήμων οι  οποίοι  

παίρνουν έναν συγκεκριμένο δικηγόρο με ένα χιλιάρικο να 

απαιτήσουμε αυτά τα χρήματα, γιατί  είναι διαδικασίες χρονοβόρες και 

το ξέρετε.   

Ευχαριστώ.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Άψογα το είπε ο κ.  Στεργίου.  Η ουσία της υπόθεσης είναι και λέμε 

στους Σερραίους ότι  διεκδικούμε με τον φθηνότερο, εννοώ με τα 

λιγότερα δυνατά χρήματα, κύριε Πρόεδρε,  τα χρήματα, 75.000 ευρώ 

που οι  πολίτες τα πλήρωσαν σε αυτές τις  εταιρείες που ήταν η 

εναλλακτικοί πάροχοι της Δ.Ε.Η.,  και δεν μας τα απέδωσαν.  

 Υπογραφή στην εισήγηση υπάρχει,  είναι του κ.  Δημάρχου, γιατί  

η νομικη υπηρεσία ανήκει στον κ.  Δήμαρχο και η απόφαση είναι του 

Δεκεμβρίου της Οικονομικής Επιτροπής του ΄14.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έληξε το θέμα, ολοκληρώθηκε.  Ομόφωνα συνάδελφοι;  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.  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015) 

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο θέμα.  

 

Θέμα 10 ο  :  

Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης για την επίσημη επίσκεψη  

 του  Παναγιώτατου Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ.  Βαρθολομαίου  

στην πόλη μας,  από 17 έως 21 Απριλίου 2015.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;  Παρακαλώ κάποιοι  θέλουν να μιλήσουν.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Πριν μιλήσουν να μιλήσει ο εισηγητής.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτάκι κύριε Αναστασιάδη Αντώνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δώστε μου ένα δευτερόλεπτο.  Το θέμα, κύριε Πρόεδρε,  έχει  να κάνει  

με το ότι  ο Παναγιότατος Οικουμενικός Πατριάρχης,  ο κ.  

Βαρθολομαίος θα επισκεφτεί  την πόλη των Σερρών. Εμείς 
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ενημερωθήκαμε ως Δήμος Σερρών και ο κ.  Δήμαρχος με την επιστολή 

του Σεβασμιότατου  Μητροπολίτη Σερρών και Νιγρίτης κ.  Θεολόγου  

21-1-2015 με την οποία μας γνωστοποιεί  για την επίσημη επίσκεψη 

του Παναγιότατου  στην πόλη των Σερρών, 17 με 21 Απριλίου του ΄15.  

 Η πρόσκληση είναι από την Ιερά Μητρόπολη Σερρών και 

Νιγρίτης με την ευκαιρία του εορτασμού της  ιερής μνήμης του 

συμπολιούχου μας Αγίου Νικήτα, 19 Απριλίου και η συνεργασία που 

υπήρξε ανάμεσα στον Δήμο, τον κ.  Δήμαρχο και εσάς νομίζω, κύριε 

Πρόεδρε και εσείς  πήρατε κάποιες πρωτοβουλίες με τον Σεβασμιότατο 

έχει  να κάνει  με το ότι  ο Δήμος θα παραθέσει  ένα γεύμα προς τιμήν 

του Παναγιότατου..  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ένα λεπτό να τα πούμε γιατί  θα γίνουν ερωτήσεις μετά.  Ένα λεπτό.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Επειδή,  κύριε Πρόεδρε,  επειδή έχουμε τιμήσει κιόλας τον παναγιότατο 

με τον τίτλο του επίτιμου δημότη στον Δήμο  Σερρών, θα του 

απομενηθεί ένα δώρο, θα γίνει  προμήθεια λουλουδιών, θα γίνει  

παράθεση του γεύματος στην οποία,  όπως μου αναφέρατε,  θα 

παρευρεθεί  όλο το Δημοτικό Συμβούλ ιο,  για πρώτη φορά…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για πρώτη φορά και με πρόταση του κ.  Δημάρχου.  
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Για πρώτη φορά με πρόταση του κ.  Δημάρχου …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτάκι μην διακόπτετε.  Ενημέρωση κάνει.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Θα γίνει  φωτογράφηση και είναι και οι  προμήθειες Σερραϊκών  

παραδοσιακών ειδών. Όλα αυτά μαζί είναι 4.100 ευρώ με Φ.Π.Α.,  όπως 

γράφει η κυρία Γωγούσκα στην εισήγηση. Αυτά είναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις;  Παρακαλώ άλλος; Ο κ.  Αναστασιάδης Αντώνης μετά.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Πόσος κόσμος θα προσκληθεί να γευματίσει;  Αυτό θα ήθελα να 

ρωτήσω, γιατί  3.500 ευρώ μου φαίνονται προσωπικά πολλά.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Γιαννακίδη δεν θα είναι μόνο το Δημοτικό Συμβούλιο,  θα είναι 

όλοι οι  φορείς.  Βουλευτές,  Επιμελητήριο,  Αντιπεριφερειάρχη ς.  Εκατό 

άτομα περίπου. Είναι η συνοδεία του Πατριάρχη, η συνοδεία του 

Δεσπότη. Θα είναι αρκετά.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Γαλάνη μήπως είναι άστοχη αυτή η ενέργεια που κάνατε;  Μήπως 

είναι άστοχη λέω και γιατί  την κάνετε;  Για ποιο λόγο; Να εξηγήσω 

εγώ; Βεβαίως θα σας εξηγήσω. Εάν πάρω τον λόγο θα σας εξηγήσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση κάνατε;   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Απάντηση δεν πήρα αλλά εάν θέλει  να μπω στο θέμα, άστοχη είναι.  

Για ποιο λόγο το κάνετε;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σερ ρών και 

Νιγρίτης ζήτησε να παραθέσουμε,  εάν είναι δυνατόν,  ένα γεύμα στον 

Πατριάρχη και του απάντησα θετικά.  Λέω ότι  βεβαίως.  Αλίμονο. Κάθε 

μέρα δεν έρχεται ο Πατριάρχης.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Έχουμε αντίθετη γνώμη κύριε Δήμαρχε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εντάξει,  σεβαστή η άποψή σας.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Και θα μου επιτρέψετε να αναλύσω για ποιο λόγο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μετά στην τοποθέτησή σας.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

 Εντάξει τώρα λεπτομέρεια αλλά και οι  λεπτομέρειες παίζουν τον ρόλο 

τους,  έχει  προσδιοριστεί  το κατάστημα που θα γευ ματίσουν αυτοί οι  

άνθρωποι;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ακόμα.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Με ποια διαδικασία έχετε αποφασίσει;  Δηλαδή επειδή είμαστε υπέρ 

της διαφάνειας αυτό θα πρότεινα,  να γίνει  μια πρόσκληση…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν θα πάμε στο σουβλατζίδικο στον πεζόδρομο, για όνομα τ ου Θεού.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  
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Δεν κατάλαβα, συγνώμη κ.  Χράπα γιατί  τόσο βγαίνετε από τα ρούχα 

σας; Δεν κατάλαβα δηλαδή, ποιο είναι το πρόβλημα; Γιατί;  Ποιο είναι 

το πρόβλημά σας κ.  Χράπα; Δεν μπορούμε να ρωτάμε εδώ δηλαδή;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάθε δικαίωμα έχετε.   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Ναι αλλά πώς έχουμε κάθε δικαίωμα όταν υπάρχει αυτή η ψυχολογική 

τρομοκρατία εδώ μέσα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  κ.  Γιαννακίδη,  εντάξει .  Απάντησε ένας δημοτικός σύμβουλος…  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

 Ναι αλλά πρέπει μερικοί να σκέφτονται που βρίσκονται και την 

συμπεριφορά τους.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω ότι  δόθηκε η απάντηση.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Σιγά, μια ερώτηση κάναμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην το πλατειάζουμε το θέμα. Έληξε και νομίζω ότι….  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

 Εξυπνάδες,  κύριε Πρόεδρε,  δεν δέχομαι από κανέναν.  Όπως σέβομαι 

τους πάντες εδώ μέσα, το ίδιο απαιτώ από όλους.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.  Τοποθετήσεις.  Ο κ.  Αναστασιάδης Αντώνης.  άλλος κανείς;  

Όχι.  Παρακαλώ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε οι  λογικοί άνθρωποι και οι  έντιμοι σέβονται και τιμούν 

επίσης τους έντιμους άνδρες.  Πρέπει να ξέρετε ότι  ο άνθρωπος αυτός 

που γράφουν οι  διάφορες εφημερίδες,  η Αυριανή και άλλες εφημερίδες 

και η Ελεύθερη Ώρα είπε σύμφωνα με αυτά που λένε οι  εφημερίδες,  ότι  

με βαριά έκφραση σπίλωσε την μνήμη των Ηρώων της 25 η ς  Μαρτίου 

του ΄21 και τους είπε λόγια με τέτοια απρέπεια που δεν αξίζει  τον 

σεβασμό μας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε σας παρακαλώ πολύ να τον ανακαλέσετε στην τάξη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πρόεδρε να του πεις  να το βουλώσει,  έχω δικαίωμα να μιλήσω. Ακούς; 

Εγώ είμαι Έλληνας εγώ. Ακούς; Ακούς; Ποιον  Πατριάρχη; Ποιον 

Πατριάρχη; Άντε να πας στο χωριό σου. Πρόεδρε . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ακούς τι  σου λέω εγώ;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ τι  σου λέω. Ποιος είσαι εσύ; Φύγε από εδώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ποιος είσαι εσύ;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ ποιος είμαι;  Είμαι ο δημοτικός σύμβουλος.  Άντε φύγε από εδώ. 

Πρόεδρε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Πρόεδρε ο άνθρωπος αυτός να φυγει  από εδώ μέσα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν έχει  κανείς  μα κανείς  …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν ντρέπεσαι λίγο; Δεν ντρέπεσαι λίγο μια ζωή; Να φύγεις  από εδώ 

μέσα. Να φεύγεις  από εδώ. Δεν είναι αυτή η πόλη σου.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Να σηκωθείς να φεύγεις  από εδώ μέσα. Δεν ντρέπεσαι λίγο μια ζωή. 

Κύριε Πρόεδρε σε παρακαλώ πάρα πο λύ είναι ντροπή να μην αφήνεις 

να μιλήσει κάποιος.  Αυτά που είπε αυτός ο Βαρθολομαίος εδώ σε 

παραδίδω τι  έχει  πει .  Σπίλωσε την μνήμη των ηρώων της 25 η ς  Μαρτίου 

του 1821 με τα πιο βρώμικα λόγια…  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε επί της διαδικασίας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και οφείλουμε να σεβαστούμε τον θεσμό…  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ποιον θεσμό; Σεβάστηκε αυτός …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το σώμα δεν …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Σε παρακαλώ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα ολοκληρώθηκε.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν ολοκληρώθηκε.  Όχι,  όχι ,  εί ναι ντροπή αυτό που κάνεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πολύ, δεν έχετε δικαίωμα να προσβάλλετε τον 

Οικουμενικό Πατριάρχη. Σας παρακαλώ πολύ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Αυτός πρόσβαλε τον Κολοκοτρώνη, τον Εμμ. Παππά, τον Αθανάσιο 

Διάκο και όλους τους επαναστάτες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολόκληρη η οικουμένη την έχει  αναγνωρίσει και σας παρακαλώ πολύ 

σεβασμός στο σχήμα και στην ορθοδοξία.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ σε παρακαλώ. Είναι ντροπή αυτό που κάνεις .  Σε παραδίδω τι  

γράψανε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα δεν αφορά τι  έκανε και τι  δεν έ κανε ο κάθε Πατριάρχης.  Το 

θέμα μας είναι η παράθεση γεύματος,  δαπάνη για την παράθεση 

γεύματος από τον Δήμο  Σερρών …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι,  όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελεία και παύλα. Θέλετε το ψηφίζετε,  θέλετε δεν το ψηφίζετε.  Επί 

του θέματος έχετε να  πείτε κά τι;   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Βεβαίως.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία,  τελειώσαμε.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Δεν τελειώσαμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελειώσαμε μια χαρά και εάν ψηφίζετε ναι ή όχι  θα το πείτε στην 

ψηφοφορία.  Ιστορικά ντοκουμέντα εμένα δεν με ενδιαφέρουν.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Στην ψυχή σου μέσα …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ακούς; Ακούς;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έχει ξεφύγει  η συζήτηση πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα μπαίνει  σε ψηφοφορία.  Ως έχει   η εισήγηση. Ναι,  ναι,  ναι ,  ο 

κ.  Καρύδας.   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Εάν και διαφωνώ με πολλά που γράφει  η εισήγηση, παρόλα αυτά ναι.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ο κ.  Αναστασιάδης Αντώνης.  Ναι  ο κ.  Γιαννακίδης,  ναι η 

παράταξη του κ.  Φωτιάδη, ναι,  ναι,  ναι  και ο Πρόεδρος.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απα ιτούνται 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: 156/2015) 

…………………  

 

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Σε παρακαλάω εκείνο να το βάλεις μέσα στον φάκελο. Είναι 

αποδείξεις .   

 

Θέμα 11 ο  :  

Έγκριση τροποποίησης της υπ' αριθμ. 854/2014 Α.Δ.Σ.:  ¨Έγκριση  

σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κ. 

Μακεδονίας ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. και Δήμου Σερρών, για την εφαρμογή 

ολοκληρωμένου προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στην 

Περιφερειακή Ενότητα Σερρών για το έτος 2015¨ .  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κ.  Γαλάνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Κύριε Πρόεδρε στην συνέχεια εκείνης της συζήτησης που είχαμε κάνει  

στο Δημοτικό Συμβούλιο και είχαμε λάβει απόφαση, εάν θυμάμαι καλά 

κατά πλειοψηφία,  προέκυψε μια συνάντηση στο γραφείο του κ.  

Αντιπεριφερειάρχη πριν από κάποιο καιρό,  δεν θυμάμαι ακριβώς πόσο. 

Τέθηκε το εξής ζήτημα. Εδώ είναι στην αίθουσα και ο κ.  Γενικός αλλά 

και ο κ.  Καλογερούδης γιατί  είχαμε παρευρεθεί  μαζί  σε αυτή την 
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συνάντηση  με άλλους εκπροσώπους των Δήμων, μας έθεσε το εξής 

θέμα ο κ.  Μωυσιάδης,  ότι  κάποιοι  Δήμοι  εξαιτίας κυρίως οικονομικών 

λόγων μετά από τον Δήμο  της Νέας Ζίγδης έχουν αποχωρήσει και 

αυτοί είναι από την προγραμματική. Δηλαδή δεν θέλουν να 

συμμετάσχουν και αυτός ήταν ο Δήμος Βισαλτίας και ο Δήμος 

Αμφίπολης.   

 Εδώ είναι ο κύριος,  δηλαδή αυτή είναι ουσιαστικά η 

τροποποίηση συν το γεγονός ότι  εξ όσων χθες μόλις το βράδυ με 

ενημέρωσε ο κ.  Καλογερούδης,  τυπικά δεν μπορεί να συμμετάσχει 

στην προγραμματική και η Αντιπεριφέρεια γιατί  σε επίπεδο 

Περιφέρειας έχουν δοθεί  κάποια χρήματα για το θέμα του φυσικού 

περιβάλλοντος,  αεροψεκασμοί στην Περιφέρεια χωρίς εξαίρεση για την 

Αντιπεριφέρεια την δική μας ή για τους Δήμους  συγκεκριμένα.  

 Εγώ θα ήθελα να δοθεί  ο λόγος κυρίως στον κ.  Καλογερούδη, εάν 

χρειαστεί  είναι εδώ και ο Γενικός γιατί  και αυτός ήταν εκεί  μαζί  μου 

και να δώσει περισσότερες πληροφορίες στο σώμα για να μπορέσει το 

σώμα να μορφώσει άποψη και να πάρει την τελική του απόφαση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Καλογερούδη εάν θέλετε πλησιάστε σε ένα μικρόφωνο να μας 

πείτε δυο λόγια γι΄ αυτή την τροποποίηση της σύμβασης.   

Κος ΚΑΛΟΓΕΡΟΥΔΗΣ:  

Καλησπέρα σας.  Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε.  Είμαι σε δύσκολη θέση να 

πω ότι  την τελευταία στιγμή διαπιστώσαμε ότι  από ένα σημαντικό,  

κατά την γνώμη μου, λάθος της υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης 

Υγείας της Περιφέρειας δεν προβλέφθηκε η εξαίρεση των τεσσάρων 

Δήμων στο λεκτικό του διεθνούς διαγωνισμού που έβγαλε η 

Περιφέρεια.   
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 Το αποτέλεσμα είναι ότι  η Αντιπεριφέρεια των Σερρών εάν θα 

συμμετείχε τυπικώς,  ουσιαστικώς θα συνεχίσει  να συμμετέχει  αλλά εάν 

θα συμμετείχε στην προγραμματική σύμβαση θα είχαμε ένα τυπικό 

κώλυμα, επειδή η Περιφέρεια θα έφτιαχνε το ίδιο έργο δυο φορές στην 

θεωρία βέβαια,  μια φορά μέσω εργολάβου και μια φορά μέσω των 

δικών της υπηρεσιών.  

 Προκειμένου να αποφευχθεί ένα τέτοιο τυπικό κώλυμα και να 

μας δημιουργήσει προβλήματα, επειδή δεν είναι δυνατόν δυστυχώς, ο 

διεθνής διαγωνισμός να γυρίσει  πίσω γιατί  θέλει  επανέγκριση από το 

Περιφερειακό Συμβούλιο και μια ολόκληρη διαδικασία που θα πήγαινε 

πίσω όλο το πρόγραμμα της Περιφέρειας για γύρω στις  20 με 25 

ημέρες συνολικά, γι΄ αυτό τον λόγο αναγκαστικά και θέλοντας να 

κάνουμε αυτή την ενέργεια,  ουσιαστικά πρέπει και η Περιφέρεια να 

εξαιρεθεί ,  όχι  ουσιαστικά επαναλαμβάνω, η Περιφέρεια θα συνεχίσει  

να διαθέτει ,  έχει  αυτή την δυνατότητα, είναι και στις  προθέσεις της να 

διαθέσει το προσωπικό, τα μέσα και την υλικοτεχνική υποδομή που 

απαιτείται για την συνέχιση του προγράμματος,  απλώς δεν θα μπορεί 

να είναι τυπικά μέσα στην προγραμματική σύμβα ση και συνεπώς η 

προγραμματική σύμβαση θα συναφθεί μεταξύ των τεσσάρων Δήμων και 

της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών.  

 Η εξέλιξη αυτή έγινε μόλις χθες το απόγευμα οριστικοποιήθηκε 

ότι  δεν θα μπορούσε να,  ζητήθηκε από τον κ.  Αντιπεριφερειάρχη η 

ακύρωση, ας το πω έτσι,  του διαγωνισμού, η επανάληψη στο ορθό του 

λεκτικού του διαγωνισμού και η πρόσθεση ουσιαστικά των τεσσάρων 

αυτών Δήμων, της εξαίρεσης των τεσσάρων αυτών Δήμων, η οποία,  δεν 

ξέρω όσοι γνωρίζετε οφείλεται υποθέτω στο ότι  ο κ.  Γιουτσίδης είχε 

κάποια  ζητήματα, ο Γενικός Διευθυντής της Υγείας της Περιφέρειας 
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είχε κάποια ζητήματα, όσοι γνωρίζουν το ζήτημα το γνωρίζουν και 

υπήρξε μια αναστάτωση στην υπηρεσία και το αποτέλεσμα ήταν ότι  

μας προέκυψε αυτό το πράγμα, το οποίο δημιουργεί  πρόβλημα μόνο σε 

μας.   

 Αυτό είναι το σκεπτικό.  Το ποσό είναι 126.000 για τον Δήμο  

Σερρών, γιατί  έγινε μια επανακατανομή, η οποία δεν παίρνει  υπόψη 

της μόνο πληθυσμιακά κριτήρια πλέον,  παίρνει  και την επιβάρυνση, η 

οποία ουσιαστικά τι  κάνει;  Ελαφρύνει τρόπο τινά το χρηματικό φ ορτίο 

στον Δήμο  Εμμ. Παππά κατά κύριο λόγο,  κρατάει ίδιο περίπου το 

φορτίο στους Δήμους  Σιντικής και Ηράκλειας και επιβαρύνει κατά  τι ,  

ένα 4% περίπου, 4.400 ευρώ, 4% περίπου, λίγο λιγότερο από 4% τον 

Δήμο  Σερρών λόγω του ότι  οι  κύριες επιφάνειες ψεκασμού κ αι τα 

κύρια προβλήματα είναι στον Δήμο  Σερρών και λιγότερο στον Δήμο  

Εμμ. Παππά.  Έτσι και αλλιώς είναι μικρή η διαφορά.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εάν μου επιτρέπετε,  για να διευκολύνω και την διαμόρφωση άποψης 

στο συμβούλιο,  μπορείτε να μας πείτε,  γιατί  μπορεί κάποιο ι  

συνάδελφοι να έχουν κάποιες αμφιβολίες ή κάποιες  απορίες,  τι  θα 

κάνει  επομένως,  η Περιφέρεια και τι  θα κάνουμε εμείς;   

Κος ΚΑΛΟΓΕΡΟΥΔΗΣ:  

Ποια είναι η ειδοποιός διαφορά; Εάν δεν υπήρχε αυτή η 

διαφοροποίηση της τελευταίας στιγμής,  η Περιφέρεια θα συμμετείχ ε 

κανονικά μέσα στην προγραμματική σύμβαση και η συνεισφορά της θα 

γινόταν σε προσωπικό, θα αφορούσε σε προσωπικό, σε οχήματα και 

στον εξοπλισμό του πρώην κέντρου καταπολέμησης κουνουπιών στην 

ΑΝ .Ε .ΣΕΡ .  προκειμένου η ίδια να τα διαχειρίζεται και να τα 

λειτουργήσει.   
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 Μη συμμετέχοντας στην προγραμματική η Αντιπεριφέρεια 

διατηρεί απολύτως το δικαίωμα της χρήσης για τους ίδιους σκοπούς 

αυτών των μέσων αλλά μέσω των υπηρεσιών της και όχι  μέσω της 

Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών γιατί  είναι,  σύμφωνα με τον 

Καλλικράτη στο άρθρο 94 προβλέπεται για τους Δήμους  και στο 

αντίστοιχο άρθρο, δεν είμαι πρόχειρος για την Περιφέρεια,  

προβλέπεται η ρητή υποχρέωση της Περιφέρειας να συνδράμει με κάθε 

τρόπο, όχι  μόνο μέσω εργολάβου αλλά και μέσω των δικών της 

υπηρεσιών. Μέσω τρίτου όπως θα ήταν ο φορέας εκτέλεσης,  η 

Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών δεν θα μπορούσε να το δώσει δυο 

φορές.  Αντιλαμβάνεστε τι  λέω. Η μια φορά θα ήταν μέσω εργολαβίας 

διεθνούς διαγωνισμού και η άλλη μέσω προγραμμ ατικής σύμβασης που 

θα ανατίθετο το έργο στην Αναπτυξιακή Εταιρείας Σερρών.  

 Αυτό δεν ήταν επιτρεπτό αλλά η ίδια με τις  δικές της υπηρεσίες 

να το κανει  δεν έχει  κώλυμα επ΄ αυτού του θέματος.  Είναι αμήχανη η 

θέση μας . .  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

Κος ΚΑΛΟΓΕΡΟΥΔΗΣ:  

Το αστικό φυσικό περιβάλλον.  Η διαφοροποίηση που συμφωνήθηκε με 

την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ήταν η εξής:  ότι  το μεν 

ελικόπτερο το χειρίζεται η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και 

κάνει  τον διαγωνισμό αλλά τον έλεγχο και την επίβλεψη του που 

ψεκάζεται και πότε τον διατηρεί η Α ντιπεριφέρεια και με το υπάρχον 

σχήμα η Αναπτυξιακή Εταιρεία με το προηγούμενο, πάντως μένει  εδώ 

στον Νομό Σερρών, για δε το φυσικό αστικό περιβάλλον,  στο φυσικό 

περιβάλλον δικαίωμα παρέμβασης έχει  η Περιφέρεια ενώ εμείς σαν 
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προγραμματική σύμβαση κάνουμε π αρέμβαση κατά μείζονα τρόπο στο 

αστικό περιβάλλον και στο περιαστικό,  όπου έχουμε επαφή δηλαδή 

περιμετρικά των οικισμών.  

 Εάν υπήρχε και η εξαίρεση δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα στο 

σημείο του διαγωνισμού που αναφέρει ρητά ποιος κάνει  τι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις επί  του θέματος.  Ο κ.  Γκότσης.  Ο κ.  Ραμπότας,  ο κ.  

Φωτιάδης,  ο κ.  Χράπας και ο κ.  Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ο κ.  

Χασαπίδης και ο κ.  Αναστασιάδης Ηλίας.   

 Θα ξεκινήσω από εσάς κ.  Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Διευθυντά της Αναπτυξιακής επειδή γνωρίζεις  π ολύ καλά τα 

θέματα, πες μας τα απλά. Εδώ μας είπατε και οι  δυο,  συγχώρα  με που 

θα το πω έτσι,  πολλά λόγια.  Φέτος θέλουμε εμείς  να μάθουμε,  εμείς  

και όλοι οι  Σερραίοι ,  θα έχουμε πρόγραμμα, θα το υλοποιήσει η 

ΑΝ .Ε .ΣΕΡ . ,  θα δώσει τα μηχανήματα, τον εξοπλισμό η Περιφέρεια,  θα 

δώσουν τα χρήματα οι  συγκεκριμένοι Δήμοι ,  θα γίνει  περίπου στο μισό 

ή στα τρία πέμπτα του νομού η κάλυψη από αέρος και επίγεια και 

τελεία.  Είναι έτσι;   

Κος ΚΑΛΟΓΕΡΟΥΔΗΣ:  

Έτσι ακριβώς.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και όλα κάνουν για μας στο Δημοτικό Συμβ ούλιο το Σερρών συν 

4.300.   

Κος ΚΑΛΟΓΕΡΟΥΔΗΣ:  

Έτσι ακριβώς.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Μα τόση ώρα ταλαιπωρούμε και ταλαιπωρούμε κάτι  πολύ 

συγκεκριμένο.  Ερώτηση. Τα κουνούπια ταξιδεύουν.  Τι κάνουμε τώρα; 

Υπάρχει και η σιδηροδρομική γραμμή που μπαίνουν και ταξιδεύουν.   

 Το γελώ διότι  πολύ καλά γνωρίζεις  ότι  γνωρίζω ότι  

καταπολέμηση έτσι δεν γίνεται.  Τι κάνουμε τώρα; Και με αυτό το 

πλημμυρικό φαινόμενο το οποίο θα κρατήσει τα νερά και σημεία στα 

οποία εκεί  υπήρχε η επώαση και η ένταση, τι  θα κάνουμε φέτος;  

Κος ΚΑΛΟΓΕΡΟΥΔΗΣ:  

Όπως πολύ σωστά είπατε,  επειδή το ξέρετε και το ζήτημα, ακριβώς 

αυτό το πράγμα θα γίνει .  Όμως η δική μου η πλευρά, εγώ σαν φυσικό 

πρόσωπο δηλαδή και σαν θέση, βρίσκομαι σε μια αμήχανη θέση να 

έρχομαι να ζητήσω τροποποίηση  της τροποποίησης λόγω της μη 

συμμόρφωσης ενός υπαλλήλου της Περιφέρειας,  τον οποίο δεν τον 

γνωρίζω καν.  Αυτόν που έγραψε το κείμενο και μας δημιουργεί  ένα 

τέτοιο σοβαρό ζήτημα, το οποίο θα μπορούσε να επιφέρει ακόμη και 

ακύρωση και εκ των υστέρων μιας καλής προσφυγής.  Είναι δηλαδή ένα  

ζήτημα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ από μια αβλεψία ενός υπαλλήλου, 

η οποία εάν πει  να διορθωθεί σήμερα, θα ρίξει  το πρόγραμμα συνολικά 

της Περιφέρειας πίσω, ενδεχομένως και ένα μήνα.  

 Το καταλαβαίνετε αυτό πόσο πρόβλημα θα δημιουργούσε.  Γι '  

αυτό τον λόγο με βλέπετε τόσο αμήχανο και,  ας το πω, φοβισμένο και 

δυσαρεστημένο, γι '  αυτό το ζήτημα.  

 Όσον αφορά το φυσικό αντικείμενο,  θα γίνει  ακριβώς αυτό που 

είπατε.   

 Επιπλέον φέτος αυτό το οποίο έχουμε και πρέπει να το 

γνωρίζετε,  είναι ότι  υπάρχει  η πρόθεση για ψ εκασμό από αέρος της 

περιοχής της πλημμύρας,  η οποία σήμερα είναι 40.000 στρέμματα, 
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εκτιμώ ότι  προϊόντος  του χρόνου θα πέσει,  ενδεχομένως,  μέχρι τα τέλη 

Αυγούστου, ενδεχομένως σε μηδενικά επίπεδα αλλά θα χρειαστεί ,  

τουλάχιστον,  δυο ψεκασμούς αυτή η περιοχή .   

 Δεν το ξέρουμε πως θα γίνει ,  θα πάρουμε τα δείγματα, έχουμε το 

αμφίβιο,  το γνωρίζετε,  είμαστε οι  μοναδικοί που μπορούμε να μπούμε 

εκεί  μέσα, ο εργολάβος το ξέρετε πολύ καλά, δεν έχει  την δυνατότητα 

να μπει εκεί  μέσα να κάνει  δειγματοληψίες,  μπορεί να γ ίνει  αυτό το 

πράγμα, πιστεύω ότι  θα υπάρξει σοβαρή αντιμετώπιση.  

 Εάν δεν μπορεί να υπάρξει αυτή η αντιμετώπιση, θα πάμε στα 

περσινά τα επίπεδα όπου την δουλειά την είχε μόνο ο εργολάβος και 

είναι γνωστό σε όλους,  νομίζω, ποιο ήταν το φαινόμενο το περσινό και 

πως αντιμετωπίστηκε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Καλογερούδη πως αυτοί οι  τρεις  Δήμοι  αποχώρησαν από αυτή 

την συνολική προσπάθεια,  που όπως αντιλαμβανόμαστε και σαφέστατα 

το ξέρουν και αυτοί ότι  στην ουσία βλάπτουν την αποτελεσματικότητα 

του όλου προγράμματος ;   

 Οι κίνδυνοι πλέον ελλοχεύουν και για τους δικούς τους 

κατοίκους.  

 Και βεβαίως τορπιλίστηκε,  επί  της ουσίας,  να το πούμε ευθέως,  

πόσα χιλιόμετρα ταξιδεύει  ένα κουνούπι όταν φυσάει ευνοϊκός άνεμος;  

Κος ΚΑΛΟΓΕΡΟΥΔΗΣ:  

Υπάρχουν τις  τάξεως των 5 χιλιομέτρων .   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Νομίζω ότι  έπρεπε να πειστούν οι  δήμαρχοι ότι  το διακύβευμα είναι 

τεράστιο και τα χρήματα έπρεπε να διατεθούν.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   
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Ο κ. Αναστασιάδης Ηλίας.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Απλό το ερώτημά μου και θα ήθελα ο κ.  Καλογερούδης να μου 

απαντήσει με σαφήνεια και με το όλο θάρρος της γνώμης.  Πιστεύετε 

πως έτσι όπως έχει  δομηθεί η όλη περίπτωση το έργο θα έχει  

αποτέλεσμα; Ένα είναι αυτό.   

 Και το δεύτερο, νομικά πιστεύετε ότι  δεν θα τορπιλιστεί;   

Κος ΚΑΛΟΓΕΡΟΥΔΗΣ:  

Γρήγορη η ερώτηση, γρήγορη και σαφής η απάντηση που θα δώσω. 

Νομικά δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα έτσι όπως θα ψηφιστεί  τώρα 

μεταξύ των τεσσάρων δήμων και της Περιφέρειας και της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ.,  

συγνώμη. Πιθανότατα να μην είχε κώλυμα, ανάλογα και σε ποιον θα 

πέφταμε,  ακόμη και με την συμμετοχή της  Περιφέρειας μέσα, αλλά δεν 

ήταν καθόλου βέβαιο,  γι '  αυτό προτιμητέο είναι να βγει  με ότι  αυτό 

και εάν σημαίνει .   

 Κατά δεύτερο λόγο το μείζον ζήτημα το εάν θα έχουμε 

αποτέλεσμα ή όχι ,  αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι  θα έχουμε ένα 

καλύτερο αποτέλεσμα από πέρυσι.  Δεν μπορώ να πω ότι  θα έχουμε ένα 

ίδιο αποτέλεσμα με το 2011 που είχαμε τον πλήρη έλεγχο εναέριου και 

επίγειου συστήματος.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΚΑΛΟΓΕΡΟΥΔΗΣ:  

Με βάση τα δεδομένα που έχουμε σήμερα πιστεύω ότι  το απο τέλεσμα, 

ειλικρινά το πιστεύω αυτό που σας λέω, ότι  το αποτέλεσμα θα είναι 

πολύ καλύτερο από το περσινό αποτέλεσμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   
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Ο κ. Γκότσης Ηλίας.  Κύριε Γκότση γρήγορα την ερώτηση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το πρώτο ερώτημα ήταν αυτό του κ.  Φωτιάδη, η αποχώρηση των δ υο 

δήμων εάν επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις και στους άλλους Δήμους .  

Αυτό ήταν και το δεύτερο είναι,  η επίγεια δράση με τι  τρόπο θα γίνει;  

Γιατί  από ότι  λέγανε πέρυσι και τα άλλα χρόνια,  έπρεπε να 

ξεκινήσουμε.  Δεν κάνατε επίγεια δράση, μόνο από αέρα. Γι '  αυ τό 

πιστεύω ότι  θα είναι καλύτερα από πέρυσι και πρόπερσι αλλά τείνει  

τρόπο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Απαντήστε.   

Κος ΚΑΛΟΓΕΡΟΥΔΗΣ:  

Ξεκινάω από το πρώτο. Κανείς δεν ισχυρίζεται ότι  με την αποχώρηση 

των δυο δήμων είναι καλύτερα τα πράγματα. Προφανώς είναι 

χειρότερα τα πράγματα. Εμείς θα δυσκολευτούμε.  Ενδεχομένως να 

είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε και κάποια πράγματα που δεν θα 

ήταν και τόσο σωστό να τα κάνουμε,  αλλά πρέπει να καταπολεμηθούν 

οι  εστίες.  Αντιλαμβάνεστε όλοι τι  θέλω να πω.  

 Από εκεί  και πέρα όμως είναι ένα ζήτημα που οι  ίδιοι  θα 

λογοδοτήσουν προς τους δημότες τους.  Πιστεύουν ότι  δεν έχουν τα 

χρήματα, πιστεύουν ότι  μπορεί να το κάνουν καλύτερα, δεν το ξέρω, 

δεν έχω μιλήσει ούτε με την κυρία Δουδίτσα, ούτε με τον κ.  Μελίτο 

από τότε που πήραν τις  αποφάσεις τους ,  εν πάση περιπτώσει,  δεν 

τίθεται σε μένα, δεν είναι δικός μου ρόλος να διερευνήσω το γιατί ,  

πάντως σίγουρα δεν θα είναι το ίδιο όπως ήταν πριν.   

 Τώρα για το δεύτερο ερώτημα, η καταπολέμηση η επίγεια,  το 

επίγειο πρόγραμμα δεν  κάνει  μόνο καταπολέμηση. Το επίγειο 



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 18ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015  

86 

πρόγραμμα κάνει  τρία πράγματα. Το επίγειο πρόγραμμα κάνει  πρώτον 

διερεύνηση του επιπέδου ανάπτυξης των αποικιών των κουνουπιών, 

που έχουμε δηλαδή προνύμφες,  που είναι έτοιμες για καταπολέμηση, 

που πρέπει να δοθεί  εντολή από την γη στο ελικόπτερο γι α ψεκασμό 

την κατάλληλη χρονική στιγμή με το κατάλληλο φάρμακο και επίγεια 

καταπολέμηση, προ -νυμφοκτονίας σε συγκεκριμένες εστίες στο αστικό,  

δηλαδή βόθροι,  τσιμενταύλακες,  ρέματα, φρεάτια,  μόνο την περιαστική 

τάφρο των Σερρών να υπολογίσετε,  παράγει τόσα πολλά κουνούπια,  

όσοι παράγουν οι  μισοί ορυζώνες και ας μην του φαίνεται τόσο πολύ.  

 Εκτός αυτού γίνονται και επιλεγμένες ακμ αιοκτονίες ,  όταν η 

κατάσταση το επιβάλει σε συγκεκριμένα πράγματα.  

 Άρα αυτές οι  τρεις  δράσεις όταν γίνονται συνδυασμένα και 

άμεσα, επιφέρουν ένα καλό αποτέλεσμα. Πέρυσι δεν ξέρω πόσοι από 

εσάς είδατε συνεργείο ψεκασμού. Πέρυσι υπήρχε μόνο ο εργολάβος,  

δεν υπήρχε κάτι  άλλο πέρυσι.  Πέρυσι δεν είχαμε προγραμματική, το 

ξεκαθαρίζουμε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Απλά ο κ.  Καλογερούδης κάνει  ένα ρητορ ικό ερώτημα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Μην κόβεις Γαλάνη, μην κόβεις.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Δεν έχουμε,  πώς έχουμε; Ο κ.  Ραμπότας.   

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Θα ήθελα να ρωτήσω  τον κ.  Καλογερούδη, το ύψος του διεθνή 

διαγωνισμού σε ποιο ποσό ανέρχεται;  Ε πειδή είναι διεθνής 
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διαγωνισμός να μας πείτε πόσο είναι το ποσό του διεθνούς 

διαγωνισμού και αυτό περιλαμβάνει αστικό,  περαστικό και 

αεροψεκασμό.  

 Δεύτερον,  εάν σε άλλες Αντιπεριφέρειες συνάπτονται 

προγραμματικές συμβάσεις δήμων με τις  αντίστοιχες ΑΝ.Ε.ΣΕ Ρ. όπου 

υπάρχουν; Παράδειγμα η Θεσσαλονίκη ή η Ημαθία που έχουν και το 

μεγαλύτερο πρόβλημα σε σχέση με τον Σερρών.  

 Σε ότι  αφορά τον Νομό Σερρών φέτος,  εκ των προτέρων είναι 

δεδομένο ότι  η κατάσταση θα είναι βεβαρυμμένη ούτως ή άλλως. Από 

τον Απρίλιο ξεκινάει  η υπόθεση και με αυτά τα πλημμυρικά φαινόμενα 

που έχουμε παντού και λόγω των βροχών είναι ότι  η κατάσταση θα 

είναι πάρα πολύ δύσκολη.  

Κος ΚΑΛΟΓΕΡΟΥΔΗΣ:  

Σε ποιες περιοχές οι  Δήμοι  κάνουν προγράμματα; Καταρχήν σε όλες 

τις  περιοχές θεωρητικά οι  Δήμοι  αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν 

προγράμματα καταπολέμησης κουνουπιών, προβλέπεται και από τον 

Καλλικράτη, από το άρθρο 94 σημείο 29,  εάν θυμάμαι καλά.  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Εάν συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με αντίστοιχες ΑΝ.Ε.ΣΕΡ.  

Κος ΚΑΛΟΓΕΡΟΥΔΗΣ:  

Τώρα κάποιοι ,  ο κ.  Θεοδωρίδης εν προκειμένω, είχε διερευνήσει στην 

Ημαθία την περίπτωση να συνάψει προγραμματική. Δεν ξέρω εάν το 

έκανε ο κ.  Θεοδωρίδης,  το έκανε σίγουρα στην Χαλκιδική με την 

Αναπτυξιακή της Χαλκιδικής,  γινόταν επί σειρά ετών, αυτή την στιγμή 

δεν ξέρω εάν φέτος θα συναφθεί η προγραμματική σύμβαση, ούτε ξέρω 

εάν σε κάποιες άλλες περιοχές τις  Ελλάδος θα συναφθούν φέτος 

προγραμματικές,  δεν έχω ενημέρωση.  
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 Πάντως, κατά καιρούς σε διάφορες περιοχές όχι  με έναν έντονο 

και συστηματικό τρόπο πάντοτε αλλά σίγουρ α σε κάποιες περιοχές 

γινόταν προγραμματικές συμβάσεις.  Στην Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας κατά κόρον ήταν η Θεσσαλονίκη, η Πιερία,  η Ημαθία και 

η Χαλκιδική.  Δεν το γνωρίζω για την Πέλλα. Δεν είμαι πρόχειρος να 

σας πω για την Πέλλα. Και για το Κιλκίς δεν  το γνωρίζω. Νομίζω ότι  

το Κιλκίς δεν είχε.   

 Αυτά για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για 

προγραμματικές.  Φέτος δεν ξέρω πόσοι από αυτούς θα κάνουν και 

προγραμματική. Ενδεχομένως κάποιοι  να κάνουν και κάποιοι  όχι .  Δεν 

είμαι πρόχειρος να σας απαντήσω.  

 Τώρα για το θέμα του ύψους του διαγωνισμού, ο διαγωνισμός για 

το επίγειο είναι 2.600.000 σε επίπεδο Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας.  Αυτό είναι το ύψος του διαγωνισμού, γι '  αυτό και είναι 

και διεθνής.  Δεν γνωρίζω πόσος είναι ο διαγωνισμός για τους 

αεροψεκασμούς,  δεν το έχω σαν ζήτημα, αλλά μέσα στο τέτοιο είναι 

και η προμήθεια των φαρμάκων. Μέσα στο ποσό αυτό είναι και η 

προμήθεια των φαρμάκων.  

 Τα χρήματα μπορεί να φαίνονται πολλά αλλά δεδομένου των 

ποσοτήτων που χρειάζεται το δέλτα του Αξιού δεν είναι  τόσα πολλά 

όσο φαίνονται,  γιατί  είναι πάρα πολύ μεγάλες οι  εκτάσεις εκεί ,  εάν 

θυμάμαι καλά φέτος πρέπει να είναι γύρω στις  140,  150.000 

στρέμματα μόνο τα ρύζια τους,  χώρια το φυσικό σύστημα του Αξιού 

που είναι τεράστιο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κύριε Χασαπίδη.  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  
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Στις περισσότερες ερωτήσεις και κυρίως από τις  ερωτήσεις του κ.  

Ραμπότα καλύφθηκα. Η δική μας η δράση θα είναι συμπληρωματική 

δηλαδή της δράσης της μεγάλης εργολαβίας;  Το φυσικό αντικείμενο το 

δικό μας θα είναι διαφορετικό αντικείμενο της εργολαβί ας;  Γιατί  

υπάρχει  ένα τεράστιο ποσό και εγώ υποψιάζομαι ότι  η Αντιπεριφέρεια 

απόσχει γιατί  δεν μπόρεσε να διεκδικήσει ένα μερίδιο να το μεταφέρει 

στον Νομό Σερρών. Αυτός είναι ο ουσιαστικός λόγος και όλα τα άλλα 

είναι προφάσεις.  Εγώ λέω, το φυσικό αντικείμ ενο είναι το ίδιο;  Εμείς 

θα δρούμε συμπληρωματικά ή μπορεί να έχουμε την ίδια δράση και με 

την μεγάλη εργολαβία;  

Κος ΚΑΛΟΓΕΡΟΥΔΗΣ:  

Θα πω κάτι το οποίο ίσως και να μην έπρεπε να το πω αλλά επειδή το 

πιστεύω ακράδαντα θα το πω. Όσες φορές δόθηκε το έργο με 

εργολαβία στον Νομό Σερρών, τα αποτελέσματα ήταν τραγικά. Μιλάμε 

για πολύ άσχημα αποτελέσματα. Η διαδικασία όλη αυτή της ανάθεσης 

αυτού του θέματος με εργολαβία πάσχει σε ένα βασικό ζήτημα. Ότι δεν 

είναι δυνατόν ο εργολάβος,  κατά την δική μου άποψη, ενδεχο μένως,  να 

κάνω και λάθος,  αλλά εφόσον το πιστεύω πρέπει να σας το πω, ο 

εργολάβος δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί  από τις  υπηρεσίες της 

Περιφέρειας.   

 Η διαδικασία λοιπόν αυτή κατ΄ εμέ είναι μια αποτυχημένη 

διαδικασία.  Στους υπόλοιπους νομούς που δεν είχαν τ ην εμπειρία ενός 

Κέντρου Καταπολέμησης Κουνουπιών, δεν έχουν μέτρο σύγκρισης για 

να πουν ότι  αυτό δεν μας κάνει ,  θέλουμε κάτι  άλλο. Τα στάνταρ τους 

με δυο λόγια είναι χαμηλά.  

 Στον Νομό Σερρών που είχαμε την εμπειρία ενός Κέντρου 

Καταπολέμησης Κουνουπιών,  έστω και εάν αυτό το πράγμα κόστιζε 
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κάτι περισσότερο, είχαμε βάλει τον πήχυ πάρα πολύ ψηλά και αυτός 

είναι και ο λόγος που συνεχώς αναμασούμε αυτό το πράγμα.  

 Εάν κάνετε σύγκριση με το επίπεδο όχλησης που έχουμε στον 

Νομό Σερρών όλα αυτά τα χρόνια που ασ χολούμαι εγώ τουλάχιστον,  με  

αυτό το ζήτημα και τα επίπεδα όχλησης που έχουμε σε άλλους Νομούς,  

να σας αναφέρω την Χαλάστρα για παράδειγμα, είναι απίστευτα 

διαφορετικά.  Ο ίδιος ο Πρόεδρος της Ένωσης Συνεταιρισμών της 

Χαλάστρας προ διετίας ενώπιον διακοσίων  ανθρώπων εξεμάνει και 

είπε ότι  εμείς  πρέπει να κάνουμε αυτό που κάνουν οι  Σέρρες.  Και έγινε 

αντικείμενο έντονης. .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πότε το είπε αυτό;  

Κος ΚΑΛΟΓΕΡΟΥΔΗΣ:  

Αυτό το είπε σε συγκέντρωση στην Θεσσαλονίκη προ διετίας.   

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Η ερώτησή μου, εάν  μου επιτρέπεις  κύριε Πρόεδρε,  έχει  σχέση με την 

χρηματοδότηση του προγράμματος.  Εκεί θέλω να επικεντρώσω. 

Δηλαδή εάν είναι υποχρέωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να 

χρηματοδοτεί  αυτό το πρόγραμμα ή έπρεπε να διεκδικήσουμε κονδύλια 

από τα 2,5 εκατ.  της Περιφέρειας.   

Κος ΚΑΛΟΓΕΡΟΥΔΗΣ:  

Το κατάλαβα. Η υποχρέωση για το αστικό είναι κατά μείζονα λόγο των 

δήμων. Για το αστικό περιβάλλον κατά μείζονα λόγο των δήμων. Εντός 

του αστικού περιβάλλοντος μια τέτοια εργολαβία σε επίπεδο 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας τα λε φτά, πιστέψτε με,  είναι πάρα 

πολύ λίγα γιατί  έχει  συστήματα τεράστια.  Οικισμούς απίστευτους και 

δύσκολες καταστάσεις.   
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 Επιπλέον ,  υπάρχει ένα φυσικό σύστημα, το οποίο στην περιοχή 

της Θεσσαλονίκης είναι πάρα πολύ εκτενές.  Το σύστημα δηλαδή του 

Αξιού,  το φυσικό σύστημα του Αξιού και των ορυζώνων εκεί  της 

Χαλάστρας είναι τεράστιο.  Δεν είναι τόσα πολλά τα χρήματα όσο 

φαίνονται.   

 Εν τούτοις είναι ρητή η πρόβλεψη του νομοθέτη στο άρθρο 94,  

εκεί  που μιλάει για τις  υπηρεσίες υγείας ότι  είναι υποχρέωση των 

δήμων, είναι μεταβιβασμένη αρμοδιότητα στους Δήμους  αυτή η οποία 

συζητάμε για την αντιμετώπιση των λοιμωδών ασθενειών.  

 Εάν θέλετε νομίζω ότι  είναι παράγραφος 29,  εδάφιο 29,  άρθρο 

94,  αλλά ρωτήσατε εάν είναι πρόβλεψη ρητή του νομοθέτη,  σας το λέω 

ότι  είναι.  Εγώ λέω ότι  γράφει ο Καλλικράτης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Πάμε στον κ.  Χράπα.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Κύριε Καλογερούδη, η ενίσχυση της συμμετοχής του Δήμου  Σερρών με 

4.400 ευρώ περίπου θεωρείται ότι  επαρκεί για την σωστή 

καταπολέμηση του συγκεκριμένου προβλήματος; Όπως βλέπετε η 

Δημοτική Αρχή είναι διατεθειμένη να βοηθήσει σε αυτή την 

κατεύθυνση, έτσι ώστε εάν όχι  να επαλειφθεί το πρόβλημα των 

κουνουπιών, τουλάχιστον να ελαχιστοποιηθεί .   

 Επαρκεί αυτό το ποσό για την σωστή καταπολέμηση με την 

αποχώρηση των δυο δήμων; Μήπως θα πρέπει  να γίνονται πιο 

εντατικές παρεμβάσεις και ψεκασμοί επίγειοι;  Πιο εντατικές 

δειγματοληψίες;   

 Το ποσό δηλαδή αυτό μήπως θα έπρεπε να ενισχυθεί περισσότερο 

κατά την γνώμη σας; Είναι καθημερινή όχληση των κατοίκων από τώρα 
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των χωριών μας,  όπως ξέρετε και εγώ  κατοικώ σε χωριό στον Προβατά 

και όλα τα χωριά εκεί  της περιοχής έχουν σημαντικό πρόγραμμα με τα 

κουνούπια όλο το καλοκαίρι.  Είναι αδύνατη η διαβίωση, για κάποιους 

ανθρώπους,  σε αυτά τα χωριά και ρωτούν,  θα φτάσουν αυτά τα ποσά 

για την σωστή καταπολέμηση μετά την αποχώρηση των δυο δήμων; 

Έχετε κάνει  σωστή πρόβλεψη ή δεν θα φτάσουν;  

Κος ΚΑΛΟΓΕΡΟΥΔΗΣ:  

Ειλικρινά σας λέω ότι  δεν είναι θέμα χρημάτων. Περισσότερο είναι 

θέμα οργάνωσης και το κλειδί  στην όλη διαδικασία είναι η συνεργασία 

μεταξύ των επίγειων τμημάτων και του ελικοπτέρου. Δυστυχώς το 

ελικόπτερο δίνεται σε εργολαβία.  Ο εργολάβος για να βγάλει χρήματα 

από τον αεροψεκασμό πρέπει να πετάξει  όσο το δυνατόν λιγότερες 

φορές ψεκάζοντας όσο το δυνατόν περισσότερα στρέμματα.  

 Εμείς επιδιώκουμε να ψεκάζει  επι λεκτικά μόνο στις  περιοχές για 

να έχουμε σωστή και την κατάλληλη στιγμή έγκαιρη καταπολέμηση. 

Αυτό είναι η  καταστροφή του εργολάβου, γιατί  ο εργολάβος με μια 

συγκεκριμένη θα το πάρει,  με 1.20 θα το πάρει,  1,20 ευρώ το κάθε 

στρέμματα που ψεκάζεται.   

 Εάν λοιπόν υπάρχει η σωστή παρέμβαση, η δυνατότητα να μας 

δοθεί  να παρεμβαίνουμε άμεσα και έγκαιρα στον τρόπο του 

αεροψεκασμού, μιλάω για την περιοχή σας τώρα που είναι κατά 

μείζονα λόγο τα ρύζια,  δεν θα έχουμε,  θα έχουμε πάρα πολύ καλή 

αντιμετώπιση του ζητήματος.  Αυτό ισχύει  βέβαια και για τις  

πλημμυρισμένες περιοχές.   

 Εάν αντίθετα ο εργολάβος πάρει εντολή από την Γενική 

Διεύθυνση Υγείας της Περιφέρειας να ψεκάσει σήμερα 15.000 

στρέμματα και μετά από 20 μέρες άλλες 15.000 στρέμματα, δεν είναι 
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αυτές οι  30.000 στρέμματα αυτός ο τρόπος ψεκασμού. Πάλι μπορεί να 

είναι 30,000 στρέμματα αλλά δεν θα επιφέρει τα αποτελέσματα που 

θέλουμε.  Είναι μείζονος σημασίας αυτό το πράγμα που λέω, δεν ξέρω 

εάν γίνομαι αντιληπτός γιατί  είναι λίγο ζήτημα και εγώ δυσκολεύτηκα 

να τα καταλάβω.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Επειδή απαντήσατε εν μέρει ,  απλά η γλώσσα που χρησιμοποιείτε για 

πολλούς ίσως να μην κατανοητή, με δυο κουβέντες ρωτάνε οι  κάτοικοι 

των χωριών μας,  με αυτά τα χρήματα που βάζει  ο Δήμος Σερρών θα 

έχουμε σωστή αντιμετώπιση; Το αποτέλεσμα θ α είναι το επιθυμητό; 

Αυτό που ρώτησε και ο κ.  Φωτιάδης νωρίτερα. Να τους πούμε τους 

ανθρώπους αυτούς ότι  ξέρετε,  φροντίζουμε για να έχουμε λιγότερα 

κουνούπια φέτος;  Να τους το πούμε;  

Κος ΚΑΛΟΓΕΡΟΥΔΗΣ:  

Τα λεφτά φτάνουν.  Με αυτά τα χρήματα μπορούμε,  εάν μα ς δοθεί  η 

κατάλληλη διοικητική δυνατότητα να φτάσουν και να περισσέψουν τα 

χρήματα. Δεν έχουμε πρόβλημα χρηματοδότησης για την περιοχή. 

Αυτό είναι μια σαφής απάντηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Το θέμα νομίζω ολοκληρώθηκε και μπαίνει  σε ψηφοφορία.  Ομόφωνα 

ναι συνάδελφοι;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Παρών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ο κ. Αναστασιάδης Αντώνης παρών. Ο κ.  Καρύδας; Παρών. Οι 

υπόλοιποι ναι.   
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Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 157/2015) 

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Πάμε στο δωδέκατο θέμα.  

 

Θέμα 12ο :  

Έγκριση τροποποίησης της υπ' αριθμ. 799/2014 Α.Δ.Σ.:  ¨Έγκριση  

σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σερρών και 

της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών για υπηρεσίες 

βιβλιοθήκης¨ .  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Αυτό κύριε Γαλάνη ως προς το άρθρο 4…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Είναι από τις  καλές πρωτοβουλίες που πήραμε και καλή απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου.  Απλά μας ζητήθηκ ε επακριβώς να αναφέρουμε 

ότι  τους πόρους και τον προϋπολογισμό. Εμείς δεν το αναφέραμε γιατί  

δεν είχε,  δεν θα ξοδεύαμε ούτε ένα ευρώ, μόνο την μισθοδοσία του 

οδηγού μας και όλες τις  υπόλοιπες δαπάνες τις  έκανε η Κεντρική 

Βιβλιοθήκη.  
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 Προσθέτουμε επομένως,  κυρία γραμματέα ,  εάν έχετε την 

καλοσύνη, προσθέτουμε ως άρθρο 4,  αντικαθίσταται το προηγούμενο 

άρθρο με ένα καινούργιο άρθρο 4 που έχει  τίτλο προϋπολογισμός,  λέει  

ρητά ότι  ο Δήμος Σερρών δεν θα έχει  καμία οικονομική επιβάρυνση 

εκτός του κόστους μισθοδοσίας του οδηγού που θα διαθέσει και ότι  

όλα τα έξοδα συντήρησης του οχήματος επιβαρύνουν την Δημόσια 

Κεντρική Βιβλιοθήκη και μετά,  λέω στην κυρία γραμματέα, ακολουθεί 

η αρίθμηση, προστίθεται δηλαδή ένα άρθρο ουσιαστικά. 

Αντικαθίσταται το άρθρο 4 και έχουμε αύ ξηση κατά ένα άρθρο στην 

προγραμματική. Αυτό είναι όλο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ένα ερώτημα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Παρακαλώ.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εμείς βέβαια είμαστε υποχρεωμένοι να διαθέσουμε οδηγό. Το ερώτημά 

μου, έχουμε περίσσιο οδηγό να καταθέσουμε ή θα προσλάβουμε; 

Έχουμε;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Είχαμε συνεννοηθεί με τον κ.  Χαρίτο γι '  αυτό το πράγμα. Δεν είναι για 

κάθε μέρα, είναι,  εάν θυμάμαι καλά τώρα, για μια φορά τον μήνα το 

πολύ.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ένα ναι ή ένα όχι .  Ή έχουμε ή  δεν έχουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 18ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015  

96 

Έχουμε,  έχουμε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Σας λέω, έχουμε για μια φορά τον μήνα.  

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: 158/2015) 

…………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Πάμε στο δέκατο τρίτο.   

 

Θέμα 13ο :  

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Σερρών με  

την  Περιφερειακή Ενότητα Σερρών για την υποστήριξη των 

τεχνικών υπηρεσιών, για την αντιμετώπιση υπηρεσιακών 

υποχρεώσεων και εκτάκτων αναγκών.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Δούκας Γ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Και εδώ δεν προκαλείται δαπάνη. Ας το τονίσω εγώ. Εισηγητής ο 

Αντιδήμαρχος κ.  Δούκας.  Παρακαλώ.  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Δεν έχω τίποτα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Εάν υπάρχουν ερωτήσεις επί  του θέματ ος; Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ποιος τυφλός δεν θέλει  το φως του;  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 159/2015) 

…………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Δέκατο τέταρτο.   

 

Θέμα 14ο :  

Έγκριση δαπάνης προσφοράς δεμάτων αγάπης σε άπορους δημότες   

του Δήμου Σερρών για τις εορτές του Πάσχα, έτους 2015.  

Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ.  Αγιαννίδου Στ.  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

32 ευρώ σε 367 οικογένειες.  Εισηγήτρια του θέματος η κυρία 

Αγιαννίδου η Αντιδήμαρχος.   

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

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

γνωρίζετε Χριστούγεννα και Πάσχα συνηθίζει  ο Δήμος Σερρών να 
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διανέμει διατακτικές προκειμένου ν α βοηθήσουμε με είδη διατροφής 

τους άπορους συνδημότες μας.   

 Το ποσό είναι 32 ευρώ, θα διανεμηθεί σε 327 οικογένειες και 

είναι μια δαπάνη 11.744 ευρώ.  

 Συγκροτείται κάθε φορά Επιτροπή η οποία θα διανέμει τις  

διατακτικές αυτές και η οποία στο τέλος συντάσ σει και πρακτικό γι '  

αυτό τον λόγο.   

 Δεν ξέρω, εάν έχετε ρωτήσεις είμαι στην διάθεσή σας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Υπάρχουν ερωτήσεις συνάδελφοι;  Η κυρία Καλώτα και η κυρία 

Δρίγκα. Παρακαλώ.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Η Επιτροπή αποτελείτε,  την είχαμε ξανά κάνει ,  βέβαια,  την ερώτηση ,  

μάλλον Χριστούγεννα. Ποιοι  αποτελούν την Επιτροπή και οι  

διατακτικές από ποια άτομα θα διανεμηθούν; Από ποιο γραφείο; Ποιο 

άτομο;  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Η Επιτροπή είπαμε ότι  διανέμει τις  διατακτικές.  Και οι  δυο ερωτήσεις 

αναφέρονται στα ίδια.  Δεν αποτελεί ,  θα συγκροτηθεί η Επιτροπή. 

ανάλογα είναι είτε η Διευθύντρια,  είτε ο προϊστάμενος είτε κάποιος 

υπάλληλος από το τμήμα Δημόσιας Υγείας,  ανάλογα με τον φόρτο 

εργασίας των υπαλλήλων. Μερικές φορές συμμετείχα και εγώ μια 

φορά, εξαρτάται σας είπα από τον φόρτο εργα σίας όλων μας.   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Μπορώ πρόεδρε; Πρέπει να ρωτήσω τώρα, δεν γίνεται.  Είπα, είναι 

τριεμελής; Είναι κοινωνική λειτουργός; Είναι υπάλληλος του Δήμου; 

Είναι Διευθύντρια της Πρόνοιας;  Θυμίστε λίγο τα κριτήρια γιατί  μας 
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ρωτάνε.  Δεχόμαστε τέτοιες ερωτήσε ις.  Τα κριτήρια είναι γνωστά 

άτομα, ήδη καταγεγραμμένα; Θα διανεμηθούν από το γραφείο σας; 

Από την Διευθύντρια της Πρόνοιας;  Ποιοι  θα σας προσεγγίσουν; Ποιοι 

πολίτες;  Άποροι σίγουρα αλλά με τι  κριτήρια.   

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Κάνατε πολλές ερωτήσεις μαζί.  Θα συμπ ληρώνουμε.  Θα διανεμηθούν 

οι  διατακτικές όχι  από το γραφείο μου, από το διπλανό γραφείο.  Δεν 

έχει  σημασία ακριβώς νομίζω ο τόπος.  Κοινωνικός λειτουργός,  όπως 

όλοι καλά γνωρίζετε εδώ και τέσσερα χρόνια από την πρώτη ημέρα του 

΄11 δεν υπάρχει.  Δεν υπάρχει στ ις  κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου  

κοινωνικός λειτουργός.   

Ο κατάλογος αυτός ο οποίος υπάρχει αυτή την στιγμή είναι ο 

ίδιος ο οποίος ήταν και πέρυσι το Πάσχα και τα Χριστούγεννα και 

επειδή ακριβώς δεν υπάρχει η δυνατότητα να έχουμε κοινωνικό 

λειτουργό, δεν μπορούμε από αυτόν τον κατάλογο ούτε να βγάλουμε 

ούτε να βάλουμε πρόσωπα, διότι  ακριβώς κάθε περίπτωση συνοδεύεται 

απαραιτήτως από κοινωνική έκθεση κοινωνικού λειτουργού.  

Έγιναν λοιπόν αυτές οι  εκθέσεις ήταν υπήρχαν πεντάμηνα και θα 

ξανά υπάρχει η  δυνατότητα να γίνει  αυτό όταν θα ξανά έρθουν 

πεντάμηνα.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Διευκρινιστικά δηλαδή είναι δυο χρόνια τα ίδια άτομα.  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Όχι δυο χρόνια.  Ένα χρόνο. Δεν ξέρω, σε αυτό θα σας απαντήσει ο κ.  

Μερετούδης.  Εγώ τον κατάλογο αυτό …  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  
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Αλλά με την κρίση έχουν πολλαπλασιαστεί .  Οπότε τα σχόλια είναι 

διάφορα που ακούμε από τον κόσμο, γιατί  πολλοί άλλοι συμπολίτες 

μας θέλουν να είναι στο πρόγραμμα αυτό.  Άρα πρέπει να 

κατευθυνθείτε ώστε  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Συμφωνώ, συμφωνώ.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Ώστε να δοθεί  μια λύση. Εάν όχι  τώρα, τουλάχιστον το Πάσχα να μην 

έχουμε το ίδιο τα Χριστούγεννα πάλι.   

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Συμφωνώ μαζί σας.  Για μένα είναι άχαρο αυτό,  να επαναλαμβάνεται ο 

ίδιος κατάλογος,  πιστέψτε με και γι΄ αυτό τον λόγο σε κάποιο επόμενο 

θέμα θα δείτε ότι  με τα ελάχιστα χρήματα που μπορέσαμε να κάνουμε 

περικοπή από πάσης φύσεως εκδήλωση κοινωνική, θα τα διαθέσουμε 

για πρόσληψη μιας κοινωνικής λειτουργού,  η οποία δεν ξέρω τι  θα 

προλάβει από όλα αυτά τα θέματα που έχουμε σαν Δήμος Σερρών αλλά 

είναι ένα βήμα προκειμένου να παρέχονται υπηρεσίες πιο σωστά στους 

δημότες μας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Δρίγκα; Το μικρόφωνο.  

Κα ΔΡΙΓΚΑ:  

Η κοινωνική λειτουργός της Πρόνοιας δεν έχει  δυνατότητα να 

συμμετέχει  σε αυτή την Επιτροπή; Ή εάν όχι ,  να υπάρχει η δυνατότητα 

από εμάς να καθορίσουμε εμείς  την σύσταση αυτής της Επιτροπής.  Και 

θα ρωτούσα ακόμη και πόσες διατακτικές είναι στο σύνολο;  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  
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Να αρχίσω από την τελευταία.  Είναι 367,  είναι  με πληθυσμιακά 

κριτήρια,  οι  267 είναι στον πρώην Δήμο  Σερρών και οι  100 στους 

άλλους Δήμους .   

 Κοινωνική λειτουργός,  σας ξαναλέω ακόμη μια φορά, δεν 

υπάρχει στην Πρόνοια.  Οι κοινωνικοί λειτουργοί που υπήρχαν στην 

Πρόνοια λίγο πριν αναλάβουμε το ΄11 μεταφέρθηκαν στην 

Περιφερειακή Ενότητα. Εμείς σαν Κοινωνική Υπηρεσία πήραμε μόνο 

διοικητικούς υπαλλήλους.  Οι κοινωνικοί λειτουργοί οι  τέσσερις και ο 

ένας ο ψυχολόγος μεταφέρθηκαν στην Περιφερειακή Ενότητα και έτσι 

οι  κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου  ήταν ακρωτηριασμένες από τότε.  

Και προσπαθούμε να δώσουμε λύση σε αυτό το θέμα, γιατί ,  όπως 

καταλαβαίνετε οι  προσλήψεις…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Δεν έχουμε κανένα είδους θέμα αλλά θα πρέπει να είναι υπηρεσιακός 

παράγοντας.  Να σας ακούσω και να το συζητήσουμε.  Δεν υπάρχει 

κανένα θέμα. Ευχαρίστως.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι συνάδελφοι ;  Να προχωρήσουμε;  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Κανείς υπάλληλος δεν θέλει  να συμμετέχει  σε αυτό.  Μπορείτε να 

περάσετε μια από αυτές τις  μέρες και θα πάρετε μια γεύση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

Κος ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  
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Σαν πρώην Αντιδήμαρχος της Πρόνοιας για τον εμπλουτισμό της 

λίστας που ρωτήθηκε από την κυρία Καλώτα, πρέπει να γίνει ,  όπως 

είπε η κυρία Αγιαννίδου,  η κυρία Αντιδήμαρχος,  έκθεση από 

κοινωνικό λειτουργό. Αυτή την στιγμή δεν υπάρχει κοινωνικός 

λειτουργός,  δεν μπορεί να γίνει  τέτοιο πράγμα. Όταν υπήρχαν τα 

πεντάμηνα έγιναν αυτές οι  εκθέσεις.  Είναι ένα εχέγγυο που πρέπει να 

υπάρχει για να το εγκρίνει  ο Επίτροπος,  αλλιώς δεν θα μπορούσε να 

εγκριθεί  αυτή η δαπάνη. Αυτό ήθελα να πω.  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Και εγώ κάτι  συμπληρωματικά. Συμπληρωματικά θέλω να σας πω ότι  

και εσείς  οι  ίδιοι  μπορείτε να συνδράμετε προκειμένου αυτή η λίστα 

να γίνει  πιο κοινωνικά δίκαιη,  εάν από τώρα συγκεντρώνετε κάποιες 

περιπτώσεις στις  οποίες όταν θα γίνουν οι  προσλήψεις των 5μήνων θα 

μπορέσουν να τις  δούνε οι  κοινωνικοί λειτουργοί.   

 Και το έχω ξανακάνε ι σε αυτή την αίθουσα, έχω ξανά κάνει  αυτή 

την έκκληση προκειμένου να παρέχουμε πιο σωστές υπηρεσίες,  αλλά 

έγκαιρα όμως.  

 Ευχαριστώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οπότε θέλει  ο καθένας δεν θα παίρνει  τον λόγο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ δεν έχω ερώτηση. Τοποθέτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν θέλετε να τοποθετηθείτε,  βεβαίως.  Εγώ νόμιζα.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Δεν θέλω ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πολύ διαμελισμός της φτώχειας.  Παρακαλώ, άλλος  να τοποθετηθεί επί  

του θέματος θέλει;  Όχι.  Ο κ.  Γρηγοριάδης.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  αυτό το θέμα όσον αφορά την βοήθεια 

αυτή που δίνουμε τα Χριστούγεννα  και το Πάσχα ,  παρότι δίνουμε ένα 

32 ευρώ ευτελές ποσό, παρόλα αυτά όμως είναι ένα μικρό βοήθημα σε 

πολλές οικογένειες.  Το κακό όμως είναι ότι  τους δίνουμε 32 ευρώ και  

τους ξεφτιλίζουμε στην τοπική κοινωνία.   

 Δηλαδή θα πρέπει να πάει το αυτοκίνητο της υπηρεσίας με τους 

κοινωνικούς λειτουργούς στο σπίτι ,  να ανοίξει  το ψυγείο να ελέγξει ,  

γιατί  εγώ τα έζησα αυτά. θεωρώ ότι  σε αυτό το θέμα δεν ξέρω τι  

παρεμβάσεις πρέπει να  κάνουμε και στον Επίτροπο ακόμη, γιατί  εγώ 

προσωπικά δεν δέχομαι ότι  εάν δεν έχουμε για πέντε χρόνια κοινωνικό 

λειτουργό θα έχουμε για πέντε χρόνια τα ίδια ονόματα, ούτε και 

μπορούμε να βάζουμε,  κυρία Αντιδήμαρχε  πέντε ονόματα στην λίστα 

και τις  επιταγές  να τις  δίνουμε σε άλλους πέντε.  Γιατί  αυτών τα 

ονόματα που θα είναι εκεί  θα υπάρχει πρόβλημα.  

 Λοιπόν,  η τοποθέτησή μου είναι η εξής,  ότι  θα πρέπει να είμαστε 

πολύ προσεκτικοί,  ειδικά στα χωριά στις  κλειστές κοινωνίες σε αυτούς 

που δίνουμε τις  επιταγές ή  τα δέματα. Δέματα δεν δίνουμε  εκεί ,  

δίνουμε την επιταγή των 32 ευρώ, γιατί  υπάρχει  και μια αξιοπρέπεια.  

Υπάρχει και φτωχός και περήφανος.  Αυτό θέλω να πω.  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Τι να πείτε κυρία Αγιαννίδου και άλλα; Το θέμα ο λοκληρώθηκε.  

Ομόφωνα ναι ή να το βάλω σε ψηφοφορία;  

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: 160/2015) 

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο πέμπτο.   

 

Θέμα 15 ο  :  

Διατύπωση γνώμης σχετικά με τη χορήγηση δικαιώματος άδειας 

λήψης  αδρανών υλικών στο Δήμο Σερρών από την κοίτη του 

χειμάρρου Πετρωτού της Δ.Ε. Λευκώνα, εμβαδού 134,690 στρ. 

δημόσιας έκτασης, από την διατομή 20 (θέση 0+800μ.)  έως την 

διατομή 48 (θέση 1+920) για την ΚΞ Τέρνα Α.Ε. –  ΑΕΓΕΚ 

Κατασκευαστική Α.Ε. για επιχωματώσεις του έργου «Κάθετος 

άξονας 60 Εγνατίας Οδού Δερβένι Σέρρες -  Προμαχώνας: Εργασίες 

ολοκλήρωσης τμημάτων Α/Κ Λαγκαδά -  Α/Κ Λαχανά και 

Στρυμονικό -  Α/Κ Χριστού (60.1.1-60.1.2-60.2.2).  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Έργων κ.  Γκότσης.  Παρακαλώ κ.  Γκότση 

έχετε τον λόγο.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θα συμπληρώσω σε αυτά που είπε ο Πρόεδρος.  Θα γίνει  η λήψη 

αδρανών 50.000 κυβικά μέτρα. Η  Κοινοπραξία έχει  όλες τις  

αδειοδοτήσεις στο φάκελο από όλα τα συναρμόδια υπουργεία.  Όλες τις  

περιβαλλοντικές μελέτες που δίνουν την περιβαλλοντική αδειοδότηση.  

 Εμείς τώρα θα πάρουμε απόφαση, διότι  μας την ζητάει η 

Κτηματική Υπηρεσία,  προκειμένου να δώσε ι την τελική άδεια και με 

αυτό τον τρόπο θα κερδίσει  ο Δήμος,  διότι  θα βγει  σε δημοπρασία.   

 Άρα λοιπόν είναι ένας έμμεσος δρόμος που η Κτηματική 

Υπηρεσία μας δίνει  το δικαίωμα να δημοπρατήσουμε το έργο και να 

βγάλει έσοδα, θα πάρει έσοδα ο Δήμος.   

 Θέλω να πω τα εξής:  το θέμα πέρασε από την Τοπική Επιτροπή, 

το Τοπικό Συμβούλιο του Λευκώνα κατά πλειοψηφία,  είναι πέντε,  ο 

ένας ο κύριος. .  απουσίαζε,  άρα τρεις  με έναν,  ένας μειοψήφησε μόνο. 

Η Κοινοπραξία θα λειτουργήσει,  θα πάρει δηλαδή τα αδρανή μέσα από 

την οριοθετημένη γραμμή ότι  λέει  η μελέτη,  σε βάθος 1,34 μέτρα, δεν 

θα βγει  δηλαδή από την οριοθέτηση των γραμμών και θα 

αποκαταστήσει τα πρανή κατά τα δυο τρίτα,  όπως λέει  η μελέτη.   

 Εδώ είναι και ο εκπρόσωπος της Κοινοπραξίας,  ο κ Θεολόγου, 

που μπορεί να υποβάλλετε διάφορα ερωτήματα. Θέλω να τονίσω ότι  το 

έργο είναι εθνικής σημασίας,  το διαβάσατε,  το ξέρετε,  είναι από τον 

Προβατά εκείνο το κομμάτι μέχρι τον Προμαχώνα.  

 Εκεί πήγα επιτόπου. Ήταν 1.920 μέτρα ζητούσαν, 1.900 μέτρα, 

από τα 1.900 τους κόψανε τα 800, δηλαδή θα πάρουν από μήκος 1.120 

μέτρα.  
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 Είχαμε πάει επιτόπου, στην Επιτροπή ήμουνα εγώ, ο κ.  

Αραντέας,  από την Δασική Υπηρεσία,  από την Κτηματική Υπηρεσία 

και η προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας της Κεντρικής 

Μακεδονίας.  Όλα ήταν ΟΚ, όλα ήταν εντά ξει  και έρχεται το θέμα εδώ. 

Σήμερα κάλεσα τον κ.  Θεολόγο και συζητήσαμε και του είπα,  αυτά τα 

έχει  βέβαια η σύμβαση αλλά και η μελέτη,  η αποκατάσταση 

οποιασδήποτε ζημιάς αλλά εκείνο που θέλω να τονίσω είναι ότι  επειδή 

όταν θα βγαίνει  στην άσφαλτο, από τον  χωματόδρομο στην άσφαλτο, 

περίπου 3.500 δρομολόγια θα γίνουν και εκεί  υπάρχει περίπτωση το 

οδόστρωμα να πάθει ζημιά και πρέπει στη σύμβαση που θα κάνουμε,  

που θα υπογράψουμε και το δέχεται,  τα δέχεται όλα η εταιρεία δια του 

εκπροσώπου της,  να βάλουμε μια υποσημείωση ότι  θα αποκαταστήσει 

κάθε βλάβη έστω και του οδοστρώματος.   

 Εγώ θα κλείσω εδώ. Ο μηχανικός της εταιρείας είναι εδώ, 

μπορείτε να υποβάλλετε τις  ερωτήσεις σας σε μένα ή στον εκπρόσωπο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις επί  του θέματος; Ο κ.  Φωτιάδης.  Ο κ.  Κα ρύδας.  Ο κ.  

Αναστασιάδης Ηλίας και ο κ.  Μυστακίδης εάν χρειαστεί .  Και ο κ.  

Αντώνης Αναστασιάδης.  Κύριε Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Στον εισηγητή ήθελα δυο ερωτήσεις κύριε Πρόεδρε.  Πρώτη ερώτηση, 

πόσα χρήματα κύριε εισηγητά εισέπραξε στο ταμείο του ο Δήμος από 

την προηγούμενη αμμοληψία από την εταιρεία η οποία πτώχευσε; 

Είμαστε στο ίδιο σημείο,  δεν θέλω να πω το όνομά της.   

 Δεύτερη ερώτηση, από πότε γνωρίζετε ότι  γίνεται διαδικασία 

προπαρασκευαστική για να εμφανιστεί  αυτό το συντελεσμένο που μας 
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παρουσιάσατε με  τόση επιμέλεια; Εάν θεωρήσατε ότι  αυτό έπρεπε να 

το συζητήσουμε τότε και όχι  τώρα;   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Για το πρώτο ερώτημα μπορεί να σας απαντήσει ο κ.  Μυστακίδης,  

διότι  ο υποφαινόμενος δεν είχε την αρμοδιότητα αυτή και δεν ήταν,  εν 

πάση περιπτώσει,  στην παράταξη αυτή, ούτως ώστε να ξέρει  τι  έγινε 

με την ΑΤΙΚΑΤ.  

 Εδώ είναι ο κ.  Μυστακίδης.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Η προηγούμενη αμμοληψία,  εάν θυμάμαι καλά, τώρα δεν έχω τα 

οικονομικά τα στοιχεία,  ήταν 70.000 κυβικά. Δεν θυμάμαι όμως την 

τιμή μονάδος ακριβώς ούτε και π αρακολούθησα τα οικονομικά. Εμείς 

παρακολουθήσαμε σαν τεχνική υπηρεσία εάν τηρήθηκαν, η σύμβαση 

εάν τηρήθηκε,  εάν τηρήθηκαν τα όρια της αμμοληψίας και σας 

επαναλαμβάνω ότι  ήταν για 70.000 κυβικά αλλά δεν θυμάμαι την τιμή 

μονάδος.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Από ότι  λέει  η εισήγηση είναι διατύπωση γνώμης σχετικά με την 

χορήγηση. Έκανε αίτημα η εταιρεία και εφόσον έκανε αίτημα οι  

υπηρεσίες όχι  μόνο στον Δήμο  αλλά σε όλες τις  συναρμόδιες 

υπηρεσίες,  Κτηματική Υπηρεσία,  Δασαρχείο,  στην Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας,  άρα λοιπόν προετοιμάσαμε εμείς ,  εφόσον θα 

έρθει  αυτό το θέμα, θα έπρεπε,  δεν πήγε μόνο ο Δήμος αλλά κατέβηκε 

και η προϊσταμένη  από την Θεσσαλονίκη, συναντηθήκαμε όλοι και 

πήγαμε επιτόπου να εξετάσουμε από πού θα πάρει τα αδρανή υλικά και 

εάν,  ας πούμε,  είναι συμβατό αυτό που θα κάνει  με το περιβάλλον.   

 Δεν ξέρω εάν σας κάλυψα.  
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Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ρώτησα κάτι ,  από πότε.  Είναι χρονικό αυτό που ζητάω, αυτό είναι 

περιγραφή. Από πότε;  Πόσο χρόνο; Ποιο μήνα; Χρόνο έχει;  Εξάμηνο;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Η αίτηση που έγινε;  Τι εννοείτε ;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αυτό που περιγράφεις κ.  Αντιδήμαρχε…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εκεί επιτόπου πήγαμε,  θυμάσαι κ.  Θεολόγο;  

Κος ΘΕΟΛΟΓΟΣ:  

Η ημερομηνία ήταν στις  27 του μηνός Φεβρουαρίου.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εμένα μου ζητήθηκε σαν Αντιδήμαρχος Έργων από την υπηρεσία από 

τον κ.  Σαραντέα ότι  στις  27 του μηνός θα έρθει  η προϊσταμένη  της 

Κτηματικής Υπηρεσίας,  το Δασαρχείο και σαν Αντιδήμαρχος Έργων να 

πάμε επιτόπου να δούμε  αυτό που θα κάνει  η Κοινοπραξία.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είπατε ότι  πήγατε επιτόπου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ας μην συνεχίσουμε όμως τον διάλογο κ.  Φωτιάδη. Είπαν 27 του 

μηνός,  απάντησαν. Μετά. Στην τοποθέτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Αναστασιάδης Ηλίας.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Βέβαια εμείς  θα εκφράσουμε γνώμη. Απόφαση δεν μπορούμε να 

πάρουμε με βάση την εισήγηση. Εγώ άλλο θέλω να ρωτήσω, πρόεδ ρε.  

καταρχήν ποια είναι η τιμή μονάδος; Ένα.  
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Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αυτό θα βγει  στην δημοπρασία και υπάρχει το τμήμα..  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πείτε ότι  δεν ξέρω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι θέμα Οικονομικής Επιτροπής.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Το δεύτερο. Ένας εκ των παρευρισκομένω ν λέει  το εξής και θα ήθελα 

το αυτό.  Η συγκεκριμένη περιοχή από τον αιτούντα θα δημιουργηθούν 

δανειοθάλαμοι.  Η περιοχή εκείνη είναι κτηνοτροφικοί ζώνη και 

υπάρχουν ιδιοκτησίες.  Ο Δήμος πως προτίθεται να αντιμετωπίσει  αυτό 

το πρόβλημα, το οποίο,  κατά την άπ οψή μου, είναι σοβαρό;  

 Τρίτον,  από αυτά τα οποία άκουσα από τον κ.  Αντιδήμαρχο, 

υπάρχει η περίπτωση να είναι δεσμευτική η προστιθέμενη αξία προς 

την Δημοτική Κοινότητα Λευκώνα ή προς τον Δήμο; Απλά πράγματα 

είναι και θα ήθελα απλές απαντήσεις.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Καταρχήν κύριε συνάδελφε,  δεν αφορά, αφορά μόνο την κοίτη μέσα, 

άρα δεν έχει  σχέση με τους βοσκοτόπους.  Μέσα η κοιτη και τα …  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δανειοθάλαμοι.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δανειοθάλαμος όχι  έξω. Μέσα στην κοίτη.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Εντός κοίτης οι  δανειοθάλαμοι;   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Ναι,  άρα λοιπόν μην πω τα πρόβατα, τα ζα δεν βοσκάνε μέσα στην 

κοίτη.  Άρα λοιπόν το πρώτο ερώτημα …  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εφόσον οι  δανειοθάλαμοι θα είναι μέσα στην κοίτη  δεν τίθεται θέμα.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μα το είπα 1,34 σκάψιμο τα πρανή, τα είπα.  Εκτός εάν κύριε 

συνάδελφε δεν με παρακολουθείτε και θέλετε απλώς να κάνετε τις  

ερωτήσεις.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δανειοθάλαμος,  κύριε Γκότση ξέρετε τι  σημαίνει  δανειοθάλαμος.  Αυτό 

που λέτε είναι απλώς λήψη.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και το είπα και  λήψη είπα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη να ακούσετε τις  απαντήσεις.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ μίλησα για δανειοθάλαμο, δεν μίλησα για λήψη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δανειοθάλαμος εντός κοίτης.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το είπαμε αλλά δεν παρακολουθείτε.  Δεν φταίω εγώ εάν το μυαλό σας 

είναι κάπου αλλού.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 Τι να κάνουμε;  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε,  μιλάμε άλλη γλώσσα πρόεδρε,  

συγνώμη. Μιλάμε άλλη γλώσσα. Ευτυχώς την ελληνική την ξέρω καλά.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Γι΄ αυτό τρώμε όλες.  Και είπα κιόλας και 1,34 μέσα από την κοίτη και 

είπα ότι  τα πρανή θα τα αποκαταστήσει κατά τα δυο τρίτα.  Τι άλλο να 

πούμε δηλαδή για να το καταλάβουμε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα απαντάτε συντονισμένα και η απάντηση όταν είναι λιτή …  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 Και δεύτερον,  από την δημοπρασία τα έσοδα θα πάνε στον Δήμο  

Σερρών. Στον Δήμο  Σερρών.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Άρα η Δημοτική Κοινότητα Λευκώνα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει τα συμπεράσματα…  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Το όφελος…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κοιτάξτε να δείτε,  ότι  δεν θα έχει  κανένα όφελος.  Μα τα  έσοδα από 

τον Δήμο  θα τα κρατήσει ο Δήμαρχος και εγώ; Ότι ανάγκες έχει  ο 

Δήμος Λευκώνα ή και άλλος Δήμος εκεί  πάνε τα έσοδα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Καρύδα;  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Καλύφθηκα από τον κύριο Αναστασιάδη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τα δυο τρία που λέει  ο κ .  Γκότσης,  όχι  όλα τα πρανή θα 

αποκατασταθούν αλλά θα δοθεί κλίση 2 προς 3 στα πρανή, όχι  θα 

αφήσουμε το ένα τρίτο αδιαμόρφωτο. Αυτό εννοούσε.  Ένα αυτό και 

μια ερώτηση που θέλω να κάνω, τώρα το είδα πραγματικά που είχα 

ολοκληρωμένη την εισήγηση, αυτό το αγ ροτεμάχιο του Νο. 5 μήπως 

απορριφθεί οποιαδήποτε απόφαση πάρουμε από την Περιφέρεια;  

 Είναι,  είχα την εντύπωση ότι  είχε παραχωρηθεί με απόφαση 

Νομάρχη στον πρώην Δήμο  Λευκώνα εκτός άμα λείπει  η σελίδα.  Το 

έψαξα για να το επιβεβαιώσω, βλέπω δεν το έχει  παρ αχωρημένο. Είναι 

στο Κτηματολόγιο της Πολιτικής Γης της Διεύθυνσης Γεωργίας και 

φαίνεται σαν του δημοσίου.  Εφόσον είναι περιουσία του Δημοσίου πως 

θα έχει  τα έσοδα ο Δήμος; Αυτό θέλω.  

 Η προηγούμενη αμμοληψία ήταν σε άλλο τεμάχιο.  Στην 

προτελευταία σελίδα είναι.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Βέβαιε είστε εσείς  ο καθ΄ ύλην αρμόδιος επάνω στην περιουσία αλλά 

από ότι  μου είπε η υπηρεσία,  ότι  ανήκει στην Βισιανή ,  που η Βίσιανη 

είναι αγρόκτημα του πρώην Δήμου  Λευκώνα, της Κοινότητας 

Λευκώνα.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

τα ρέματα ανήκουν στο δημόσιο  και έχουν παραχωρηθεί χέρσα και 

τέτοια με απόφαση Νομάρχη.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τα ρέματα ανήκουν στο δημόσιο και συγκεκριμένα στο Δασαρχείο.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  
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Και έχουν παραχωρηθεί μερικά χέρσα. Και οι  δρόμοι ακόμα έχουν 

παραχωρηθεί.  Αυτό όμως δεν το β ρήκα μέσα. για να μην απορριφθεί η 

απόφασή μας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλος; Ηλίας Αναστασιάδης.  Παρακαλώ κύριε,  Αντώνης 

Αναστασιάδης,  όχι  Ηλίας.  Ο Ηλίας μίλησε.  Ο κ.  Αντώνης 

Αναστασιάδης.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε αντιδήμαρχε το βάθος αυτό μήπως είναι κακό, θα κάνει  ζημιά 

στην αυτήν; Το 1,35; Και πώς θα ελέγχεται αυτό το βάθος; Ποιος θα το 

ελέγχει;  Και ποιος θα ελέγχει  την ποσότητα που θα πάρουμε; Είναι 

σημαντικό αυτό που σου λέω. Ξέρω εγώ τι  σου λέω. Γιατί  εάν πάει 

τώρα . .  ή τάπα τους μπορεί να πάρει και 2 μέτρα κ αι αυτό είναι 

επικίνδυνο να το ξέρεις .  Για την κοίτη.  Σε παρακαλώ αυτό να το 

προσέξεις .   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Έχετε δίκαιο αλλά….  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Ξέρω εγώ τι  σου λέω, το έχω κάνει.   Να προσέξεις ,  να προσέξουμε 

διότι  αυτοί δεν καταλαβαίνουν τίποτα όταν μπούνε  μέσα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Θεολόγε ελάτε προς τα εδώ. Καθίστε σε ένα μικρόφωνο για να 

καταγράφεται και αυτό το οποίο λέτε.  Ελάτε,  υπάρχουν κενές θέσεις 

εδώ.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αντώνη θα υπάρχει μηχανικός που θα παρακολουθεί.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Αυτό θα το δούμε.   Και την ποσότητα και….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  τοποθετήσεις επί  του θέματος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία,  τι  να μας πει  εάν δεν τοποθετηθούν οι  συνάδελφοι;  Ο κ.  

Φωτιάδης.  Άλλος; Ο κ.  Μυστακίδης,  εάν χρειαστεί .  Τοποθέτηση από 

τον κ.  Φωτιάδη. παρακαλώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριοι συνάδελφοι περίμενα στοιχειωδώς και το περίμενα, όταν 

γινόταν τόση συζήτηση για την Ορεινή για το ότι  ο κύριος Χ έναντι  

του Ψ παρέχει  αυτή την προσφορά και έχει  την γνώση στοιχειωδώς, να 

υπάρχει η εύλογη αναφορά σε φυσικό πρόσωπο που υπήρξε και 

γνωρίζει .  Παρόλα αυτά δεν έγινε.  Όμως θα πούμε εδώ μερικές 

αλήθειες οι  οποίες νομίζω ότι  θα έπρεπε ήδη να είχαν συναξιολογηθεί 

και να μην έχει  έρθει  εδώ ο εκπρόσωπος της εταιρείας αλλά ο 

μηχανικός του Δήμου. ο εκπρόσωπος της ετα ιρείας θα μας τα πει  ότι  

όλα έχουν καλώς.  

 Και επειδή όσοι περάσαμε από την διοίκηση του Δήμου  Λευκώνα 

ξέρουμε τι  σημαίνει  ότι  όλα έχουν καλώς πριν αλλά δεν έχουν μετά την 

αποχώρηση.  

 Θα είμαι πολύ συγκεκριμένος.  Ρώτησα η προηγούμενη εταιρεία,  

η οποία πάλι θυμάστε,  διαφοροποιηθήκαμε εδώ ως παράταξη, 

ζητήσαμε να μην της επιτραπεί πλέον από το σημείο άνω, τοποθέτηση 

κάνω, άνω του φράγματος όπως λέμε,  το μεγάλου αναβαθμού, διότι  

εκεί  έχει  κουραστεί  η γη απολύτως.    
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 Οι αγωγοί  που υδροδοτούν τον Λευκώνα από την περιοχή 

Μαραμένα είναι εκτεθειμένοι.  Δυο αναβαθμοί από τις  αμμοληψίες 

πάνω από τον μεγάλο έχουν αποκαλυφθεί και ο ένας γκρεμίστηκε.  

Κάτω από αυτόν τον μεγάλο αναβαθμό πριν από δέκα μέρες είχε γίνει  

διακοπή του δρόμου της πρόσβασης για το Κτηνοτροφικό Πάρκο. Από 

εκεί  λοιπόν περνούν οι  αγωγοί ύδρευσης.  Εκεί είναι η μόνη 

κτηνοτροφική ζώνη αδειοδοτημένη. Δεν ξέρω εάν έχουμε στον Δήμο  

μας άλλη ζώνη αδειοδοτημένη.   

Από εκεί  έχει  πάθει τεράστια βλάβη η διέλευση των φορτηγών 

που στο παρελθόν πήραν πόσο υλικό,  θ α πω την λαϊκή έκφραση, «ο 

Θεός και η ψυχή τους».  Πόσα χρήματα; Δεν ξέρει  κανείς  να απαντήσει.  

Θα έπρεπε να είχαμε όλα αυτά εδώ τα στοιχεία για να δούμε εάν 

υπάρχει και κάτι  δελεαστικό.   

 Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  είναι λοιπόν μια κουρασμένη 

περιοχή που εύκολα βάζουν δανειοθαλάμους ε κεί  στο Χριστός και στο 

Μελενεκίτσι χωρίς να έχουν δει  ποτέ από εκεί  που δημοπρατείται το 

έργο εάν υπάρχει αυτό που αναζητήσατε και δεν υπάρχει.  

 Πήγα να ρωτήσω τον κ.  Αντιδήμαρχο από τον δρόμο που 

κινήθηκε πόσο ήταν το πρανές;   Η όχθη δηλαδή πόσα μέτρα ήταν; Τα 

ζα που είπε,  άμα γλιστρήσει ένα πόσα μέτρα κάτω θα πέσει για να 

βρεθεί  στην κοίτη σήμερα; Πριν την αμμοληψία.  Να το λέμε έτσι απλά 

για να καταλαβαινόμαστε.   

 Είδε εκεί  τους αγωγούς; Είδε τον αναβαθμό που έπεσε; Είδε τ ον 

δρόμο που διακόπηκε; Και ποιος είναι αυτός από το Δασαρχείο;  Θέλω 

το όνομά του ειλικρινά ως σύμβουλος που υπέγραψε, διότι  στο 

παρελθόν δεν υπογράφανε από το Δασαρχείο,  διότι  εκεί  δεν έχει  φερτά 

ο χείμαρρος και εάν είχε θα χρειαζόταν για την εναπόθεση κα τάντι ,  
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κάτω δηλαδή από το φράγμα, διότι  υπάρχουν τεράστια χάσματα και 

ενδεικτικά θα σας πω ότι  ο χώρος όπου είχαμε την εκτέλεση των 

Ηρώων του Λευκώνα εκεί  από τις  δυνάμεις της κατοχής,  έχει  

γκρεμίσει ,  έχει  κρεμάσει και δεν μπορεί να γίνει  ούτε ένα τρισάγιο  

πλέον εκεί .   

 Εκεί που έπρεπε να αφήσουμε τα υλικά, εάν είχε,  για να 

στηρίξουμε το ιερό μέρος του Λευκώνα, πλέον εκεί  δεν έχει  πρόσβαση 

και αυτά τα φερόμενα ότι  υπάρχουν είναι τόσα πολλά.  

 Λοιπόν,  δεν είναι κύριοι  συνάδελφοι πλέον νομίζω ανεκτό η 

επιστροφή κάποιας εταιρείας στο συγκεκριμένο σημείο.  Στην 

προηγούμενη αμμοληψία είπαμε ότι  δεν έχει  ο χείμαρρος,  θα πάρουμε 

τον λόφο. Θα κάνουμε αναβαθμούς,  θα κατεβάσουμε από πάνω και τα 

λοιπά. Γιατί  δεν είχε ο χείμαρρος.  Δεν ήρθε πλημμυρικό φαινόμενο για 

να γεμίσει  ο χείμαρρος,  να το πω έτσι απλά, μέσα περίπου σε ένα 

εξάμηνο ή σε ένα χρόνο. Φτάνει πια αυτός ο εμπαιγμός.  Ο εμπαιγμός 

για τους κατοίκους του Λευκώνα.  

 Και βεβαίως  όλα τα έργα εκεί  έγιναν με προσπάθειες.  Εννοώ ο 

δρόμος πρόσβασης.  Είχα πει  και την πρ οηγούμενη φορά ως παράταξη 

ότι  3.500 φορτηγά, απευθύνομαι σε σας,  κύριε συνάδελφε στην 

εκπαίδευση, θα περάσουν μπροστά από την μεγαλύτερη σχολική 

μονάδα. 3.500 φορτηγά θα επιβαρύνουν ένα οδόστρωμα το οποίο έγινε 

για συγκεκριμένη χρήση. Όχι γι΄ αυτή την κατ απόνηση. Το αφήσαμε 

μια,  δυο,  τρεις ,  δεν υπάρχει άλλο σημείο στον Νομό που θα πρέπει να 

εισφέρει για αυτά τα μεγάλα εθνικά έργα; Όταν τα δημοπρατούν…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Φωτιάδη…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Τελειώνω κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε και θα πρέπει στοιχειωδώς να υπάρξει και ο 

χρόνος και ο σεβασμός,  διότι  εκεί  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε και δευτερολογία.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Το ξέρω πολύ καλά τι  έχω, κύριε Πρόεδρε.  Όταν όμως κάποιος έχει  

κάποιον συγκεκριμένο λόγο τον επιτρέπετε.   

 Η άποψή μου είναι,  κύριοι  συνάδελφοι,  θα κλείσω την 

πρωτολογία μου με το εξής:  έχει  επιτραπεί από το Δασαρχείο και 

γίνεται ξύλευση, υλοτόμηση πουρναριών και τα λοιπά.  Έχει  πάρα 

πολλά φερτά τα οποία μείνανε εκ του πράγματος και θα μένουν,  γιατί  

αυτό συνεχίζεται.  Ήδη σε δυο,  τρεις  νεροποντές ήρθαν φερτά μέσα 

στον Λευκώνα, γιατί  αυτός ο χείμαρρος εκβάλει στον κεντρικό,  στο 

ύψος του οικισμού των Ποντίων.  

 Η άποψή μου είναι,  μην τον πειράζουμε άλλο τον χείμαρρο, διότι  

αυτός δεν κατέβαζε νερό επί δεκαετίες.  Έχει  μια πενταετία κατεβάζει  

νερό και συμβάλλει ακριβώς στο σημείο που είναι ο οικισμός των 

Ποντίων και φέρνει  και πολλά φερτά.  

 Η άποψή μου είναι λοιπόν και παρακαλώ γραμματέα αυτά να 

καταγραφούν επακριβώς,  επακριβώς.  Λοιπόν,  αυτή η λογική του 

αποφασίζουμε στην Θεσσαλονίκη και ερχόμαστε εδώ για εθνικούς  

λόγους,  να υπάρξει και αντίστροφη προσέγγιση. Όταν εμείς  λέμε για 
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λόγους ασφάλειας ότι  έλα κράτος να δ εις  το πρόβλημα, να υπάρχει και 

αυτή η αντίθετη,  η αντίρροπη τάση και το ενδιαφέρον.   

 Εδώ δεν μπορεί να υπάρξει Ηλία αυτή η συνέχεια.  Δεν είναι 

δυνατόν.  Άλλοι δανειοθάλαμοι υπάρχουν.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Μυστακίδης.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ θέλω να σταθώ στο ζήτημα αυτό που αποτελεί  ένα κομμάτι τα 

δεινά που έχει  υποφέρει ο Νομός Σερρών από τον δρόμο. Ο δρόμος 

αυτός έπρεπε να τελειώσει το 2008 παραδοτέος από την προηγούμενη, 

από την ΑΤΙΚΑΤ. Βρισκόμαστε στο ΄15,  δεν έχει  τελειώσει και θα 

πρέπει όλοι μας να αναλογιστούμε π όσες ζωές χάθηκαν στον δρόμο 

αυτόν,  πόσες υλικές ζημιές έχουν υποστεί  οι  Σερραίοι  δημότες και εάν 

τελικά θα πρέπει να αναλογιστούμε όλες αυτές τις  περιουσίας που 

χάθηκαν.  

 Είναι ένα εθνικό έργο που δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση, 

γιατί  αφορά ολόκληρο τον  Νομό, είναι η μοναδική πρόσβαση προς την 

Θεσσαλονίκη. Αυτό δεν σημαίνει  βέβαια ότι  θα απεμπολήσουμε τα 

δικαιώματα του Δήμου  μας αλλά νομίζω ότι  υπάρχει  και μελέτη 

περιβαλλοντολογική εκεί ,  οι  οποίες συνηγορούν στο να πάρει  η 

εταιρεία τα αμμοχάλικα για να μπορέσει τελικά να συνεχιστεί  ο 

δρόμος.   

Και διευκρινίζω ότι  μπήκε και το θέμα εάν οι  κτηνοτρόφοι θα 

υποστούν κάποια βλάβη, δεν θα υποστεί  κανένας κτηνοτρόφος κάποια 

βλάβη γιατί  τα έργα γίνονται μέσα στην κοίτη το χειμάρρου και 

υπάρχει και το Δασαρχείο,  υπάρχουν όλοι οι  φορείς.   
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Σίγουρα η περιοχή εκείνη έχει  καταπονηθεί πάρα πολύ αλλά 

νομίζω ότι  δεν έχουμε άλλη δυνατότητα του να δώσουμε την έγκριση 

για να μπορέσει τελικά να παρθούν αυτά τα υλικά για να συνεχιστεί  ο 

δρόμος.   

Ο δρόμος δεν θα τελειώσει ποτέ κα ι είμαστε και εμείς  υπεύθυνοι 

σε αυτό το πράγμα, εάν θα συνεχίσει  να μείνει  και αυτή η εργολαβία 

πίσω και θα έπρεπε και η πολιτεία σε κεντρικό επίπεδο να δει  τελικά 

γιατί  δεν τελείωσε,  να αναζητηθούν ευθύνες από την ΑΤΙΚΑΤ και τους 

προηγούμενους,  γιατί  δεν  τελείωσε ο δρόμος,  γιατί  χάθηκαν τόσες 

ζωές και γιατί  χάθηκαν τόσες περιουσίες;   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε σας παρακαλώ. Υπάρχει άλλος; Όχι.  Δευτερολογία 

συνάδελφοι,  εάν δεν θέλει  ο κ.  Γκότσης.  Εάν θέλετε λέω…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δευτερολογία.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία,  δεν θέλει  να απαντήσει ο κ.  Γκότσης.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν έχει  κάτι  να πει;   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μετά στο τέλος.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στο τέλος θα πει .   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν θέλω να μιλήσω δυο φορές.  Μια φορά θα μιλήσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν είναι κακό αυτό.  Έχει κάθε δικαίωμα. Και εσείς  συζητήσατε τον 

λόγο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πριν μιλήσει ο κ.  Φωτιάδης να πω κάτι.  Μια κουβέντα.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ. Έχετε δικαίωμα, είστε γρ αμμένος στην λίστα.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Εγώ θέλω να επιβεβαιώσω αυτά τα σημεία που είπε ο κ.  Φωτιάδης,  

δηλαδή το μεγάλο νεροφάγωμα εκεί  στο σημείο που εκτελέστηκαν από 

τους Βουλγάρους οι  Λευκωνιώτες και απέναντι  αλλά θέλω να πω ότι  

αυτά δεν έγιναν από αμμοληψ ία τώρα. Εμείς πολλά χρόνια πριν έτσι 

ήταν η κοίτη σε εκείνο το σημείο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Ναι,  αλλά είναι από νεροφαγώματα. Πολλές φορές τα επουλώσαμε 

αλλά νομίζω ότι  η αμμοληψία δεν φτάνει  μέχρι εκεί  κάτω. Είναι από 

εκεί  και πάνω. Είναι αρκετά πιο ψηλά ξεκινάει .  Ο αγωγός είναι ακόμα 

πιο ψηλά αλλά το σημείο που έχει  τα νεροφαγώματα που είναι το 

μνημείο,  νομίζω ότι  δεν είναι μέσα στον χώρο της αμμοληψίας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  
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Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Είναι;  Δεν είναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκλήρωσε την τοποθέτησή σου.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Επίσης,  υπήρχε μια αντίφαση σε αυτά που είπατε κ.  Φωτιάδη. Είπατε 

μια ότι  δεν έχει  φερτά και μετά είπατε ότι  έχει  φερτά και συναντιόνται 

κάτω. Έχει φερτά, έχει  αρκετές φερτές ύλες και αρκετό αμ μοχάλικο με 

τις  βροχές.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε σε δευτερολογία.  Ο κ.  Φωτιάδης ζήτησε τον λόγο και ποιος 

άλλος; Μισό λεπτάκι από τους προλαλήσαντες θέλετε να 

δευτερολογήσετε και εσείς;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν χρειαστεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν χρειαστεί .  Ωραία.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Θα επανέλθω για να διευκρινίσω κάτι το οποίο νομίζω ότι  δεν είναι 

ευαισθησία κανενός,  είναι όλων, των εθνικό και το συμφέρον και το 

σκόπιμο, όμως όταν δημοπρατείται ένα έργο θα πρέπει να έχει  ελεγχθεί  

από πριν εάν υπάρχουν δανειοθάλαμοι ικανοί να διαθέσουν το υλικό 

και στην συγκεκριμένη μελέτη έχει  άλλους δυο.   

 Λοιπόν,  η εταιρεία επέλεξε το πιο εύκολο χωρίς να ενδιαφερθεί 

για την τεκμηρίωση γιατί  εκεί  προϋπήρχε μια δράση που σημειωτέον 

τα άφησαν και φύγανε,  χρήματα ρώτησα πόσα μας δώσανε; Πόσες 

βλάβες μας κάνανε; Και επιστρέφουν στο σημείο του εγκλήματος.   
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 Αυτό δεν είναι εθνικό και το εθνικό είναι από όλους.  Μην 

βάλουμε εδώ κατηγοριοποιήσεις και επιχειρήματα, διότι  ξέρουμε τι  

έγινε.   

 Είπε κάτι  ο κ.  Αντώνης.  Να πάνε στις  αδειοδοτημένες περιοχές 

όπου το υλικό ε ίναι μετρημένο και θα έχουμε καλύτερη ποιότητα. 

Φτάνει πια αυτές οι  εξυπηρετήσεις στις  εταιρείες της τελευταίας 

στιγμής σε βλάβη του περιβάλλοντος.   

 Ξανά επαναφέρω και ξανά λέω τα επιχειρήματα. Όσα χρήματα 

και εάν μας δώσουν δεν θα είναι ικανά τοπικά και μόνο, κύριε 

εισηγητά, γιατί  εκείνη η Κοινότητα θα ενοχληθεί,  τα έργα υποδομής 

εκεί  και δεν θα φτάσουν για την αποκατάσταση. Και όχι  ο Δήμος.  Δεν 

θα φτάσουν για την αποκατάσταση.  

 Και βεβαίως η διαδικασία του εάν έχει  ή δεν έχει  και πόσο 

εύκολα προκύπτει  όταν υπάρχει «εθνική ανάγκη», εντός εισαγωγικών, 

που πάντοτε προκύπτει  υπέρ του εργολάβου, δεν μπορεί να συνεχιστεί ,  

διότι  ξανά ρώτησα εκεί  εάν είδατε πόσο είναι το πρανές της όχθης και 

ρώτησα εάν είδατε τον αγωγό που έχει  αποκαλυφθεί;  Τον έχετε δει .  

Ωραία.   

 Λοιπόν,  η άποψή μας ως παράταξη είναι όχι  βεβαίως σε καμία 

των περιπτώσεων να πάει ο εργολάβος σε άλλους δανειοθαλάμους ή 

εάν δεν μπορεί να πάει σε λατομεία που είναι αδειοδοτημένα για την 

καλύτερη ποιότητα του έργου και να αφήσουν αυτή την πεπατημένη,  η 

οποία στο συγκεκριμένο σημείο δεν αντέχει  πλέον επιστροφή άλλου 

εργολάβου με 3.500 κινήσεις φορτηγών.  

 Όσα χρήματα και εάν μας δώσουν,  δεν θα είναι ικανά να 

αποκαταστήσουν τοπικά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ολοκληρώσατε; Κύριε Γκότση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ το ζήτημα δεν το  βάζω στα χρήματα και δεν έχουν καμία αξία τα 

χρήματα μπρος στην ανθρώπινη ζωή. Έχουν χαθεί σε αυτόν τον δρόμο 

ανθρώπινες ζωές.  Δεν λέω για τις  περιουσίες ούτε είμαι υπέρ -

ευαίσθητος εγώ. Και ενάντια στις  εταιρείες είμαι,  ξέρω τι  έκανε η 

ΑΤΙΚΑΤ εκεί  και πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες,  είναι χρέος της 

Βουλής να το κάνει  και να το δει  γιατί  δεν τελείωσε ο δρόμος το ΄08,  

γιατί  εντάχθηκε στο εθνικό πρόγραμμα και δεν πήγε από ευρωπαϊκό 

πρόγραμμα, ποιος τα έκανε,  τα ξέρουμε όλα, πρέπει η Βουλή να 

επιλυθεί .  Αυτό είναι άλλο θέμα.  

 Το θέμα είναι ότι  εγώ και όλοι μας αλλά και όλοι όσοι 

εμπλέκονται σε αυτή την ιστορία δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να 

χαθεί μια ανθρώπινη ζωή για 70.000 ή 50.000 κυβικά χώμα, την στιγμή 

που σέβομαι πάντοτε την επιστημοσύνη των Σερραίων εδώ π έρα και 

των μελετητών της περιβαλλοντολογικής μελέτης και της Περιφέρειας.   

 Είναι κοίτη,  δεν αφορά το αγρόκτημα των Σερρών και από εκεί  

και πέρα κάνουμε κάτι  για να βοηθήσουμε να τελειώσει το έργο.  Δεν 

κάνουμε εξυπηρέτηση προς τον εργολάβο.  

 Αυτά ήθελα να πω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μυστακίδη;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Θέλω να πω ότι  φυσικά και δεν θέλω να πάθει καμία βλάβη κανένα 

χωριό,  ούτε ο Λευκώνας ούτε το Χριστός ούτε κανένα άλλο χωριό και 

γενικώς κανένα σημείο της χώρας μας να παθαίνει  βλάβη. Όμως 

μερικά πράγματα είναι αναγκαία δεδομένου ότι  σε αυτά τα μεγάλα 
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έργα εθνικής σημασίας,  επειδή ακούστηκε για αδειοδοτημένες 

περιοχές,  δεν υπάρχουν έτοιμες αδειοδοτημένες περιοχές.  Μην λέμε 

τέτοια πράγματα. Απλά ο νόμος λέει  ότι  όταν ένα έργο είναι εθνικής 

σημασίας και χρειάζεται κάποια υλικά μπορεί να τα πάρει και από μη 

λατομικές περιοχές,  όπου είναι δηλαδή περιοχές που δεν είναι 

χαρακτηρισμένες λατομεία,  μπορεί να πάρει άδεια και να πάρει αυτά 

τα υλικά.  

 Επίσης και παλαιότερα, κ.  Φωτιάδη, όταν ήσασταν νομάρχης δεν 

γινόταν  αμμοληψία από το Χριστός και από τον Λευκώνα και το 

γνωρίζατε;  Και το καθεστώς γνωρίζατε,  κάτω από ποιες συνθήκες 

δηλαδή γινόντουσαν οι  αμμοληψίες.  Τότε δεν διαμαρτυρηθήκατε.   

Διαμαρτυρόμασταν εμείς .   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πρέπει να ζητήσω τον λόγο και το καταλαβ αίνετε.  Είναι μομφή στο 

πρόσωπό μου.  

 Εγώ κ.  Μυστακίδη ως νομάρχης υπέγραψα αυτή την άδεια και 

μην το λέτε αυτό σαν μομφή. Εγώ υπέγραψα την άδεια,  διότι  τότε σε 

προσωπική επαφή,…  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αυτή την αμμοληψία γ ια την οποία αναφέρεστε.  Στην περίοδο που 

ήμουν Νομάρχης γιατί  ακριβώς σεβάστηκα για τελευταία φορά τότε,  

μετά το τηλέφωνο του κ.  Σουλφιά ότι  είναι εθνική ανάγκη. Αλλά δεν 

μπορεί να υπηρετείται συνεχώς η εθνική ανάγκη από τον συγκεκριμένο 

χώρο. Και τότε βεβαίως ο Δήμος,  που εσείς  μετείχατε ως 

αντιπολίτευση, δεν ξέρω τι  κάνατε,  εγώ σεβόμενος και την μελέτη και 
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την εθνική επιταγή έδωσα ως θεσμός.  Σήμερα αλλού είναι η 

αρμοδιότητα.  

 Τι κάνατε εσείς ,  εσείς  τα ξέρετε.  Εάν έγινε βλάβη εσείς  τα 

ξέρετε και εσείς  ελέγχατε τότε την συμπολίτευση στον Λευκώνα. 

Θεωρείτε ότι ,  είπατε εσείς  ότι  εσείς  διαμαρτυρόσασταν.  Το Χριστός,  

συγνώμη, στο χωριό πάνω από το φράγμα το αντίστοιχο το ποτάμι 

είναι γεμάτο και το ξέρεις  ότι  είναι γεμάτο.  Γιατί  δεν πήγαμε εκεί  να 

καθαρίσουμε το  ποτάμι που είναι  γεμάτο,  που βγαίνει  το νερό στον 

δρόμο, που θα έπαιρνε ο οικισμό του Χριστός κάποια χρήματα, όταν 

κάτω από το φράγμα, τώρα θα πω εγώ εφόσον μιλούμε με ενικό,  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κοιτάξτε όμως, μην πλατειάσουμε τώρα πάνω στο Χριστός και πάμε 

παραπάνω και παραπάνω.  

Επί  του θέματος τώρα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Λοιπόν,  μπήκε ένα θέμα συγκεκριμένο.  Ξέρει πολύ καλά και είναι 

εναλλακτική πρόταση αυτή που κάνω, κύριε Πρόεδρε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν υπάρχει θέμα εναλλακτικής πρότασης.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ακούστε,  κύριε Πρόεδρε ,  υπάρχει και παρά υπάρχει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν υπάρχει θέμα εναλλακτικής.  Εδώ ψηφίζουμε με ένα ναι ή με ένα 

όχι  συγκεκριμένο.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εάν θα δείτε την μελέτη. .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Μην πάμε παρακάτω.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Έχει τρεις  δανειοθαλάμους.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Διατύπωση γνώμης,  τίποτα παραπάνω.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Λοιπόν εκεί  μέσα στην μελέτη,  άμα θα την δείτε,  έχει  τρεις  πιθανούς 

χώρους.  Λευκώνας,  Χριστός,  . .  το είδατε;  Άρα είμαι εντός του 

θέματος.  Λέω εγώ ότι  αυτή η επιλογή είναι κουρασμένη. Δεν μπορεί 

πλέον να υπηρετήσει αυτό το μεγάλο, το εθνικό και το αναγκαίο που 

συμφωνούμε.  Υπάρχει ο χείμαρρος του Χριστού πάνω από το φράγμα 

που είναι γεμάτος και υπάρχει και το Μελενεκίτσι που είναι κοντά που 

έχει  δανειοθαλάμους και δεν πήρε τα τελευταία χρόνια.   

 Η πρότασή μου είναι πολύ  συγκεκριμένη. Αυτό λέω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία,  κατά την ψηφοφορία θα πείτε την…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Απάντησα νομίζω στον κ.  Μυστακίδη και στο ότι  είμαι εντός θέματος.  

Όχι σε αυτή την κορεσμένη και κουρασμένη περιοχή που δεν πήραμε 

και ευρώ. πόσα ευρώ πήραμε κύριε Αν τιδήμαρχε των Οικονομικών;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν γνωρίζουμε πόσα πήραμε από την περιοχή. Παρακαλώ κ.  Γκότση 

ολοκληρώστε εσείς  το θέμα. Κλείστε το.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Είπατε κ.  Φωτιάδη ότι  να πάνε από άλλους δανειοδοτούμενους 

θαλάμους.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Δεν είπα αδειοδοτούμενους.  Να προσέχετε.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τι είπατε,  για πείτε;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είπα ότι  η μελέτη προτείνει  τρεις  …  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι τώρα. Πιο μπροστά είπατε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πιο μπροστά…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πολύ όμως μην διακόπτετε.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αυτό δεν είπατε;  Και σας λέω ότι  και εκείνος ο χώρος έχει  άδεια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε διάλογο κ.  Γκότση. Απευθύνεστε στο προεδρείο,  το θέμα 

πρέπει να το κλείσουμε.  Σας παρακαλώ πολύ.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Είπε ότι  ο κ.  Φωτιάδης ότι  να πάει από τα λατομεία που είναι 

αδειοδοτούμενοι θάλαμοι.  Αδειοδοτούμενος θάλαμος είναι και σε αυτή 

την περιοχή. Υπάρχει και σε αυτή την περιοχή.  

 Είπε ο κ.  Φωτιάδης,  γιατί  αυτός κάνει  την αντιπολίτευση, ότι  που 

είναι ο υπηρεσιακός παράγοντας; Εδώ δεν φαίνεται.  Άλλες φορές που 

ήταν εδώ ο υπηρεσιακός παράγοντας έλεγε ότι  τι  τον φέρνετε τον 

υπηρεσιακό παράγοντα; Θέλουμε από τους πολιτικούς διευκρινήσεις 

και προτάσεις.  Σήμερα ο πολιτικός είναι εδώ και σας δίνει  

διευκρινήσεις και προτάσεις.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όταν χρειαστεί  θα τον φέρνουμε αλλά εγώ τουλάχιστον όσες φορές 

κάνω εισηγήσεις …  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν μιλάει ο εργολάβος και δεν του έδωσα τον λόγο,  όπως 

καταλάβατε.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ο εργολάβος ήρθε από μόνος του και δεν ήταν πρόσκλ ηση δική μου. 

Μπορεί να μου το πει .  Ήρθε από μόνος του.  Δεν τον κάλεσα εγώ.  

 Πάμε για το έργο τώρα. Επαναλαμβάνω. Δεν είναι δυνατόν 

Δασαρχείο,  εδώ το γραφείο Κτηματικής Υπηρεσίας,  η προϊσταμένη της 

Κτηματικής Υπηρεσίας της Κεντρικής Περιφέρειας και άλλοι 

μηχανικοί να πάνε εκεί  να εξετάσουν όλους τους χάρτες και να μην 

υπάρχει ούτε μια παραμικρή αντίρρηση όσον αφορά την λήψη των 

αδρανών μέσα από την κοίτη του χειμάρρου.  

 Δηλαδή αυτοί οι  άνθρωποι οι  οποίοι  η δουλειά τους είναι αυτή 

εάν υπήρχε κάποιο θέμα, το οποίο θα ήταν αρνητικό  για το 

περιβάλλον,  για όλη την περιοχή θα έδιναν πολύ εύκολα έτσι την άδεια 

στην συγκεκριμένη Κοινοπραξία; Όχι βέβαια.   

 Πάμε τώρα στο έργο.  Το έργο όπως ξέρετε όλοι,  όλοι το 

γνωρίζετε,  απλά ο κ.  Φωτιάδης φέρνει  τις  αντιρρήσεις του ,  εύλογες 

είναι γιατί  είναι το χωριό του και θέλει  να προστατεύσει το χωριό του,  

διότι  μας λέει  να πάμε από το Μελ ενεκίτσι  Το ίδιο οι  κάτοικοι του 
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Μελενεκιτσίου  θα πουν ότι  γιατί  από εμάς; Άμα  πάμε αλλού θα πούνε 

ότι  γιατί  από εμάς;  

 Άρα λοιπόν το θέμα δεν είναι ότι  δεν θέλει  αλλά επειδή γίνεται η 

λήψη αδρανών από την περιοχή εκείνη,  η οποία όμως είναι 

αδειοδοτούμενη. Υπάρχει.  Όχι μόνο αυτό και άλλοι τρεις .  Βεβαίως,  

έχει  δίκαιο.  Και από αυτά που παίρνει  τώρα η εταιρεία είναι μόνο 

50.000 κυβικά. Χρειάζεται 300.000.  Δεν ξέρω τι  θα γίνει .  Χρειάζεται 

300.000.  Μόνο 50 είναι .   

 Το ότι  είναι εθνικής σημασίας το είπε ο κ.  Στεργίου.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Σιγά τον άνθρωπο που μας είπε…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Συμφωνώ Αντώνη, συμφωνώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έκλεισε ο χρόνος.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τελειώνω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είκοσι δευτερόλεπτα.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Λοιπόν,  θέλω να πω ότι  γνωρίζουμε γνωστά μας άτομα, φίλοι μας 

έχασαν την ζωή εκεί  και ακόμα και τώρα, ακόμα και τώρα ο δρόμος 

είναι σε άθλια κατάσταση. Τι προτιμάμε λοιπόν; Από την μια πλευρά 

έχουμε την ζωή και από την άλλη πλευρά δεν θέλουμε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε κ.  Γκότση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Εμείς είμαστε υπέρ της ζωής,  όχι  ότι  είμαστε πιο ευαίσθητοι και εσείς  

το ίδιο είστε,  απλά θέλετε να καλύψετε την περιοχή σας.   

 Καλώ το Δημοτικό Συμβούλιο ο δρόμος αυ τός πρέπει να 

τελειώσει,  πρέπει να τελειώσει αυτός ο δρόμος,  διότι  εάν θα πάμε έτσι 

ούτε μετά από είκοσι χρόνια θα τελειώσει ο δρόμος και θα θέλουμε να 

πάμε στην Θεσσαλονίκη και τα λοιπά και θα έχουμε τα ίδια 

προβλήματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα ολοκληρώθηκε και μπαίνει  σε ψηφοφορία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι,  όπως έχει  η εισήγηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  ναι,  παρών ο κ.  Χασαπίδης.  Ναι,  ναι,  ναι  ο  κ.  Δούκας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην μιλάτε την ώρα που κάποιος τοποθετείται.  Σας παρακαλώ πολύ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επαναλαμβάνω, όχι  γιατί  δεν έχουμε πειστεί  από τα προαναφερόμενα 

επιχειρήματα και πιστεύουμε ότι  θα λειτουργήσει σε βλαπτικά για την 

Δημοτική Κοινότητα Λευκώνα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το ίδιο και η κυρία Καλώτα. Ο κύριος Καρύδας;  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Επειδή επιμέρους στοιχεία δεν γνωρίζω, αλλά από την συζήτηση που 

προέκυψαν εφόσον τα στοιχεία που έφερε ο κ.  Φωτιάδης ισχύουν,  

στηρίζω την δική του πρόταση.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Αντώνης Αναστασιάδης παρών, ο κ.  Γιαννακίδης όχι .  Όχι η κυρία 

Γεωργούλα, την πρότασή σας.  Θα παρακαλούσα τη ν πρότασή σας κ.  

Φωτιάδη εγγράφως, κάποιο μέλος της παράταξης να την παραδώσει 

στην γραμματεία.  Εγγράφως.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να γραφτεί αυτούσια…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτούσια όπως θα την φέρετε.  Την εισήγηση ως έχει ,  ναι ,  ναι  και ο 

Πρόεδρος.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 161/2015) 

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο επόμενο θέμα.  

 

Θέμα 16 ο  :  

Αναμόρφωση προϋπολογισμού και έγ κριση διενέργειας προμηθειών:  

α) ειδών γραφείου έτους 2015 και  

β) τόνερ και μελανιών για φωτοτυπικά μηχανήματα και 

εκτυπωτικά.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος ο κ.  Γαλάνης.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε η προϊσταμένη των Προμηθειών με ενημέρωσε ότι  μετά 

από το τέλος του ΄14,  γιατί  σας υπενθυμίζω ότι  ο προϋπολογισμός 

γίνεται με βάση τα στοιχεία του Ιουλίου του ΄14,  ο προϋπολογισμός 

του ΄15,  μου εξήγησε ότι  διαμορφώθηκαν ποιες θα είναι τελικά οι  

ανάγκες γι΄ αυτούς τους δυο τομείς και θεώρησε σωστό για να 

αντεπεξέλθει ο Δήμος να κάνει  μια ενίσχυση στους κωδικούς αυτούς.   

 Επομένως, ένα θέμα είναι η αναμόρφωση προϋπολογισμού για 

τον τίτλο που είπατε «Προμήθεια γραφικής ύλης και προμήθεια 

εντύπων ειδών, υλικών μηχανογράφη σης και πολλαπλών εκτυπώσεων» 

για να προλάβω εδώ τυχόν ερωτήματα των συναδέλφων θέμα 

Οικονομικής Επιτροπής μετά την αναμόρφωση και την ψήφιση του 

Δημοτικού Συμβουλίου θα έρθει .  Μου εξήγησε εδώ ότι  θα γίνει  με 

πρόχειρο διαγωνισμό αυτό.  Θα το εισηγηθεί η ίδι α στην Οικονομική 

Επιτροπή απλά για αν προλάβω ερωτήσεις.   

 Και το άλλο θέμα που είναι «Αναμόρφωση προϋπολογισμού και 

έγκριση διενέργειας προμήθειας τόνερ,  μελανιών και φωτοτυπικά 

μηχανήματα και εκτυπωτικά», εδώ μου είπε ότι  θα γίνει  ηλεκτρονικός 

ανοικτός διαγωνισμός και μάλιστα και μαζί  με τα είδη πληροφορικής,  

όπως μου εξήγησε γιατί  είναι ομοειδή και θα είναι ένα ποσό ανοικτός 

ηλεκτρονικός διαγωνισμός περίπου πάνω από 100.000 ευρώ.  

 Αυτά. Δεν ξέρω εάν θέλετε κάτι  άλλο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις εάν υπάρχουν;  
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ο τρόπος θα έρθει  στην Οικονομική Επιτροπή όπως και να έχει ,  απλά 

για να προλάβω τυχόν ερωτήσεις την ρώτησα την ίδια και μου 

εξήγησε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Χρυσανθίδης.  Άλλος; Κανείς.  Παρακαλώ.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Είδα στην αναμόρφωση ζητάει η υπηρεσ ία 63.000 ευρώ για τόνερ και 

μελάνια.  Είμαστε στην Μάρτιο,  δηλαδή δυο μήνες πριν τον 

προϋπολογισμό. 15 Μαρτίου.  Μου φαίνεται τεράστιο το ποσό των 

63.000 ευρώ. Τι ποσό είχαμε πέρυσι ώστε …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Η ερώτησή σας είναι η ίδια ερώτηση που έκανα και εγώ στ ην κυρία 

Μέλιου.  Πράγματι καλά κάνεις  και προβληματίζεσαι.  Η απάντησή της 

ήταν …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε συμβούλιο είμαστε,  δεν είμαστε εδώ μηχανές.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρέπει να γίνουμε μηχανές.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Θα γίνουμε μηχανές όταν πρέπει,  όχι  όταν δεν πρέπει.  Άνθρωποι 

είμαστε,  θα χαμογελάσουμε κιόλας,  θα πούμε και μια κουβέντα 

παραπάνω. Εδώ λέμε για άλλα και άλλα κουβέντες παραπάνω που δεν 

πρέπει.   
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 Η απάντησή της ήταν ότι  πράγματι πέρυσι έγινε περίπου με 10,  

15.000 λιγότερα  ο διαγωνισμός γιατί  χρησιμοποιήθηκαν αναγομωμένα 

υλικά και μου εξήγησε ότι  αυτά δεν είναι τελικά και  η ίδια 

διαπίστωσε μετά από έρευνα που έκανε δεν είναι πολύ χρηστικά, 

προκαλούν και ζημιές στα μηχανήματα και βγάζουν και λιγότερες 

φωτοτυπίες αντίγραφα και γι΄ αυτό τον λόγο μου εξήγησε ότι  ενισχύει  

παραπάνω, δεν θα βγάλουμε σε διαγωνισμό αναγομωμένα, θα 

βγάλουμε κανονικά, οπότε με αυτόν τον τρόπο η ίδια η προϊσταμένη 

των Προμηθειών μου εξήγησε ότι  χρειάζεται μια μικρή ενίσχυση για να 

κάνουμε αυτόν τον ανο ικτό διαγωνισμό και μάλιστα όπως σας είπα,  

κύριε Πρόεδρε,  επειδή είναι ομοειδή μαζί με τα είδη πληροφορικής θα 

έρθει  στην Οικονομική Επιτροπή το θέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις επί  του θέματος υπάρχουν; Ομόφωνα ναι;   

Αναμόρφωση προϋπολογισμού και έγκριση διε νέργειας προμηθειών:  

α) ειδών γραφείου έτους 2015 και  

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  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 162 /2015) 

…………………  

 

Αναμόρφωση προϋπολογισμού και έγκριση διενέργειας προμηθειών:  
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β) τόνερ και μελανιών για φωτοτυπικά μηχανήματα και 

εκτυπωτικά.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούντ αι για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 163/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δέκατο έβδομο.  

 

Θέμα 17 ο  :  

Ανανέωση των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου  

χρόνου α) για την υλοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης πράξης 

«Ανάπτυξη Δομώνκαι Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς 

όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας –  

Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών 

θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο σ τον Άξονα Προτεραιότητας 08» 

του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 -2013 του Δήμου Σερρών» 

και β) για την υλοποίηση της πράξης «Προώθηση του μαζικού 

αθλητισμού στη διασυνοριακή περιοχή των Δήμων Petrich και 

Δήμου Σερρών» (ακρωνύμιο “Sports for all”) που χρηματοδοτείται 

από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής  Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ -
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ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007 -2013, στο πλαίσιο του προγραμματισμού 

προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2015.  

Εισηγητές: Η αντιδήμαρχος κ.  Αγιαννίδου Στ. & ο εντεταλμένος 

Δημ.  Σύμβουλος κ.  Καρπουχτσής Κ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το δέκατο έβδομο θέμα συνάδελφοι,  πάντα με την σύμφωνη γνώμη του 

σώματος θα συζητηθεί μετά το εικοστό δεύτερο. Δηλαδή πρώτα θα 

συζητήσουμε το 22 ο  θέμα για να ληφθεί απόφαση πρώτα για την 

παράταση του προγράμματος και μετά την ανανέωση της σύμβασ ης.  

Και μετά θα συζητήσουμε,  εάν θέλετε το 17 ο .   

 Πάμε στο εικοστό δεύτερο θέμα.  

 

Θέμα 22 ο  :  

Έγκριση τροποποίησης του έργου: ¨ Sports  for all¨ .  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ. Συμφωνεί το σώμα να συζητηθεί το  εικοστό δεύτερο πριν 

το δέκατο έβδομο. Δεν άκουσα απάντηση, άρα συμφωνεί.   

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  με το 

67314 έγγραφό μας αιτηθήκαμε προς την Κοινή Τεχνική Γραμματεία 

την τροποποίηση του προυπολογισμού  του έργου Sports  for  All  με μια 

ανακατανομή το ποσού από τα λειτουργικά και γενικά έξοδα και τα 

έξοδα μετακίνησης στα έξοδα μισθοδοσίας και την παράταση της 
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σύμβασης εργασίας του ατόπου που εργάζεται στο πρόγραμμα κατά 

τρεις  μήνες.   

 Η παραπάνω διαδικασία  ακολουθήθηκε στο πλαίσιο του 

γενικότερου αιτήματος που έκανε ο leader του προγράμματος Δήμου  

Πετριτσίου για παράταση του γενικότερου προγράμματος κατά 

τέσσερις μήνες.  Ήτοι μέχρι 30 -7-2015. 

 Στις 19-2 η Κοινή Τεχνική Γραμματεία ενέκρινε  το αίτημά μας 

αυτό και εγκρίθηκε η τροποποίηση του προγράμματος,  η τετράμηνη 

παράταση και η μεταφορά ποσού 4.708 ευρώ προς το κομμάτι των 

δαπανών του προσωπικού.  

 Μετά από αυτό ζητάμε να εγκρίνουμε την παράταση του 

προγράμματος μέχρι 31 -7-2015 ,  την ανακατανομή των ποσών το υ 

έργου και την μεταφορά από τα γενικά και τα λειτουργικά έξοδα και τα 

έξοδα μετακίνησης προς τα έξοδα προσωπικού χωρίς να αλλάζει  το 

σύνολο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού και την παράταση στο τέλος 

την προθεσμία της ολοκλήρωσης της σύμβασης του προσωπικο ύ, κάτι  

που προβλεπόταν και στην αρχική σύμβαση που είχαμε υπογράψει με 

το . .  προσωπικού του προγράμματος μέχρι 30 -6-2015. Είναι τρίμηνη 

αυτή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις.  Παρακαλώ κύριε  έχετε τον λόγο.  Κάποιος άλλος; Έχετε 

τον λόγο κ.  Καρύδα.  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Γνωρίζουμε την αιτιολογία της παράτασης;  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  
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Την παράταση την ζήτησε ο leader του προγράμματος γιατί  δεν 

προλάβαινε να ολοκληρώσει την υλοποίηση κάποιων εγκαταστάσεων 

αθλητικών κέντρων στον Δήμο  Πετριτσίου.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθέτηση; 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: 164/2015) 

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε, γυρίζουμε πίσω στο δέκατο έβδομο συνάδελφοι.   

 

Θέμα 17 ο  :  

Ανανέωση των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου  

χρόνου α) για την υλοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης πράξης 

«Ανάπτυξη Δομώνκαι Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς 

όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας –  

Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών 

θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στον Άξονα Προτεραιότητας 08» 

του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 -2013 του Δήμου Σερρών» 

και β) για την υλοποίηση της πράξης «Προώθηση του μαζικού 

αθλητισμού στη διασυνοριακή περιοχή των Δήμων Petrich και 

Δήμου Σερρών» (ακρωνύμιο “Sports for all”) που χρηματοδοτείται 
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από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής  Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ -

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007 -2013, στο πλαίσιο του προγραμματισμού 

προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2015.  

Εισηγητές: Η αντιδήμαρχος κ.  Αγιαννίδου Στ. & ο εντεταλμένος 

Δημ.  Σύμβουλος κ.  Καρπουχτσής Κ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητές η απούσα μάλλον κ.  Αγιαννίδου και ο εντεταλμένος 

δημοτικός σύμβουλος κ.  Καρπουχτσής Κωνσταντίνος.  Παρακαλώ τον 

κ.  Καρπουχτσή ας ξεκινήσει.   

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Το θέμα αφορά το Sports  for  All .  Αυτό που παρουσίασα πριν δεν έχει  

κάτι  να πούμε,  είναι η τρίμηνη παράταση για την σύμβαση του 

προσωπικού που απασχολείται στο Sports  for  All .  Αυτό που 

παρουσιάσαμε πριν.   

Για το πρώτο θέμα θα μιλήσει η κυρία Αγιαννίδου.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κυρία Αγιαννίδου.   

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Δεν είναι κάτι .  Αφορά την ανανέωση των συμβάσεων του προσωπικού 

για το Συμβουλευτικό Κέντρο για τις  κακοποιημένες γυναίκες.  Δεν 

ξέρω εάν έχετε κάποια ερώτηση. Αφορά μέχρι τέλος του ΄15.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ να αναφέρετε και εσείς  και ο κ.  Καρπουχτσής άτομα και 

ημερομηνίες.  Από πότε μέχρι πότε.   

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Δεν τα έχω αυτή την στιγμή.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν πειράζει .  Θα τα πω εγώ.  

 Για το Α θέμα:  Ένα άτομο ειδικότητας ΠΕ κοινωνικών 

λειτουργών από 18 -6-15 έως 18-12-2015. Και ένα άτομο ειδικότητας 

ΠΕ ψυχολόγων από 20 -6-2015 έως 18 -12-2015.  

 Για την υλοποίηση του Β πρόκειται για ένα άτομο ΠΕ 

οικονομικών και διοικητικών από 31 -3-2015 μέχρι 30 -6-2015.  

 Ερωτήσεις εάν υπάρχουν; Η κυρία Καλώτα. Παρακαλώ. Άλλος;  Ο  

κ.  Χρυσανθίδης.  Παρακαλώ.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Πόσο καιρό τα δυο άτομα στο Κέντρο Κακοποίησης Γυναικών 

εργάζονται;  Και εάν ξέρετε λίγο τα ονόματά τους.    

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Πρόκειται για την κυρία Αντωνία Κούκου,  η οποία είναι νομίζω η 

πρώτη που ανέλαβε από τον Ιούνιο του ΄13 και η άλλη ειδικότητα είναι 

ψυχολόγος,  είναι η κυρία Ειρήνη Μερτζιάνη, η οποία ανέλαβε λίγες 

μέρες μετά και είναι μια διαδικασία αυτή επαναλαμβανόμενη, έτσι 

ορίζει  το πρόγραμμα, ότι  πρέπει να ανανεώνονται  οι  συμβάσεις τους 

μέχρι το τέλος του ΄15 που λήγει  και η λειτουργία του Συμβουλευτικού 

Κέντρου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Χρυσανθίδη;  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Δεν ξέρω εάν ήταν αυτή η απάντηση, είπατε στις  ανανεώσεις 

αναφέρατε διοικητικών, οικονομικών υπηρεσιών μέχρι 30 -6ο υ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Από 31-3-2015 μέχρι 30 -6-2015.  
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Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ποια είναι  η διαφορά και η άλλη πάει μέχρι 30 -12-2015; Για ποιο 

λόγο ανανεώνεται ο ένας για τρεις  μήνες και ο άλλος …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  Sports  for  All .  Εκεί  λήγει .   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: 170/2015) 

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο όγδοο.  

 

Θέμα 18 ο  :  

Έγκριση πρόσληψης  προσωπικού:  

α) Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και  

β) με συμβάσεις μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο του προγραμματισμού 

προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2015 στους Ο.Τ.Α. Α' 

Βαθμού.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε να μην κουράζουμε,  το 17 και το 18 είναι 

προγραμματισμός προσλήψεων για το ΄15.  Ξεχωριστά τα ζήτησε το 

Υπουργείο να περάσουν, πέρασε το 17,  το 18 είναι,  όπως σας είπα 

στην αναμόρφωση ο ένας τεχνίτης σιδηρουργός ,  ας το διαβάσω όπως 

είναι.   

 Πρόσληψη ενός τεχνίτη σιδηρουργού με σύμβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτάμηνης διάρκειας για την 

αντιμετώπιση των παροδικών αναγκών του Δήμου  Σερρών.  

 Όπως ίσως θα γνωρίζετε η Τεχνική Διεύθυνση μας ενημέρω σε ότι  

έχει  έναν μόνο στο αντικείμενο αυτό…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είχε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Έχει έναν μόνιμο υπάλληλο ο οποίος είναι εκτός λόγω προβλημάτων 

υγείας και μάλιστα στα μάτια και δυσκολεύεται να δουλέψει.  Δεν 

δουλεύει και παίρνει  άδειες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν δουλεύει,  ε ίναι με αναρρωτική άδεια.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Επομένως υπάρχει θετική εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας και το 

δεύτερο πρόσωπο είναι από την Διεύθυνση της κυρίας Αγιαννίδου της 

Αντιδημάρχου, Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας,  Υγείας και 

Πολιτισμού, ένα άτομο ειδικότητα ΠΕ ή ΤΕ κοινωνικός λειτουργός με 
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σύμβαση μίσθωσης έργου για ένα έτος από την υπογραφή της 

σύμβασης.  

 Αποστολή αιτήματος είναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις;  Η κυρία Καλώτα. Άλλος κανείς;   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Πως θα γίνει  η πρόσληψη; Με τι  κριτήρια;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΣΕΠ πάντα.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αφού πρώτα μας δώσουν το ΟΚ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

οκτάμηνες συμβάσεις υποχρεωτικά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ο τρόπος είναι διαφορετικός και δεν είμαι σίγουρη εάν θα γίνει  με 

κριτήρια ΑΣΕΠ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μιλάμε για τον οκταμηνίτη.  Για το άλλο, την κοινωνική λειτου ργό . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για την κοινωνική λειτουργό εγώ μιλάω.  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Εσείς ρωτάτε για την κοινωνική λειτουργό, έτσι;  Επειδή ακριβώς 

πρόκειται για σύμβαση μίσθωσης έργου, πιθανόν να μην γίνει  με 

κριτήρια ΑΣΕΠ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν είναι μέσω  ΑΣΕΠ με σύμβαση έργου, είναι με μπλοκάκι.   

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  
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Όχι,  νομίζω ότι  δεν είναι.  Εάν είναι εδώ ο Γενικός Γραμματέας; Αυτό 

το βλέπουμε με το γραφείο προσωπικού. Πρόκειται δηλαδή να δώσουν 

προσφορές με μπλοκάκι εν ολίγοις.  Να δώσουν προσφορές.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Ομόφωνα ναι;   

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού:  

α) Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και  

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  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 165/2015) 

…………………  

 

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού:  

β) με συμβάσεις μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο του προγραμματισμού 

προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2015 στους Ο.Τ.Α. Α' 

Βαθμού.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνη ς 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  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 166/2015)  
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…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε δέκατο ένατο.   

 

Θέμα 19 ο  :  

Έγκριση έντοκης κατάθεσης του χρηματικού υπολοίπου του  

Δήμου  Σερρών σε λογαριασμό πιστωτικού ιδρύματος.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γαλάνη έχετε τον λόγο.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  κύριε Δήμαρχε,  λίγο ω ς 

πολύ αναφέρονται στην εισήγηση οι  λεπτομέρειες.  Μετά την απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου που λάβαμε το 2014, την 861 ένας εκ των 

ενδιαφερομένων μετά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

προσέφυγε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Η Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση σε  αυτό τον πρώτο βαθμό που έκρινε την υπόθεση αποφάσισε 

την ακύρωση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τους 

λόγους που αναφέρονται μέσα στην απόφασή της.  Έχει μοιραστεί  η 

απόφαση, την στείλατε με e-mail ,  μπορώ να αναφέρω τους δυο 

σημαντικότερους λόγους.  Εδώ την έχω μαζί μου, φαντάζομαι την έχουν 

και οι  συνάδελφοι.   

 Ο ένας είναι ότι  λέει  ότι  απουσιάζουν ουσιαστικά στοιχεία της 

αιτιολογίας αυτής και ο άλλος είναι κατά κύριο λόγο με τις  αναφορές 

που κάνει ,  ότι  δεν θα έπρεπε να συμμετάσχουν η κυρία Ιλανί δου, ο κ.  
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Αναστασιάδης και ο υποφαινόμενος στο Δημοτικό Συμβούλιο αφού 

είχαν γνωμοδοτήσει σε αυτή την Επιτροπή.  

 Πρώτα, εάν μου επιτρέψετε λίγο,  θα προσπαθήσω να σας 

καλύψω.  

 Μετά από αυτό,  αφού έλαβε ο Δήμος γνώση αυτής της 

αποφάσεως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης δόθηκε η απόφαση αυτή 

στην νομική  υπηρεσία από τον κ.  Δήμαρχο και σε συνεργασία και με 

εμένα και η νομική  υπηρεσία έκρινε σκόπιμο να επαναληφθεί η 

διαδικασία και την ακολουθήσαμε αυτή την τακτική που πρότεινε η 

νομική  υπηρεσία,  επαναλάβαμε την διαδικασία,  στείλαμε τις  επιστολές 

με αποδεικτικό κοινοποίησης σε όλες πάλι τις  τράπεζες,  ήρθαν οι  

τράπεζες μέχρι αρχές Μαρτίου,  φέρανε σφραγισμένες τις  προσφορές 

τους με πρωτοκολλημένους φακέλους . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εντάξει,  επειδή άλλες φορές θέλετε να τα λέω. Αναφέρθηκα και στο e-

mail .   

 Επίσης συγνώμη, απλά ξέρετε είναι λεπτή η θέση μου, εδώ 

κάποιοι  συνάδελφοι κάναμε ένα κόπο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όχι,  άλλο σας λέω, εάν μου επιτρέπετε.  Κάναμε ένα κόπο εννοώ όταν 

η Επιτροπή αυτή διάβασε τις  50 σελίδες αυτές που διάβασε και 

απέστειλε στην γνώμη της στο Δημοτικό Συμβούλιο,  γι΄ αυτό δώστε 

μου λίγο χρόνο.  
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Επομένως, αφού απάντησαν οι  τράπεζες αποσφράγισε μπροστά 

και στα μέλη της αντιπολίτευσης που κ άλεσε η οικονομική υπηρεσία 

τις  προσφορές,  σας τις  έχω φέρει και εδώ σήμερα, τα ξέρετε.  Μόνο για 

το επιτόκιο και θα εξηγηθώ γιατί .  Ξέρετε πολύ καλά τα επιτόκια των 

τραπεζών. Το μεγαλύτερο το έχει  η Συνεταιριστική Τράπεζα 2,60 για 

δυο χρόνια.  

Βάζω θέμα στην  εισήγηση αυτή, μπαίνει  θέμα δηλαδή από την 

οικονομική υπηρεσία να ανακαλέσουμε και μετά από παραίνεση και 

του συναδέλφου του κ.  Αναστασιάδη και για λόγους έτσι θα έλεγα 

ευθιξίας,  διότι  εμείς  θεωρούμε,  φαντάζομαι την ίδια γνώμη θα έχει  και 

η κυρία Ιλανίδου, ότι  πραγματοποιήσαμε μια εργασία καθ΄  όλα άψογη, 

καθ΄ όλα διαφανή και αυτή είναι και η αιτιολόγηση της δημιουργίας,  

εάν θυμάμαι καλά από την εποχή του κ.  Μωυσιάδη πιο πριν της 

Επιτροπής αυτής και ο κ.  Βλάχος την χρησιμοποίησε και η δημοτική 

αρχή η δική μας σε συνεργασία με την αντιπολίτευση και έτσι ήρθε το 

θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο στο τέλος του Δεκέμβρη και 

αποφασίσαμε ότι  αποφασίσαμε.   

Για μένα, εάν με ρωτάτε την γνώμη μου, θα έπρεπε να ασκηθεί 

προσφυγή κατά της απόφασης αυτής στην Επιτροπή 152, όμω ς έχω να 

πω τα εξής:  Πρώτον,  η Επιτροπή 152 ούτε καν έχει  συσταθεί ακόμη. 

Από τις  πληροφορίες που έχω δηλαδή ούτε καν συστάθηκε.  Και επειδή 

πρόκειται για το χρηματικό υπόλοιπο του Δήμου, δεν θα ήταν δυνατόν 

να περιμένουμε πότε θα βγάλει απόφαση η Επιτροπή 152 για την 

προσφυγή μας και αναλόγως να συμπεριφερθούμε.  

Έκρινε επομένως σκόπιμο και η νομική  υπηρεσία αυτό που μας 

γνωμοδότησε και ακολουθήσαμε αυτή την διαδικασία.   
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Επομένως ,  σας καλώ συνάδελφοι,  πρώτον να ανακαλέσουμε,  

κύριε Πρόεδρε,  την απόφαση που όρ ισε αυτή την Επιτροπή και τους 

όρους τους ποιοτικούς που είχαμε βάλει,  την 752 του ΄14 και έπειτα με 

βάση τα δεδομένα που έχουμε,  τα νέα δεδομένα δηλαδή, να 

αποφασίσουμε για την έντοκη κατάθεση, μόνο αυτό που λέει  το άρθρο 

171 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, την έντοκη κατάθεση, κύριε 

Πρόεδρε,  στην Συνεταιριστική Τράπεζα έως το τέλος του ΄16,  31 -12-

16, διότι  έχει  το καλύτερο επιτόκιο.   

 Αυτά έχω να σας πω. Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις;  Η κυρία Καλώτα, ο κ.  Γιαννακίδης και στοπ.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Να ρωτήσω τον κ.  Αντιδήμαρχο, έγινε μεταφορά των χρημάτων στην 

Πειραιώς;  Ολική, καθόλου ή μερική;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Θα σας πω. Επειδή ακριβώς όλες τις  φορές,  όχι  δηλαδή μόνο στα δικά 

μας χρόνια και σε προγενέστερες δημοτικές αρχές,  τα χρήματα 

μεταφέρονται σταδιακά. Δηλαδή μέσα σε ένα εύλογο χρονικό 

διάστημα. Ξεκίνησε η οικονομική υπηρεσία να μεταφέρει τα χρήματα, 

κάποια στιγμή, μην ξεχνάτε ότι  οι  τράπεζες έχουν δείκτες ρευστότητας 

από την Τράπεζα της Ελλάδος,  εγγράφως μας ζήτησε η Συνεταιριστική 

να γίνεται μια τμηματική αποχώρηση των χρημάτων περίπου ένα ποσό 

σημαντικό κάθε εβδομάδα, σχεδόν τα μισά και παραπάνω χρήματα 

είχαν μεταφερθεί στην  Πειραιώς που ήταν η τράπεζα που επιλέξαμε με 

την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.   

 Άρα αυτή την στιγμή είναι περίπου, να το πω έτσι γιατί  κάνουμε 

πληρωμές,  κάπου μισά –μισά ίσως αλλά μετά την απόφασή μας την 
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σημερινή θα προβούμε στις  ενέργειες που πρέπει να προβούμε.  Έτσι 

είχε συμβεί και στην εποχή του κ.  Μωυσιάδη και στην εποχή του κ.  

Βλάχου, δηλαδή τα χρήματα μεταφέρονται σταδια κά, υπάρχει ένα 

έγγραφο της Συνεταιριστικής που λέει  προς τον Δήμο, ότι  για λόγους 

που αφορούν το δίκτυο της ρευστότητας,  όχι  ότι  δεν υπάρχουν τα 

χρήματα, τα χρήματά σας είναι στην τράπεζα της Ελλάδος,  ζητούμε να 

γίνει  τμηματική η αποχώρηση του χρηματικού σας υπολείπου προς την 

άλλη τράπεζα. Αυτή είναι η απάντηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γιαννακίδη;  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριε Γαλάνη δεν αμφισβητούμε τις  καλές σας προθέσεις,  ούτε της 

Επιτροπής.  Απλά δυο ερωτήματα έχω.  

 Επειδή εκείνη την ημέρα πιεστήκαμε όλοι εδώ οι σ υνάδελφοι 

πάρα πολύ για το τι  απόφαση θα πάρουμε,  έτσι όπως είχε εξελιχθεί  η 

διαδικασία,  θα ήθελα να ρωτήσω, δεν γνωρίζατε ότι  έπρεπε να υπάρξει 

επαρκής αιτιολογία για την απόφαση; Δεν γνωρίζατε ότι  το όργανο που 

γνωμοδοτεί  δεν ψηφίζει  κιόλας; Εάν το γνωρί ζατε ποιος έχει  την 

ευθύνη; Αναρωτιέμαι ότι  δεν ήταν η πρώτη φορά που η δημοτική αρχή 

προσπάθησε να υλοποιήσει αυτή την διαδικασία.  Η νομική  υπηρεσία 

δεν σας ενημέρωσε;  Γιατί  εάν δεν σας ενημέρωσε υπάρχει εδώ ένα 

ζήτημα κατά πόσο κάνει  σωστά την δουλειά τ ης.  Εάν σας ενημέρωσε 

τότε δεν κάνατε εσείς  σωστά την δουλειά σας.   

 Ή εν πάση περιπτώσει,  μου γεννιέται η απορία,  μήπως υπάρχει 

ζήτημα επικοινωνίας μεταξύ της δημοτικής αρχής και της νομικής 

υπηρεσίας;  Κάποιος έχει  την ευθύνη δηλαδή έτσι όπως εξελίχθηκε η  

όλη διαδικασία.   
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 Το δεύτερο ερώτημα, επειδή δεν γνωρίζω, θα ήθελα να ρωτήσω, 

μήπως αυτή την καθυστέρηση, το μεσοδιάστημα από την 1 η  Ιανουαρίου 

μέχρι σήμερα, εάν ο Δήμος έχει  διαφυγόντα κέρδη από τόκους;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ίσα –ίσα τα χρήματα όπως σας λέω δεν μετακινήθηκαν όλα, άρα 

ωφεληθήκαμε γιατί  είχαμε καλύτερο επιτόκιο στην τράπεζα η οποία 

έκανε την προσφυγή και η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν 

εκτελεστεί ,  δεν είχα εγώ δικαίωμα να μην την εκτελέσω, μάλλον είχα 

υποχρέωση να την εκτελέσω,  δεν υπάρχει ,  όταν ασκεί κάποιος 

προσφυγή δεν αναστέλλει στον Γενικό Γραμματέας της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης,  η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

δεν αναστέλλεται.   

 Πρώτον αυτό.  Δεύτερον,  η απόφασή μας θεωρώ ότι  είναι 

αιτιολογημένη, γιατί  θα σας θυμίσω, γιατί  έχω εδώ τις  αποφάσεις και 

στην διάθεση του κ.  προέδρου και η απόφαση επί της θητείας του κ.  

Μωυσιάδη και η απόφαση επί της θητείας,  οι  αποφάσεις μάλλον,  της 

θητείας του κ.  Βλάχου, όλες σε όλες συμμετείχαν και η Γνωμοδοτική 

Επιτροπή και τα μέλη της Γνωμοδοτικής Επι τροπής στο Δημοτικό 

Συμβούλιο,  ποτέ δεν απορρίφθηκε καμία από πουθενά, προχώρησαν 

όλες κανονικά και εκτελέστηκαν, επομένως δεν είχε τεθεί  ποτέ τέτοιο 

θέμα στο παρελθόν.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Μα εγώ που να το γνωρίζω αυτό εάν έγινε προσφυγή; Εγώ δεν το 

γνωρίζω, συγνώμη.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  
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Δεν γνωρίζετε εάν είχε γίνει  …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν κάνω διάλογο μαζί σας.  Μου κάνατε μια ερώτηση.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Όχι ρωτάω, εντάξει  κ.  Γαλάνη, μην εξάπτεστε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν  εξάπτομαι.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Μια απορία,  ρωτάω.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Γιατί  βγάζετε συμπεράσματα για μένα όταν εγώ δεν σας λέω κάτι;   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Όχι,  ρωτάω, ρωτάω. Μια ερώτηση έκανα.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εδώ δεν είμαστε δικαστήριο να με ρωτάτε έτσι με τέτοιο τρόπο.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Με ποιο τρόπο, κ.  Γαλάνη, ευθέως σας ρωτάω.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:   

Μου κάνετε χαρακτηρισμούς ότι  εξάπτομαι.  Εγώ ψύχραιμος είμαι.  Σας 

απαντώ ότι  δεν γνωρίζω.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Εντάξει.  Μου λέτε μια ερώτηση σας έκανα, δεν δικαιούμαι άλλη 

ερώτηση. Εντάξει  αφού δεν θέλετε εδώ να…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:   

Καλά μου κάνατε μια ερώτηση δεν πρέπει να απαντήσω;  

 Πρώτον, όλες οι  διαδικασίες,  κύριε Πρόεδρε,  που είχαν γίνει  στο 

παρελθόν με τον ίδιο τρόπο δεν είχαν κανένα πρόβλημα. Και να σας 
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πω και κάτι  άλλο εδώ για να τα συζητάμ ε τα πράγματα καθαρά; Όλοι 

εμείς  και ο υποφαινόμενος και όλοι λίγο ως πολύ εσείς ,  της 

αντιπολίτευσης συμμετέχετε σε κάποιες επιτροπές.  Και στην Επιτροπή 

Ποιότητας  Ζωής και στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή 

Διαβούλευσης.  Σας πληροφορώ ότι  έρχεστε μ ετά εδώ σε θέματα που 

γνωμοδοτείτε από τις  Επιτροπές σας στο Δημοτικό Συμβούλιο και όλοι 

είστε παρόντες και ψηφίζετε.  Αυτό τι  σημαίνει ,  ότι  είναι άκυρες οι  

Επιτροπές;   

 Για μένα αυτή η αρχή της αμεροληψίας σε καμία περίπτωση δεν 

παραβιάστηκε.  Όλοι μας ήμασταν,  τηρήσαμε τους πιο αυστηρούς 

κανόνες διαφάνειας με τον κ.  Αναστασιάδη και την κυρία Ιλανίδου και 

ήταν αιτιολογημένοι επαρκώς.  

 Τώρα από εκεί  και πέρα, σας εξήγησα τους λόγους για ποιο λόγο 

δέχομαι την γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας,  γιατί  υπάρχει  η  

Επιτροπή 152 και ποιος ξέρει  μέχρι το καλοκαίρι εάν θα βγάλει 

αποφάσεις και γι '  αυτό τον λόγο θεώρησα σωστό να επαναλάβω την 

διαδικασία.   

 Επομένως ,  δεν θα είχα πρόβλημα να παραδεχθώ εάν κάτι  δεν 

έγινε σωστά. Σύμφωνα με τα δεδομένα που είχα μέχρι την στιγ μή της 

αποφάσεως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,  όλα τα κάναμε με τους 

συναδέλφους της αντιπολίτευσης όπως γινόταν πάντοτε,  με τον πιο 

σωστό τρόπο. Γνωμοδοτήσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και δεν 

μεροληπτήσαμε.  Ήμασταν πάρα πολύ σωστοί και ειλικρινείς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Τοποθετήσεις επί  του θέματος.  Πολλά χέρια βλέπω. Ο κ.  Φωτιάδης,  

σημειώστε γραμματέα. Ο κ.  Γιαννακίδης,  η κυρία Καλώτα, ο κ.  
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Αναστασιάδης Ηλίας,  ο κ.  Γρηγοριάδης,  εάν χρειαστεί  και ο κ.  Τερζής.  

Από εσάς ξεκινάμε κ.  Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε εισηγητά ,   δεν θα ήθελα να μπω στην λογική της σύγκρισης που 

κάνατε,  γιατί  θεωρώ ότι  ήταν επιχείρημα που προέκυψε στην ροή. 

Άλλες οι  θεσμοθετημένες Επιτροπές που ο νομοθέτης τις  έχει  με 

ξεκάθαρες αρμοδιότητες και μπορούν τα μέλη να μετέχουν στο 

Δημοτικό Συμβούλιο.  Αυτό είναι κάτι  άλλο τελείως.   

 Σας είχαμε πει  ως παράταξη ότι  μην αναφέρεστε,  μην χρεώνετε 

στην Επιτροπή αυτό που εμείς  εδώ ως Δημοτικό Συμβούλιο οφείλαμε 

να κάνουμε.  Προσωπικά εγώ σας το είπα.  Όργανο επιλογής είναι το 

Δημοτικό Συμβούλιο,  όχι  η Επιτροπή και θυμάμαι στην δευτερολογία 

σας ξανά είπατε ότι  κάνανε εξαιρετική δουλειά και τα λοιπά και τα 

λοιπά.  

 Αυτό που στείλατε σήμερα με e -mail από την Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση έχει  δυο σκέλη. Το πρώτο είναι αυτό που λέτε,  το δεύτερο 

αυτό το οποίο σας αναφέρουμε  το αποκρύψατε,  που είναι και το 

κυρίαρχο. Που έλεγε ότι  αυτό το όργανο είναι το κυρίαρχο, εδώ μέσα 

έπρεπε πρωτογενώς να επιχειρηματολογήσουμε,  μια κατάταξη και μια 

πρόταση έγινε από την Επιτροπή και τίποτα άλλο.  

 Σας είπαμε εμείς  πρέπει και θα έπρεπε τότε  να διαφυλάξουμε και 

να ελέγξουμε και να δούμε και εάν ο παριστάμενος εκπρόσωπος της 

τράπεζας ήθελε να κάνει  συμπληρωματική και διορθωτική τοποθέτηση, 

θυμάστε ήρθε εδώ, είπα ότι  πρέπει να τον ακούσουμε.  

 Συνάδελφοι τα θυμάστε αυτά. Θυμάστε λοιπόν μετά την πίεση 

και την απόφαση. Λοιπόν,  εάν θέλετε για την οικονομία του χρόνου να 

τα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους.  Δεν άκουσα επίσης να μας 
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πείτε για την φέρουσα ικανότητα, για την τακτοποιητική τους δηλαδή 

επάρκεια που ήταν το πρώτο και ουσιαστικότερο. Είνα ι αυτές οι  

τράπεζες που μετείχαν εντάξει;  Είναι φερέγγυες;  Περάσατε από την 

τράπεζα Ελλάδος;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι κάνω ένα ερώτημα έτσι δικανικό,  διότι  την άλλη φορά μας είπατε 

κάποια αυτή και για την άλλη δεν είδα και σ ήμερα που μιλάτε τότε ως 

εισήγηση είπατε ότι  δεν ξέρουμε.   

 Λοιπόν,  θέλω να πω ότι  η λογική στο χθες και η λογική ότι  έτσι 

γινόταν και ότι  η λογική αυτά που μας λέτε για την οικονομία της 

συζήτησης,  για μην χάνουμε χρόνο, γιατί  αυτό θέλουμε όλοι,  θέλουμε,  

κύριε εισηγητά και μπορείτε,  να είστε περιεκτικός.  Δεν είναι ώρα για 

χρέωση. Κανείς δεν είχε διάθεση. Έπρεπε να πείτε ότι  κάναμε λάθος.  

Θα το είχα εκτιμήσει.  Όλα τα υπόλοιπα όσα είπατε ήταν 

αποπροσανατολισμοί κατά την άποψή μου και κατά την άποψη όλων. 

Δείτε τα μάτια όλων.  

 Λοιπόν,  είμαστε συγκεκριμένοι,  κάναμε λάθος.  Ποιο είναι το 

λάθος;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κάναμε λάθος …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Καθόλου λάθος.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Συγνώμη. Κάναμε λάθος στο εξής,  ότι  αυτό το όργανο ήταν το 

κυρίαρχο, αυτό αποφάσιζε,  αυτό έπρεπε να συναξιολογήσει.   

 Ευχαριστώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Στην τοποθέτησή σας.  Θα υπάρξουν και άλλες τοποθετήσεις βέβαια,  οι  

οποίες μάλλον δεν  τα είδατε καλά. Μάλλον δεν τα είδατε καλά.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Συγνώμη, κύριε Πρόεδρε,  άλλο είπα εδώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Είπατε για λάθος…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:   

Είπα για λάθος…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Είπατε για λάθος το οποίο έκανε η Επιτροπή, το Δημοτικό Συμβούλιο.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Έτσι είπα εγώ;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ποιος έκανε το λάθος;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είπα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Σε ποιο λάθος αναφέρεστε,  να είστε πιο σαφής.  Ποιος έκανε το λάθος;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Προφανώς σκεφτόσασταν αυτά που θα πείτε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   
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Ποιος έκανε το λάθος θα μας πείτε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είπαμε ότι  κάναμε ένα λάθος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ποιος;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ξαναλέω, όλοι.  Κάναμε ένα λάθος ως Δημοτικό Συμβούλιο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Λάθος κάνετε εσείς  που το λέτε ότι  κάναμε όλοι λάθος.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και είπα στο εξής,  ότι  κυρίαρχο όργανο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Θα τοποθετηθούν και οι  υπόλοιποι συνάδελφοι.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αυτό δεν είπα γραμματέα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Λάθη άλλοι κάνανε,  όχι  εδώ αυτό το συμβούλιο.  Σας παρακαλώ πολύ.  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Έτσι ακριβώς.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Και στο τέλος ποιος έκανε το λάθος; Γι '  αυτό ξαναρωτώ και μου 

απαντάτε. .  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Έτσι όπως το λέτε ότι  κάνανε λάθος,  ο Γαλάνης έκανε λάθος.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Την τελευταία μου κουβέντα.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Διευκρινίστε λοιπόν ποιος έκανε το λάθος;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Λάθος όσον αφορά τον κυρίαρχο ρόλο…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είπα ότι  έγινε λάθος διότι  αυτό είναι το κυρίαρχο όργανο και αυτό 

είναι το όργανο που αποφασίζει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Και ερωτώ για άλλη μια φορά…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ο κύριος Αναστασιάδης.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ειλικρινά αυτά τα οποία ακούω με έχουν εκπλήξει.  Εγώ θα πω το εξής:  

όταν διάβασα την απόφαση της Περιφέρειας εξεπλάγην.  Γιατί;  Λέει  ο 

Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας,  ο 2690 το εξής απλό και σαφές,  για 

όσους δεν το ξέρουν  ας προστρέξουν στο άρθρο 13 και θα το δουν,  ότι  

η Επιτροπή η οποία συστήνεται κατά νόμο, το τονίζω, κατά νόμο, δεν 

έχει  το δικαίωμα να ψηφίζει  γιατί  όντως μεροληπτεί .  Φαίνεται να 

μεροληπτεί  και οι  αποφάσεις εκπίπτουν.  
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 Εδώ μέσα το τονίσαμε και εγώ και οι  υπόλοιποι ότι  η Επιτροπή 

αυτή είναι καθαρά γνωμοδοτικού χαρακτήρα και δεν έχει  συσταθεί 

κατά νόμο. Και μάλιστα εγώ προσωπικά είχα τονίσει  ότι  το Δημοτικό 

Συμβούλιο θα αποφασίσει και θυμάμαι πολύ καλά και ξεκάθαρα αυτό 

το οποίο είπα.   

 Γιατί  εξεπλάγην όταν διάβασα την απόφαση της Περιφέρειας;  

Αυτό το απλό, απλούστατο,  ο νομικός ο οποίος συνέταξε αυτό το 

έγγραφο, δεν το ήξερε; Ο κάθε ένας ο οποίος έχει  ασκήσει διοίκηση 

γνωρίζει  τον 2690, ο κάθε ένας είτε είναι αιρετός είτε είναι 

διοικητικός,  όπου εκεί  σου βάζει  όρια.   

 Και επειδή αυτό το ήξερα πολύ καλά, γιατί  ειρήσθω εν παρόδω 

έχω ασκήσει διοίκηση περίπου 18 χρόνια,  είπα το εξής και σε 

τηλεφωνική παρέμβαση.  Εάν η Επιτροπή ήταν κατά νόμο, μόνος μου 

θα ζητούσα εξαίρεση. Από την στιγμή που δεν είναι κατά νόμο, έχω το 

δικαίωμα να λειτουργήσω συμβουλευτικά και να συμμετέχω στο 

συμβούλιο.   

 Γι '  αυτό πιστεύω ότι  το συμβούλιο τότε καλώς ψήφισε και δεν 

είχε κανένα στοιχείο παρατυπίας η απόφασή του.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ευχαριστώ και εγώ κ.  Αναστασιάδης,  ήσασταν σαφέστατος.  Αυτ ό ήταν 

ένα γνωμοδοτικό διαπαραταξιακό όργανο ,  το οποίο δεν ήταν κατά 

νόμο.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να προσθέσω κάτι,  κύριε Πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   
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Η αποκεντρωμένη θεώρηση ότι  ήταν κατά νόμο, άρα λοιπόν όχι  το 

λάθος εδώ μέσα, κ.  Φωτιάδη. Όχι το λάθος αυτό το Δημοτικό 

Συμβούλιο.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Να προσθέσω κάτι Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Εσείς ότι  θέλατε τα είπατε,  τα καταγράψατε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Όχι σας παρακαλώ.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πρόεδρε να προσθέσω κάτι.  Μου επιτρέπετε;  Μου επιτρ έπετε να 

προσθέσω κάτι;  Με την απόφαση της Περιφέρειας επειδή εμείς  

ήμασταν εκπρόσωποι των παρατάξεων, καμία από τις  παρατάξεις  δεν 

είχε το δικαίωμα να ψηφίσει.  Αντιλαμβάνεστε τον παραλογισμό 

δηλαδή. Αντιλαμβάνεστε τον παραλογισμό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Και εάν λειτουργούσε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συγγνώμη δηλαδή, κύριε Πρόεδρε,  σταματάει να λειτουργεί  το κράτος;  

Κύριε Πρόεδρε συγνώμη που παίρνω τον λόγο,  δεν λειτουργεί  η 152 

και σταμάτησε το κράτος να λειτουργεί;  Τι θέλετε να πείτε δηλαδή, 

δεν υπάρχουν άλλα αρμόδια όργανα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Συγνώμη ο κ.  Γιαννακίδης και μετά.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  
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Δεν θα ήθελα να κουράσω το σώμα και ούτε θέλω να μπω σε μια 

διαδικασία να ερμηνεύσω τον νόμο εάν η Επιτροπή που γνωμοδότησε 

είχε και το δικαίωμα να ψηφίσει.  Δεν λέμε όμως τίποτα για το άλλο 

ζήτημα που θίγει  η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, για την έλλειψη 

επαρκούς αιτιολογίας.   

 Το γεγονός ότι  στο παρελθόν δεν υπήρξε ανάλογο πρόβλημα και 

γι '  αυτό σας έκανα αυτή την ερώτηση, κ.  Γαλάνη, θα ήθελα να μάθω 

εάν είχε ξανά γίνει  προσφυγή, διότι  εάν δεν είχε προσ φυγή, γι '  αυτό 

σας ρώτησα, άρα δεν μπήκε και στην διαδικασία η Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση να ελέγξει  εάν η αιτιολογία ήταν επαρκής.   

 Τώρα όμως προέκυψε το πρόβλημα, εδώ αποκαλύπτεται,  

αποδεικνύεται η αδυναμία να αιτιολογήσουμε επαρκώς, όπως ορίζει  ο 

νόμος,  μια απόφασή μας.  Αυτό ρώτησα προηγουμένως, γι '  αυτή την 

έλλειψη επαρκούς αιτιολογίας ποιος έχει  την ευθύνη; Και δεν πήρα 

απάντηση. Δεν μπορεί κάποιος να μην ευθύνεται.   

 Δεν μπορεί δηλαδή να φαντασιώνεται,  μα συγνώμη δηλαδή, …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κύριε Γιαννακίδη ειλ ικρινά επειδή το επαναλαμβάνετε,  συγνώμη κ.  

Γαλάνη, επειδή επαναλαμβάνετε και ξανά επαναλαμβάνετε τα ίδια,  

γιατί  δεν δέχεστε,  σας απάντησε και γιατί  δεν δέχεστε ότι  κάποιος 

άλλος έκανε το λάθος; Τι πιο σωστό η απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου,  η οποία ήταν  σαφέστατη, πήγε στο μεγαλύτερο και 

καλύτερο επιτόκιο,  τελεία και παύλα. Δηλαδή τα λάθη γίνονται εδώ 

και δεν γίνονται έξω από αυτό το συμβούλιο πουθενά; Δεχθείτε το 

επιτέλους έτσι.  Είναι τόσο σαφή τα πράγματα. Σαφή και 

κατηγορηματικά.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  
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Πρόεδρε εντάξει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Γι '  αυτό και ενίσταμαι.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Πρόεδρε εγώ είπα εξ αρχής,  σας παρακαλώ λίγο ησυχία,  είπα εξ αρχής 

ότι  δεν καταλογίζω σε κάποιον σκοπιμότητα ή κακή πρόθεση. Στο 

κάτω -κάτω της γραφής …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Λίγο ησυχία στην γωνία.  Κύριε Γρηγοριάδη, κύριε Δούκα.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Επαναλαμβάνω, δεν καταλογίζουμε σε κάποιον πρόθεση…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κύριε Γρηγοριάδη σας παρακαλώ για τελευταία φορά, μονίμως μιλάτε 

με τον κ.  Δούκα. Παρακαλώ.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Επαναλαμβάνω ότι  δεν καταλογίζουμε σε κάποιον πρόθεση ή 

σκοπιμότητα και στο κάτω -κάτω της γραφής εμείς  είχαμε συναινέσει,  

εδώ μέσα ορίστηκε η Επιτροπή από όλους μας για να ελέγξει  τις  

προσφορές.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Εάν υπήρχε ή όχι  κατά νόμο, εκεί  είναι το κλειδί .  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  
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Ναι,  δεν μπαίνω σε ερμηνεία.  Απλά αναρωτιέμαι,  γιατί  εγώ προσωπικά 

δεν έχω και την φοβερή εμπειρία από διοίκηση. Θα ήθελα να ρωτήσω, 

όλα αυτά που ισχυρίζεται η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, δηλαδή 

καταλήγουμε σε αυτό το συμπέρασμα, είναι εντελώς ανυπόστατα; 

Είναι εντελώς παράλογα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Όχι,  δεν λέω είναι ή δεν είναι,  απλά αναρωτιέμαι,  γιατί  αυτή η 

διάσταση απόψεων;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

. .ευθέως την απάντηση. Δημόσια απόφαση.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Δηλαδή θεωρείτε Πρόεδρε ότι  υπήρχε κάποια σκοπιμότητα από 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Έτσι το ερμηνεύω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Αυτό εάν υπήρχε σκοπιμότητα ή όχι…  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Εντάξει,  ευχαριστώ.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Γνωρίζουμε όλοι στην προηγούμενη  απόφαση ότι  όλες οι  παρατάξεις  

ήμασταν υπέρ ουσιαστικά της Συνεταιριστικής Τράπεζας και των 

Σερραίων πολιτών. Μέσα από διαδικασία,  γιατί  δεν λέμε τα πράγματα 

με το όνομά τους και ξέρουμε όλοι ότι  δεν μπορούμε να πούμε τα 

πράγματα με το όνομά τους.  Αλλά δι αβάζοντας πραγματικά την 

απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,  δεν είμαι νομικός,  

προσπάθησα να καταλάβω κάποια πράγματα, για μένα η απόφαση θίγει  
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τα μέλη αυτά αυτής της Επιτροπής που δούλεψαν και θα ήθελα πάρα 

πολύ να είναι εδώ και η κυρία Ιλανίδου και …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Θίγει τα μέλη της Επιτροπής.  Το νομικό πλαίσιο δεν μπορώ να το 

κρίνω. Μεταφέρει το λάθος και στα μέλη της που δέχθηκαν και αυτή 

την συμμετοχή. Γνωρίζουμε πολύ καλά τι  έγινε,  γνωρίζουμε ότι  δεν 

είχε προηγούμενο γεγονός,  ώστε να έχουμε εμπειρία,  ίσως αυτό που 

είπε η παράταξη του κ.  Φωτιάδη που είχε προτείνει  να δίναμε κάποιο 

χρόνο αλλά εμείς  διαλέξαμε το καλύτερο επιτόκιο και γι '  αυτό 

κρινόμαστε,  τι  είπατε πριν,  για διαφυγόντα κέρδη και όλα αυτά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και όχι  μόνο.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Αλλά, εντός εισαγωγικών, δεν δέχομαι να μεταφέρω και στην 

παράταξή μου και σε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο με όλες τις  

παρατάξεις  ότι  η ευθύνη είναι μόνο δική μας.  Ξέρουμε πολύ καλά ότι  

έγινε εκεί  ένα λάθος και βέβαια το αναγνώρισε η Συ νεταιριστική 

Τράπεζα αλλά η εικόνα δεν μου αρέσει έξω να βγαίνω και να ακούω 

ότι  είδατε,  κάνατε το λάθος.   

 Ναι,  μπορεί να είχαμε νομικό έλλειμμα, κάπου, αυτό θα το 

κρίνουν άλλοι αλλά η εικόνα ότι  έφταιγε η Επιτροπή αυτή και επίσης 

να σημειώσω ότι  εξίσου πάλι το Δημοτικό Συμβούλιο γνωμοδοτεί .  

Δηλαδή εδώ πάλι,  συγνώμη, αποφασίζει .  Αλλά αποφασίζουμε πάντα με 

το συμφέρον μας.  Επομένως;  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 18ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015  

164 

 Συγχωρέστε με τώρα εάν και αυτό είναι ερώτηση, κρίναμε μόνο 

το επιτόκιο της Τράπεζας; Χωρίς κανέναν άλλο όρο και παροχές;  Εά ν 

επιτρέπετε να μου απαντήσετε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ο κ. Γρηγοριάδης Χρήστος.   

Κος Χ. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  αυτή η 

απόφαση του Γενικού Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

εμένα προσωπικά με προσβάλει.  Με προσβάλει ως μέλος του 

Δημοτικού Συμβουλίου.  

 Πιστεύω ότι  δεν κάναμε κανένα λάθος ψηφίζοντας υπέρ της 

Τράπεζας Πειραιώς στο Δημοτικό Συμβούλιο και δεν το κάναμε επειδή 

μας το είπε η Επιτροπή. Η Επιτροπή που κατ΄ εμέ,  παρότι έχουμε το 

δικαίωμα να μην την είχαμε κάνει  αυτή την Επιτροπή, εμείς  για 

δημοκρατικούς λόγους κάναμε την Διαπαραταξιακή Επιτροπή, να 

ασχοληθεί με το θέμα, να πάρουν τις  προσφορές και τα λοιπά και τα 

λοιπά.  

 Τέλος πάντων,  εμείς  ψηφίσαμε γιατί;  Γιατί  είδαμε ότι  από τις  

προσφορές που είχαμε από τις  τράπεζες η πιο συμφέρουσα ήταν της 

Πειραιώς επειδή της Συνεταιριστικής ήταν για ένα χρόνο και όχι  για 

δυο,  άρα λοιπόν δεν κάναμε κανένα λάθος και επίσης σε όλους τους 

λόγους που αναφέρει εδώ ο γραμματέας της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης που αποφασίζει  την ακύρωση της απόφασης λέει  και έναν 

λόγο.  Επιπλέον,  διαπιστώθηκε ότι  μέλος που γνωμοδοτεί  θετικά στην 

Επιτροπή Αξιολόγησης των Τραπεζικών Προσφορών, κατά την ψήφιση 

του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο ζητά την απόσυρσή του και την 

επεξεργασία του θέματος από  την Νομική Υπηρεσία.   
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 Για μένα ήταν λάθος,  ατόπημα της κυρίας Ιλανίδου αυτό.  Αν 

θέλετε θα της το πω προσωπικά, γιατί  δεν μπορείς να αυτοαναιρείσαι.   

 Όπως επίσης . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η κυρία Ιλανίδου είπε εδώ ότι  ήταν η πιο  τεκμηριωμένη απόφαση μαζί 

με δέκα σελίδες,  ενώ . .σχεδίου και όταν ήρθε  η ώρα της ψήφισης,  

ψήφισε την απόφαση της παράταξής σας να αποσυρθεί το θέμα και να 

πάει…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Λάθος κάνετε.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν κάνω καθόλου λάθος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Μην κάνετε διάλογο σας παρακαλώ πολύ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τέλος πάντων…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Δεν ψήφισε η κυρία Ιλανίδου.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν ψήφισε υπέρ της πλειοψηφίας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ψήφισε υπέρ της. .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Περίμενε μισό λεπτό.  Ψήφισε την απόσυρση του θέ ματος για να το 

εξετάσει νομικός.  Αυτό ψήφισε κύριοι  και κυρίες.   

 Όπως επίσης δεν δέχομαι ότι  εγώ μερολήπτησα, άσχετα εάν το 

λέει  για τα μέλη, δεν πάρθηκε η πλειοψηφία με τα δυο μέλη της 

Επιτροπής,  τον κ.  Αναστασιάδη και την κυρία Ιλανίδου. Η απόφαση 

πάρθηκε κατά απόλυτη πλειοψηφία.   

 Τέλος πάντων,  αυτά ήθελα να πω. Εμένα με προσβάλει αυτή η 

απόφαση και πραγματικά θα ήθελα να την αντικρούσω, αλλά για τους 

λόγους που λέτε ότι  δεν μπορούμε,  δεν έχω χρήματα σε καμία τράπεζα 

για να στηρίξω την μια ή την άλλη αλλά αυτό λέει  η λογική μου. Η 

λογική μου λέει  ότι  ψήφισα σωστά και το εάν τώρα γίνει  κάτι  άλλο, 

δεν θα φταίω εγώ, θα φταίει  το σύστημα που δεν λειτουργεί  σωστά.  

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κύριε Γαλάνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε,  κύριε Πρόεδρε ,  κυρίες και κύριοι  

συνάδελφοι,  πόσο σύντομος να είσαι όταν άλλος κάνει  το λάθος και σε 

άλλον προσπαθούν να το χρεώσουν;  

 Δηλαδή εάν είναι δυνατόν δουλέψαμε τόσο πολύ σκληρά και οι  

τρεις  συνάδελφοι,  άσχετα εάν η κυρία συνάδελφος,  η κυρία Ιλανίδου 

ψήφισε αλλιώς στο Δημοτικό Συμβούλιο,  δουλέψαμε τόσο σκληρά και 

οι  τρεις  μας μαζί με τους υπηρεσιακούς παράγοντες,  διαβάσαμε από 

πενήντα σελίδες ο καθένας.  

 Γιατί  ορίστηκε αυτή η Επιτροπή από την εποχή του κ.  Μωυσιάδη, 

ίσως και παλαιότερα και στην εποχή του κ.  Βλά χου; Για να έχει  το 

βασικό κριτήριο,  την διαφάνεια.  Για να μην πει  κάποιος ότι  ο 
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Διευθυντής Οικονομικών αποσφράγισε τις  προσφορές μόνος του και 

έφερε και εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο κάτι  το οποίο δεν ήταν 

το ορθό. Γι '  αυτό τον λόγο,  αγαπητοί συνάδελφ οι,  έγινε αυτή η 

Επιτροπή, όταν έγινε.   

 Και το ότι  ήρθαμε εμείς  εδώ με το πόρισμά μας δεν σας 

δεσμεύαμε για να αποφασίσετε με βάση την γνωμοδότησή μας.  Αυτής 

της καθ΄ εθιμικό δικαίωμα, όπως σας είχα αναφέρει εδώ, Επιτροπής.  

Σας το είχα αναφέρει αυτό και σ ας είπα ευθαρσώς, γιατί  δεν θέλω να 

κάνω πολιτική για τις  τράπεζες ούτε να αναφερθώ στα ονόματά τους,  

ούτε βγήκα στα κανάλια τις  επόμενες μέρες για να λέω το μακρύ μου 

και τον κοντό μου. Σας είχα πει  εδώ ότι  μπορείτε να ψηφίσετε ότι  

θέλετε συνάδελφοι.  Εμεί ς σαν Επιτροπή δουλεύοντας σκληρά βγάλαμε 

αυτό το πόρισμα. Θέλετε να το ενστερνιστείτε έχει  καλώς. Δεν θέλετε,  

δικό σας θέμα τι  θα ψηφίσετε.   

 Η απόφαση ήταν τεκμηριωμένη. Τι έλεγε δηλαδή; Ότι πληροί όλα 

αυτά τα κριτήρια που βάλαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο η  απόφασή μας,  

με βάση την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και έχει  και το 

καλύτερο επιτόκιο.  Τι άλλη αιτιολόγηση να έχει;  Πάντα αυτή την 

αιτιολόγηση είχε που είναι και πιο βασική. Τι λέει  ο Ν3463/2006; 

Καταθέτει  με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμος το  χρηματικό 

τους υπόλοιπο εντόκως. Το πιο βασικό θέμα δηλαδή είναι το επιτόκιο 

και το καλύτερο επιτόκιο που είχαμε εμείς  στην Επιτροπή ήταν αυτό.   

 Κάποιος έκανε λάθος,  το παραδέχθηκε μετά και τώρα κάποιοι  

θέλουν να το χρεώσουν σε μας; Ή σε μένα ή στην Δημο τική Αρχή; Ή 

στον κ.  Αναστασιάδη; Ή στην κυρία Ιλανίδου;  

 Όχι εγώ δεν το επιτρέπω αυτό,  τιμώ την δουλειά που έκανε ο κ.  

Αναστασιάδης και η κυρία Ιλανίδου και ο υποφαινόμενος,  δουλέψαμε 



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 18ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015  

168 

σκληρά, σωστά, με απόλυτη διαφάνεια και δεν παραβιάσαμε καμία 

αρχή της  αμεροληψίας.  Το αντίθετο μάλιστα. Γιατί  εδώ θα φτάσουμε 

σε ένα σημείο ότι  όποιος δουλεύει λιγότερο θα πρέπει και να 

αμείβεται.  Δηλαδή εάν δεν δουλεύαμε καθόλου θα πήγαιναν όλα μια 

χαρά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Να περάσουμε στην δευτερολογία;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Θέλω να πω επομένως, κύριε Πρόεδρε,  ότι  και η αιτιολογία ήταν 

επαρκής,  μόνο το επιτόκιο,  κυρία Καλώτα μπαίνει  πλέον στο τραπέζι ,  

γιατί  δεν θέλουν καλύτερα και ποιοτικότερα κριτήρια,  θέλουν μόνο 

αυτό που λέει  το 171, αυτό μόνο.  

 Η φερεγγυότητα, εγώ δεν έθιξα ποτέ θέμ α φερεγγυότητας την 

προηγούμενη φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο.  Σας παρακαλώ πολύ, εδώ 

είναι τα πρακτικά. Καμία κουβέντα δεν είπα.  Άλλωστε ,  η Τράπεζα της 

Ελλάδος δίνει  το δικαίωμα να λειτουργούν οι  τράπεζες.  Εγώ δεν σας 

είπα εδώ ότι  κάποια τράπεζα δεν λειτουρ γεί .   

 Επομένως ,  δεν θα ήθελα να χρεώσει κανείς  στην Επιτροπή ούτε 

στο Δημοτικό Συμβούλιο την απόφαση ότι  δεν ήταν σωστή και εξήγησα  

τους λόγους για ποιο λόγο δεν προβαίνουμε στην προσφυγή στην 152, 

κύριε Πρόεδρε και έτσι θα ήθελα να τελειώσω.  

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Δευτερολογία συνάδελφοι.  Όποιος θέλει .  Ορίστε;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Παραιτούμαι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   
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Παραιτείστε.  Ο κ.  Αναστασιάδης Ηλίας.  Άλλος; Κανείς.  Παρακαλώ.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δυο κουβέντες.  Επειδή,  κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι,  αυτό 

το οποίο συνέβη με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση εγώ προσωπικά το 

θεωρώ προσβολή και κόλα για το Δημοτικό Συμβούλιο και ήμουν 

προσωπικός και για μένα είναι θέμα ηθικής τάξης σε τελική ανάλυση, 

γι '  αυτό θα συμφωνήσω με αυτά τα οποία είπε ο κ.  Γαλάνης,  να 

τροποποιηθεί  προς αυτό το σημείο η απόφαση και μετά να πάρουμε 

οποιαδήποτε άλλη απόφαση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Αυτή ήταν και η εισήγηση. Το θέμα ολοκληρώθηκε νομίζω.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αυτό εισηγούμαι,  κύριε Πρόεδρε,  ανάκληση της 752/14 στην οποία 

αναφέρεται η σύσταση της Επιτροπ ής και έντοκη κατάθεση του 

χρηματικού υπολοίπου του Δήμου  Σερρών σε λογαριασμό της . .γ ιατί  

δίνει  το καλύτερο επιτόκιο έως στις  31/12/2016. 2,60.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ομόφωνα ναι;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και δεν κάνετε μια,  για να ψηφίσω γι '  αυτό ρωτάω και δεν κάνετε μια 

ότι  σήμερα αξιολογούμε τις  προσφορές;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Σήμερα τις  αξιολογούμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Εννοείτε ότι  έχουμε. . .  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αφού σας τις  έφερα εδώ.  
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Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν το είπατε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Το είπα στην πρωτολογία μου.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τώρα, τώρα.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ :  

Την πρωτολογία μου θα σας υπενθυμίσω.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είπατε ποιοι  ψηφίζουν.  Να γραφτεί  και αυτό. .  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Μα τώρα, φυσικά τώρα. Μας στην πρωτολογία μου το είπα ότι  σας 

έφερα εδώ…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Μα φυσικά έχουμε καινούργιες προσφορές.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Μα δεν κάναμε Επιτροπή, κατευθείαν η υπηρεσία.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ναι,  μόνοι μας.  Μόνοι μας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Βεβαίως.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Καινούργιες προσφορές μόνοι μας εδώ…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   
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Ανάκληση του 752/14 σημαίνει  ότι  ανακαλείται το σύ μπαν. Ομόφωνα 

ναι λοιπόν.  

(παρών ο κ.  Στεργίου)  

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: 167/2015) 

…………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Προχωράμε. Εικοστό θέμα.  

 

Θέμα 20ο :  

Έγκριση διενέργειας προμήθειας ¨Ανταλλακτικά οχημάτων  

 και μηχανημάτων του Δήμου¨ .  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Με εισηγητή τον εντεταλμένο δημοτικό σύμβολο κ.  Χαρίτο Χρήστο.  

Κος ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  αφορά την 

προμήθεια ανταλλακτικών για τα οχήματα και μηχανήματα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   
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Δεν ήταν εδώ να μου το πει .  Παρών ο κ.  Στεργίου.  Κύριε Χαρίτο 

συγνώμη για την διακοπή.  

Κος ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου .  

Είναι για 73.190, 54 ευρώ και αφορά την Διεύθυνση Καθαριότητας 

41.400 περίπου,  Τεχνικές Υπηρεσίες 29.360 και Κοινωνική Μέριμνα. 

Θα γίνει  με πρόχειρο διαγωνισμό, σφραγισμένες προσφορές όπω ς 

γίνεται πάντα και την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών είναι με 

απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.   

 Υπάρχει η μελέτη.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Υπάρχει αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως προς το σκέλος των 

εξόδων.  

Κος ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Λάθος δικό μου, για 15.000  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Καθαριότητας.  Να τα λέτε αυτά. Ποσού 15.687,72 από τον κωδικό 

206673001 στον κωδικό 2066710004. Να καταγράφονται αυτά.  

 Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ομόφωνα.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 168/2015) 
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…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Εικοστό πρώτο.  

 

Θέμα 21ο :  

Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες του  

 Δήμου Σερρών και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2 015, 

 με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Παρακαλώ κ.  Γαλάνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε έχω ενημερώσει και άλλες φορές το σώμα, είναι ο 

μεγάλος διαγωνισμός,  διεθνής διαγωνισμός των καυσίμων για τον 

Δήμο  και για τα νομικά του πρόσωπα. Είχε κριθεί  άγονος γιατί  δεν 

υπήρξε ενδιαφέρον και πήραμε έγκριση, όπως τυχαίνει  κάθε χρόνο να 

συμβαίνει ,  από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, πήραμε 

έγκριση για να προχωρήσουμε με την διαδικασία της διαπραγμάτευση ς.   

 Θα γίνει  ότι  προβλέπεται από το νόμο, πρόσκληση υποβολής 

προσφορών και δημοσίευσης στο τοπικό τύπο μια εφημερίδα,  την 

αποστολή στους Συλλόγους Βενζινοπωλών, στο Επιμελητήριο,  την 

ανάρτηση στο Διαύγεια,  στην σελίδα του Δήμου, τοιχοκόλληση, τα 

γνωστά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   
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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: 169/2015) 

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Το εικοστό δεύτερο το εξετάσαμε.  Πάμε στο εικοστό τρίτο.   

 

Θέμα 23ο :  

Έγκριση τρόπου υλοποίησης και τελικής κατανομής του 

προϋπολογισμού του προγράμματος ¨Ευρώπη για τους πολίτες¨  με 

τίτλο ¨Δημοκρατική ιδιότητα και συμμετοχή στις δημοκρατικές 

διαδικασίες και στα κοινά¨ .  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Παρακαλώ.  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

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

και την απόφαση 35/2015 του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 

συμμετοχή μας στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Μετά και την 

εναρκτήρια συνάντηση που έγινε 6 έως και 7 Φεβρουαρίου στην 
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Ουγγαρία,  αποφασίστηκε ότι  όντως ο τελικός προϋπολογισμός του 

προγράμματος είναι στις  150.000 ευρώ και επιμερίζεται στους 

εταίρους που συμμετέχουν γ ια την διοργάνωση του συγκεκριμένου 

προγράμματος και 10.000 προβλεπόταν για την εναρκτήρια συνάντηση.  

 Τα παραδοτέα του έργου αφορούν τέσσερις κεντρικές 

εκδηλώσεις,  μια σε Γερμανία,  μια σε Ελλάδα, μια Ιταλία και μια 

Σλοβενία,  την διασυνοριακή καταγραφή απ όψεων των πολιτών μέσω 

ενός κοινού ερωτηματολογίου,  την έντυπη έκδοση των αποτελεσμάτων 

του προγράμματος,  την δημοσίευση άρθρων και την δημιουργία μιας 

ιστοσελίδας.  

 Η κατανομή των 140.000 αυτών στην συγκεκριμένη συνάντηση 

αποφασίστηκε να γίνει  25.000 ευρώ  σε κάθε εταίρο που οργανώνει μια 

από τις  τέσσερις εκδηλώσεις και 2.000 σε κάθε έναν από τους  

υπόλοιπους για την συμμετοχή στην υλοποίηση επιμέρους δράσεων.  

 Οι δαπάνες,  όπως  προβλέπονται από το πρόγραμμα, 

πληρώνονται από τον επικεφαλή εταίρο σε κάθε μέ λος που συμμετέχει  

κατά 50% μετά και την ολοκλήρωση κάθε δράσης και το υπόλοιπο 50% 

των δαπανών αποπληρώνεται μετά την τελικά έκθεση αναφοράς του 

έργου.  

 Η διημερίδα που θα γίνει  στις  Σέρρες αποφασίστηκε να γίνει  

στην εναρκτήρια συνάντηση 26 με 27 Ιουνίου  και ο τίτλος είναι:  

Προώθηση των περιφερειών της Ε.Ε. και της περιφερειακής 

ανάπτυξης.   

 Μετά και από συζήτηση που είχαμε σε προηγούμενο Δημοτικό 

Συμβούλιο καταγράφονται εδώ πέρα μια σειρά από ενδεικτικές 

θεματολογίες,  όπως αποτυπώθηκαν στην συνάντηση αυτ ή και έχουν να 

κάνουν με την ευρωπαϊκή και περιφερειακή πολιτική,  την σχέση του 
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Δήμου  Σερρών με την Ευρώπη, την θέση του Δήμου  Σερρών όσον 

αφορά την προβολή του σε περιφερειακό ευρωπαϊκό επίπεδο και την 

διενέργεια μια σειρά παράλληλων εκδηλώσεων με την διη μερίδα που 

αφορούν το Ενημερωτικό Εργαστήριο για εκπαιδευτικούς  με σκοπό 

την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας στους μαθητές,  μια 

καταγραφή από αναμνήσεων σε σχέση με τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο 

που περιλαμβάνεται μια ενημερωτική επίσκεψη στο φρούριο Ρόυπελ,  

αυτή αφορά μόνο εκπροσώπους που θα έρθουν από τους εταίρους και 

να πω και τον λόγο για τον οποίο το εντάσσουμε εδώ πέρα.  

 Ο μόνος λόγος που το βάζουμε είναι για να διερευνήσουμε 

πιθανότητες συνεργασίας με τους εταίρους αυτούς για υποβολή 

καινούργιας πρότασης σε νέα πρόσκληση που αναμένεται να γίνει  στο 

σκέλος 1 Ευρωπαϊκή Μνήμη. Έτσι να μην βασιστούμε σε κάποιους που 

θα μας φέρνουν την πρότασή τους αλλά να συνδιαμορφώσουμε με 

αυτούς μια πρόταση.  

 Τέλος,  μια έκθεση φωτογραφικού υλικού τουριστικών 

προορισμών της περιοχής,  η οποία θα εκτίθεται κατά την διάρκεια της 

ημερίδας στον χώρο της ημερίδας.   

 Η προτεινόμενη κατανομή των 25.000 ευρώ που αναλογούν στον 

Δήμο  Σερρών γίνεται ως εξής:   

  Έξοδα μεταφοράς και διατροφής -διαμονής των φιλοξενουμένων 

6.500 ευρώ.  

  Έξοδα τεχνικής υποστήριξης συντονισμού και διοργάνωσης 

ημερίδας 6.000 ευρώ  

  Ενημερωτικό υλικό 2.000 ευρώ.  

  Καταχωρήσεις στον τύπο 1.000  
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  Διαφημίσεις  σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης 1.000 ευρώ.  

  Παρουσία των αποτελεσμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο 1.500 ευρώ.  

  Συμβολή σε ανάπτυξη του ερωτηματολογίου και συλλογή και 

μετάφραση των ερωτηματολογίων 6.000 ευρώ  

  Λειτουργικά έξοδα του Δήμου  1.000 ευρώ.  

 Μετά και τα παραπάνω αυτό που αιτούμαστε είναι να εγκριθεί  ο 

τρόπος υλοποίησης και ο τρόπος πληρωμής του συγκεκριμένου  έργου, 

όπως περιγράφηκε,  η έγκριση της τελικής κατανομής του έργου και του 

προϋπολογισμού των 25.000 ευρώ και συγκεκριμένα ζητάμε να γίνει  

μέσω της έγκρισης 2 παροχής υπηρεσιών.  

 Η πρώτη αφορά στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών, 

μεταφοράς,  διατροφής και δ ιαμονής των εταίρων 8.000 ευρώ, οι  

δαπάνες 1 και 6 και η δεύτερη αφορά την παροχή τεχνικής 

υποστήριξης προϋπολογισμού 16.000 ευρώ.  

 Η ανάθεση αυτή δύναται να εκτελεστεί  μέσω της εκδήλωσης 

πρόσκλησης ενδιαφέροντος,  θα αναρτηθεί στο Διαύγεια,  στον Δήμο  

Σερρών και θα αξιολογηθούν οι  προσφορές.  

 Τέλος,  επειδή είχε συζητηθεί σε προηγούμενο Δημοτικό 

Συμβούλιο,  είναι να προτείνετε κάποιες εξτρά τυχόν θεματολογίες σε 

σχέση με αυτές που αποτυπώνονται στην εισήγηση ή να εγκρίνουμε 

αυτές ως έχουν.  

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ερωτήσεις συνάδελφοι εάν υπάρχουν;  Ομόφωνα ναι;  Ο κ.  Φωτιάδης,  ο 

κ.  Καρύδας θέλετε να ρωτήσετε κάτι  προφανώς.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κύριε Φωτιάδη θέλετε κάτι  να ρωτήσετε,  να τοποθετηθείτε;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ερώτηση θα κάνω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ερώτηση. Άλλος κανείς;  Όχι.  Παρακαλώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ήθελα να σας ρωτήσω, ποιος είναι αυτός ο οποίος συντονίζει  και μας 

έφερε σε επαφή με τους άλλους τρεις  εταίρους;  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Έχει απαντηθεί την προηγούμενη φορά. Ο επικεφαλής εταίρος 

προέρχεται από την Ουγγαρία  και την επαφή μας την έκανε η UNESCO 

Σερρών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Τοποθετήσεις επί  του θέματος; Ψηφοφορία.  Όχι ο κ.  Καρύδας.  Οι 

υπόλοιποι;   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Δεν το είχαμε ψηφίσει την προηγούμενη φορά, όχι  προφανώς και 

σήμερα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Μπορεί να μετανιώσατε.  Όχι,  σεβαστό. Ο κ.  Γιαννακίδης και η κυρία 

Γεωργούλα όχι ,  έτσι;  Ο κ.  Καρύδας,  ο κ.  Γιαννακίδης,  η κυρία 

Γεωργούλα. Οι υπόλοιποι 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  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 171/2015) 

…………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Πάμε στο επόμενο θέμα. Εικοστό τέταρτο.  

 

Θέμα 24ο :  

Έγκριση  μελέτης  παροχής  υπηρεσιών  ¨Συντήρηση  και  επισκευή  

 μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων Δήμου Σερρών¨ .  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Παρακαλώ κ.  Χαρίτο.   

Κος ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Το θέμα αυτό αφορά, το προηγούμενο ήταν ανταλλακτικά, αυτό αφορά 

την παροχή υπηρεσίας.  Είναι για την επισκευή των μηχανημάτων και 

είναι για την υλοποίηση εξειδικευμένης γνώσης.  Δηλαδή τα δικά μας 

τα συνεργεία δεν έχουν την δυνατότητα γκρέιντερ,  μηχανήματα, 

απορριμματοφόρα ειδικά στο πίσω μέρος,  υπερκατασκευές και τα 

λοιπά, με αποτέλεσμα σούστες και πολλά άλλα πράγματα να τα 

κάνουν,  με αποτέλεσμα πηγαίνουμε  σε διάφορα συνεργεία,  όπως και 

την προηγούμενη φορά και στην Οικονομική Επιτροπή το ξέρουν,  είχα 

φέρει για το γκρείντερ συγκεκριμένα για να κάνει  ορισμένες δουλειές.  

 Αφορά αυτό το πράγμα και είναι για 106.395, είναι διάφορα, από 

ότι  θα δείτε εκεί  στην μελέτη που έχει  γίνει ,  τα συνεργεία φαίνονται,  
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οι τιμές που έχουν μπει,  οι  δαπάνες που έχουν μπει είναι σε 

συνδυασμό με το τι  προβλήματα παρουσιαστήκανε το προηγούμενο 

χρονικό διάστημα.  

 Δηλαδή για παράδειγμα στον Ήφαιστο που είναι στ ην  Βόρειο 

Ελλάδα, την μισή Ελλάδα πιάνει  ο  Ήφαιστος και την άλλη μισή την 

πιάνει  κάποιος αντίστοιχος Ήφαιστος Αθηνών. Το είχαμε 10.000 και 

το πήγαμε 20,  διότι  είχε πρόβλημα με τις  αντλίες των 

απορριμματοφόρων. Είχαμε μεγάλο πρόβλημα και έχουμε,  δηλαδή 

εξακολουθούμε να έχουμε μεγάλο πρόβλημα.  

 Για την Διεύθυνση Καθαριότητας είναι το ποσό των 49.270, 

τεχνικών υπηρεσιών 47.070 και κοινωνική μέριμνα 10.055.   

 Υπάρχει μια αναμόρφωση στο σκέλος των εξόδων. Για την 

Διεύθυνση Καθαριότητας από τον λογαριασμό 206 63 και 13.837 και 

από άλλο λογαριασμό 20.634 πηγαίνουν στον.  Μεταφορά από τον ΚΑ 

και τα ποσά αυτά πηγαίνουν στον 206671. Καθώς επίσης και από την 

Τεχνική Υπηρεσία από έναν λογαριασμό πηγαίνουν στον άλλο. 

Υπάρχει στην μελέτη,  μπορείτε να τα δείτε.   

 Ζητούμε  την έγκριση της παραπάνω μελέτης.  Είναι ανοικτός 

διαγωνισμός και θα περάσει και αυτός από την Οικονομική Επιτροπή.  

 Αυτά. Δεν ξέρω εάν θέλετε κάτι .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Για καθορισμό των όρων διακήρυξης.   

Κος ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Και εάν θέλετε για τις  υπηρεσίες ποιοι  είχαν οι  προηγούμενοι μπορούν 

να σας πουν.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ερωτήσεις.  Κύριε Φωτιάδη. Άλλος;  
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Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πρακτικά θα ήθελα να μας πε ίτε να γίνει  κατανοητό,  θα κάνουμε 

διαγωνισμό, θα προκύψει ένας,  ο Ήφαιστος.  Ναι αλλά δεν μπορούν να 

γίνουν όλες οι  δουλειές από το συγκρότημα του συγκεκριμένου. Πώς 

θα πληρώσετε,  εάν θέλετε να κάνετε σούστες σε κάποιον άλλο, σασμάν 

ή κοντέρ κάπου αλλού;  

Κος ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Το προβλέπει ο προϋπολογισμός μελέτης και γράφει μέσα, είναι 

ένδεκα συνεργεία,  ας το πούμε,  γκρουπ συνεργείων. Το πρώτο ε ίναι 

διάφορες επισκευές και συντηρήσεις φορτηγών και απορριμματοφόρων 

πάσης φύσεως.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Ένδεκα γκρουπ είναι.  Σε ομάδες.  Για παράδειγμα η δεύτερη ομάδα 

αφορά για τις  σούστες των αμαξιών και τα λοιπά. Στην ο υσία στις  

Σέρρες είναι ένας ή δυο και μάλιστα ο ένας δεν έχει  και φορολογική 

ενημερότητα από ότι  έχω μάθει.  Τέλος πάντων. Είναι συγκεκριμένα τα 

συνεργεία,  έρχονται και δίνουν προσφορά ο καθένας.  Είναι ότι  γράφει 

εδώ το τσεκ .  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Η ερώτησή μου είναι συγκεκριμένη και παρακαλώ …το σύνολο του 

ποσού 100 πόσο και θα δεχθείτε προσφορές από ειδικά συνεργεία σε 

ομάδες;  Που θα συγκροτηθούν σε ομάδες;  Όπως γίνεται για την 

κατασκευή ενός κτιρίου που πάει ένας αρχιτέκτονας,  ένας τέτοιος,  

ένας έτσι;  Δηλαδή ο Ήφαιστος θα έχει  έναν που κάνει  σούστες,  έναν 
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που κάνει  κοντέρ,  έναν που έχει  συνεργείο;  Παραδείγματος,  μην 

μένετε στο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Λοιπόν,  ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 172/2015) 

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Εικοστό πέμπτο.  

 

Θέμα 25ο :  

Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών: Ευπρεπισμός –  συντήρηση –  

εξωραϊσμός –  καθαριότητα των Δημ. Κοιμητηρίων:  

α) Δ.Ε. Σκουτάρεως Δήμου Σερρών,  

β) Δ.Ε. Λευκώνα Δήμου Σερρών,  

γ) Δ.Ε. Κ. Μητρούση Δήμου Σερρών,  

δ) Τ.Κ. Ορεινής –  Βροντούς Δήμου Σερρών και  

ε) Τ.Κ. Ελαιώνα –  Οινούσας –  Επταμύλων Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   
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Α) Δημοτική Ενότητα Σκουτάρεως Δήμου  Σερρών ποσό 63,363,89 με 

Φ.Π.Α.  

Β) Δημοτική Ενότητα Λευκώνα Δήμου  Σερρών 15.945,92 με Φ.Π.Α.  

Γ) Δημοτική Ενότητα Καπετάν Μητρούσι Δήμου  Σερρών 20.962,89 με 

Φ.Π.Α.  

Δ) Τοπική Κοινότητα Ορεινής,  Βροντούς Δήμου  Σερρών 5.000,76 με 

Φ.Π.Α .  

Ε) Ελαιώνας,  Οινούσα Επτάμυλοι Δήμου  Σερρών 5.029,02 με Φ.Π.Α.  

 Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:   

Κύριε Δήμαρχε,  κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  λίγο ως 

πολύ είναι γνωστό επί τίνος πρόκειται.  Είναι τα χρήματα που 

αποφασίσαμε ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο να τα επιστρέψουμε 

στις  Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες.  Πρόκειται για τα 10 ευρώ ανά 

οικογενειακή μερίδα.   

 Αυτά τα λεφτά που πληρώθηκαν και θα τα διαθέσουμε με αυτόν 

τον τρόπο. Δηλαδή με μελέτη παροχή υπηρεσιών, έρχεται σήμερα για 

έγκριση, με αυτό το αντικείμενο.  Η κυρία Τσολάκη που είναι 

προϊσταμένη των κοιμητηρίων ασχολήθηκε,  μπορώ να πω, εντατικά 

τους δυο τελευταίος μήνες και σε συνεννόηση με τον κ.  Δήμαρχο, 

ρωτώντας και το Ελεγκτικό Συνέδριο και την Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση για να διασαφηνίσει  εάν είναι αυτός ο τρόπος ο σωστός για 

να γίνει  αυτή η παροχή υπηρεσιών και καταλήξαμε ανά Δημοτική 

Ενότητα δηλαδή Σκούταρι,  Μητρούσι,  Ορεινή -Βροντού μαζί γιατί  δεν 

είναι πολύ μεγάλο το ποσό και Ελαιώνας -Οινούσα -Επτάμυλοι που 

είναι  η Δημοτική Κοινότητα Σερρών, κύριε Πρόεδρε,  που τα τρία 

χωριά που πληρώνουν τα δέκα ευρώ, εννοείται η Δημοτική Ενότητα 
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Λευκώνα, η κάθε μια θα έχει  τον δικό της άνθρωπο ο οποίος θα 

παράσχει αυτές τις  υπηρεσίες που προβλέπονται μέσα στην μελέτη.   

 Φαντάζομαι,  κύριε Πρόεδρε,  υπάρχουν και οι  αιτιολογικές 

εκθέσεις και …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Τα πάντα.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ενδεχομένως να έχει  και αναμόρφωση.  Πάντως όπως και να έχει  έγινε 

συζήτηση και συνεννόηση και με τους Προέδρους στο Δημοτικό 

Μέγαρο και από όλες τις  δημοτικές ενότητες και νομίζω ότι  αυτός 

είναι ο καλύτερος δυνατός τρόπος και ο Γενικός Γραμματέας 

ασχολήθηκε,  για να μπορέσουμε να επιστρέψουμε τα χρήματα που 

πήραμε από τους πολίτες,  κύριε Πρόεδρε πίσω με την αρχή της 

ανταποδοτικότητας.   

 Εάν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι  είμαι στην διάθεσή σας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

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

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Με ποιον τρόπο θα γίνει  η….  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Παρόμοια ερώτηση, γιατί  στην εισήγηση δεν το είδα και από ότι  

φαίνεται,  βέβαια η διαδικασία αυτή είναι νόμιμη, κ ανένας δεν λέει  ότι  

δεν είναι νόμιμη η διαδικασία,  αλλά νομίζω ότι  για το συμφέρον του 

Δήμου  θα μπορούσε να γίνει  ένας διαγωνισμός ενιαίος.  Θα γίνει  ναι ή 

όχι;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Ο  προβληματισμός ήταν ο εξής:  εάν γινόταν πρώτον ένας ενιαίος για 

όλες τις  Δημοτικές Ενότητες δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει και η 

αρχή της εγγύτητας.  Δηλαδή θέλω να πω τα εννιά χωριά του 

Σκουτάρεως ή η Ορεινή με την Βροντού ή τα τρία των Σερρών που 

είναι ξεχωριστές Δημοτικές Ενότητες και δίνει  το δικαίωμα ο νόμος,  

ουσιαστικά θα έχουν  τον δικό τους ανάδοχο, ο οποίος …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν θέλω να σας διακόψω αλλά εάν δεν γίνει  ο διαγωνισμός,  όπως 

είπαμε,  τουλάχιστον θα είναι από τις  Δημοτικές Ενότητες;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Τοποθετήσεις.  Ο κ.  Φωτιάδης,  ο κ.  Αναστασιάδης Ηλίας.  Κύριε 

Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε εισηγητά χαίρομαι διότι  για πρώτη φορά, πέμπτος χρόνος πια 

μιλάτε για το αυτονόητο της ανταποδοτικότητας.  Της επιστροφής των 

χρημάτων. Θα μιλήσω για τον Λευκώνα όχι  από έξαρση τοπικιστική,  

για να δώσω ένα παράδειγμα.  

 Στον Λευκώνα το καινούργιο νεκροταφείο γέμισε.  Γέμισε από 

τάφους που γνωρίζω ότι  αγοράστηκαν, κύριε εισηγητά και εκεί  

εισπράξατε 1.400 ή 1.600 από έκαστον.  Από κάθε τάφο.  

 Νομίζω είμαι σαφής.  Λέω ότι  στον Λευκώνα . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Συγνώμη τώρα,  ξέρω πολύ καλά τι  λέω. Ξέρω πολύ καλά τι  λέω, εγώ 

το θέσπισα, επί  της ουσίας είναι αγορά τάφου, για να μιλούμε με 

ενιαία γλώσσα, όπως μιλούμε για …  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Για να συνεννοούμαστε λέω το εξής:  εκεί  είδα ότι  περιφρ άξατε ένα 

καινούργιο κομμάτι,  πλην όμως δεν βάλατε μπουλντόζα. Δεν θέλει  

διαμόρφωση, θέλει  χρήματα και αυτά τα χρήματα εισπράχθηκαν από 

τοπικούς,  οι  οποίοι  θάψανε,  που δεν ήταν δημότες,  συγγενείς  και 

καταβάλανε 1.600 ευρώ στον τάφο.  

 Αυτή η λογική της στο ιχειώδους ανταποδοτικότητας πρέπει να 

λειτουργήσει παρακαλώ, διότι  ήδη αυτή την στιγμή που συζητούμε οι  

θέσεις είναι ελάχιστες.  Πρέπει να διαθέσετε και άλλα χρήματα θέλω να 

πω, να κάνετε πρώτα την διευθέτηση εκεί  του νέου χώρου και μετά θα 

έπρεπε να κάνετε  την περίφραξη, διότι  τώρα πολλά σημεία από την 

περίφραξη θα κρεμάσουν. Άμα κάνετε πατάρια τώρα κάποια περίφραξη 

που κάνετε θα κρεμάσει,  θα είναι στον αέρα.  

 Εν πάση περιπτώσει,  να επιληφθείτε παρακαλώ διότι  δεν 

υπάρχουν θέσεις.  Επίσης,   θα δεχθούμε αυτή την λογική εάν 

πραγματικά είναι από την σύμφωνη γνώμη των τοπικών. Αλλιώς πως 

δεν θα μας βρει  σύμφωνους.   

 Τα νεκροταφεία θα έπρεπε να είναι μέριμνα και έστω τον πέμπτο 

χρόνο το ότι  έρχεστε να κάνετε κάτι  που ήταν από τον πρώτο, για μας 

αυτονόητη υποχρέωση  καλώς το κάνετε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ο κ. Αναστασιάδης Ηλίας.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Αντιλαμβάνομαι πως όλοι μας εδώ θέλουμε να βοηθήσουμε τις  

Κοινότητες σε αυτό το σημείο αλλά και τους προέδρους.  Το γιατί  
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νομίζω ότι  είναι γνωστό και σαφές και το έχω πει ,  κύριε Δή μαρχε και 

σε σας πολλές φορές.   

 Έχω την αίσθηση, μάλλον την πεποίθηση πως ο τρόπος με τον 

οποίο προσεγγίζουμε το όλο θέμα, κ.  Γαλάνη, είναι λαθεμένος.  Θα σας 

πω ευθύς αμέσως γιατί .   

 Ίσως δεν λάβατε υπόψη σας τα εξής απλά, τα οποία εάν δεν τα 

γνωρίζατε εσείς  και είναι λογική να μην τα γνωρίζατε στο κάτω -κάτω, 

τα γνωρίζουν οι  υπηρεσιακοί παράγοντες.   

 Όλοι ξέραμε τον Ν4071 περί ανταποδοτικότητας και νομίζω ότι  

αυτή την λογική χρησιμοποιείτε για την ανταπόδοση των χρημάτων 

που έχουν δώσει οι  δημότες.   

 Όμως  όφειλαν οι  υπηρεσιακοί σας παράγοντες,  . .  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

4071, το άρθρο 12,  περί ανταποδοτικότητας  που μιλάει.   

 Όμως εδώ όφειλαν οι  υπηρεσιακοί παράγοντες να σας 

ενημερώσουν πως υπάρχει και ο 3584/07,  ο οποί ος τι  λέει;  Ότι μπορεί 

ο κάθε Δήμος να προσλαμβάνει εργατοτεχνικό προσωπικό πέντε μέρες 

ανά μήνα, στο σύνολο εξήντα και δίνει  δυνατότητα αυτός ο νόμος,  

αυτός ο εργάτης να είναι από την ίδια Τοπική Κοινότητα η Δημοτική 

Κοινότητα και να λειτουργεί  κάτω από την ευθύνη του Τοπικού 

Συμβουλίου ή της Κοινότητας ή Δημοτικής Κοινότητας.  

 Αυτό επειδή εσείς  είπατε ότι  οι  πρόεδροι συναίνεσαν,  επειδή 

αυτό το έχω ψάξει και έχω κουβεντιάσει με αρκετούς προέδρους,  δεν 

ξέρω εάν αυτό έγινε μετά την συνάντησή σας,  όταν τους τ ο ανέφερα τα 
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πενθήμερα ανά μήνα, σύνολο εξήντα μου είπαν το εξής και το 

καταθέτω ενώπιόν σας.  

 Ότι μια τέτοια πρόταση εμάς θα μας βόλευε πάρα πολύ γιατί  όλοι 

ξέρουμε στις  μικρές κοινότητες πόσο φροντίζει  ο κάθε ένας δημότης 

τα νεκροταφεία,  τον χώρο ο οποίος είναι οικείως και δικός του.   

 Όμως δημιουργείται η δυνατότητα στον Πρόεδρο να 

χρησιμοποιήσει αυτό τον εργάτη και για άλλο έργο.  Μισό λεπτό.  Και 

για άλλο έργο,  το οποίο όμως βοηθάει τον ίδιο τον Πρόεδρο και την 

Τοπική Κοινότητα. Χωρίς αυτό βέβαια να σημα ίνει  ότι  θα γράφεται 

κάπου αλλά δίνουμε στον Πρόεδρο την δυνατότητα να παράγει έργο 

μέσα στον δικό του χώρο. Αυτό σίγουρα βοηθά τον Δήμο  γενικότερα, 

σίγουρα βοηθά στην δημιουργία μιας εικόνας η οποία θα είναι εικόνα 

ενός Δήμου  που σκέφτεται τους δημότες στ ις  μικρές κοινωνίες.   

 Τώρα, ποια θα είναι η προστιθέμενη αξία εδώ; Πέραν αυτού που 

σας είπα υπάρχει και το εξής.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ολοκληρώστε κύριε Αναστασιάδη.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τελειώνω. Οπωσδήποτε ο εργαζόμενος θα είναι μέσα από την 

Κοινότητα. Εάν είναι άνεργος οι  εξήντα μέρες του δίνουν την 

δυνατότητα ασφάλισης.  Εάν όμως είναι ασφαλισμένος στον ΟΓΑ που 

συνήθως έτσι πιθανόν να είναι,  αυτό θα το επιλέξει  το Τοπικό 

Συμβούλιο,  δίνεται η δυνατότητα των συμβάσεων ανεξαρτήτων 

υπηρεσιών μέσα στα όρια που ο νόμος  ορίζει .  Που σημαίνει  τι ;  Όντως 

ελέγχεται από τον Πρόεδρο και το Συμβούλιο ο εργαζόμενος αλλά η 

προστιθέμενη αξία και η προσφορά προς την Κοινότητα είναι 

μεγαλύτερη.  
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 Εξάλλου αυτή την πρόταση θα καταθέσουμε εμείς  ως ενάντια 

στην δική σας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Δεν υπάρχει άλλος.  Έχετε τον λόγο.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εγώ είμαι ειλικρινής μαζί σας.  Πρώτη φορά είναι αυτή η εφαρμογή 

αυτής της παροχής υπηρεσιών.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Παρεμπιπτόντως καταθέτω και την εμπειρία μου επειδή είμαι από 

Δημοτική Ενότητα που είχε σχέση με  χωριά και υποθέτω ότι  και οι  

υπόλοιποι συνάδελφοι που είναι από τέτοιου είδους Δημοτικές 

Ενότητες το ξέρουν,  αυτό χρησιμοποιούνταν κατά κόρον και η 

προστιθέμενη αξία του μέτρου της απόφασής μας ήταν πολλαπλάσια.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ακούω με ενδιαφέρον την άποψή  σας, .  Μας προβλημάτισε και εμάς και 

σαν Δημοτική Αρχή και σαν υπηρεσιακούς παράγοντες και τον Γενικό 

Γραμματέα για το ζήτημα του πως θα τα επιστρέψουμε αυτά τα 

χρήματα πίσω. Δεν υπάρχουν ανταποδοτικά τέλη κοιμητηρίων. Εμείς 

αποφασίσαμε εδώ στον Κανονισμό Κοιμητηρίων που ψηφίσαμε 

ομόφωνα να τα ανταποδίδουμε και τα πρώτα που εισπράξαμε πέρυσι 

και όσα λίγα ήρθαν φέτος,  αυτά βάζουμε.  Αυτά είναι τα χρήματα γι '  

αυτό το κάνουμε πρώτη φορά τώρα.  

 Επομένως ,  η επιλογή του τρόπου πράγματι επειδή είναι η πρώτη 

φορά που ξεκινάει  αυτή η προσπάθεια,  δεν θέλω με βεβαιότητα να πω 

ότι  θα είναι η τέλεια.  Θα δοκιμαστεί , .  Δεν θέλω να πω δηλαδή με 

σιγουριά ότι  θα είναι το καλύτερο. Θα δοκιμαστεί .   
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 Η επιλογή που λέτε εσείς  και αντιπροτείνετε και το σέβομαι,  έχει  

τους εξής κινδύνους.  

 Πρώτον, τις  επιλογές που θα πρέπει να γίνονται κάθε τόσο και 

λιγάκι με τους ανθρώπους που θα πρέπει να δουλέψουν.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ένα χρόνο είναι …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ακούστε με,  σας άκουσα και εγώ με προσοχή. Ποιος μας διαβεβαιώνει 

ότι  ο επίτροπος που έκοψε τους επτά διμηνίτες στην Τεχνική 

Διεύθυνση δεν θα κόψει και αυτούς; Και σας λέω ειλικρινά εάν κοπούν 

τα χρήματα για έναν από αυτούς τους ανθρώπους,  ποιος τον ακούει 

μετά και ποιος θα τον πληρώσει;   

 Γιατί  εάν όλοι αυτοί οι  άνθρωποι γίνουν πράξεις  από τον 

Επίτροπο, που έχουμε δει  πάμπολλες τέτοιες πράξεις ,  ειδικά για 

ανθρώπους που δουλεύουν και όταν δουλεύει ο άλλος θέλει  να πάρει 

τα λεφτά του,  κύριε Πρόεδρε,  σκεφτείτε μετά από ένα χρόνο να μην 

έχει  πληρωθεί κάποιος από αυτούς,  τι  έχει  να αντιμετωπί σει  και το 

Δημοτικό Συμβούλιο και οι  υπεύθυνοι αντιδήμαρχοι και πάει  λέγοντας 

και ο κ.  Δήμαρχος αλλά και οι  τροπικοί πρόεδροι.   

 Στην συζήτηση που έκανα με τους προέδρους τους τα έθεσα αυτά 

τα θέματα, γιατί  και αυτοί προβληματίστηκαν και εγώ το ίδιο.  Όμως 

τους εξήγησα ότι  ο πιο ασφαλής τρόπος για να έχουν τον δικό τους 

εκεί  άνθρωπο, αυτοί θα τον επιλέξουν,  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτή την στιγμή ζητώ παράταση μιας ώρας από το σώμα. Ακριβώς 

ξεκινήσαμε και 20,  είμαστε στις  4 ώρες.  Συμφωνεί το σώμα;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Ναι,  κύριε Πρόεδρε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη και εμείς  θέλαμε με αυτόν τον τρόπο να γίνεται η 

δουλειά αυτή, όμως το ψάξαμε και διαπιστώσαμε ότι  αυτός ο τρόπος 

θα μας έβαζε σε κινδύνους.  Δεν μπορούσαμε να τον προχωρήσουμε.  

Δεν γίνονταν στην πράξη. Λοιπόν,  γι΄ α υτό καταλήξαμε εν συνεχεία σε 

αυτή την πρόταση που σας φέρνουμε τώρα, αφού εξηγήσαμε και στους 

προέδρους και σε συνεννόηση με τους προέδρους.  Οι πρόεδροι οι  ίδιοι  

τους αφήνουμε να συνεννοηθούν για να αναθέσουν σε έναν τοπικό,  εάν 

έχουν,  ανά Δημοτική Ενότητα σε έναν εργολάβο που θα κάνει  όλες 

αυτές τις  δουλειές.   

 Αυτό που λέτε και εγώ ήμουν υπέρ αυτής της άποψης  αλλά δεν 

μπορεί να γίνει  στην πράξη. Θα έχουμε πρόβλημα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δευτερολογία.  Ο κ.  Φωτιάδης.  Θέλετε να δευτερολογήσετε;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η πρότασή μας είναι σαφής και την καταθέτω και εγγράφως.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα παρακαλούσα και εγγράφως.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε εισηγητά το είδος των εργασιών το αναλύετε;  Διότι  η πρόταση 

του κ.  Αναστασιάδη είναι προσφορά μόνο χειρονακτικής εργασίας.  Ο 

εργολάβος θα έχει  μηχανήματα, μπορεί να επισκευάσει κάτι  ή δεν τα 

έχετε συμπεριλάβει αυτά;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Μπορεί να επισκευάσει μια βρύση, μπορεί να επισκευάσει ένα λάστιχο,  

μπορεί να  κολλήσει ένα πλακάκι.  Αυτά τα έχετε;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Συγνώμη, δεν αναφέρονται μέσα στην μελέτη.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όλα τα γράφουμε.  Η κυρία Τσολάκη τα γράφει όλα αυτά που λέτε και 

τα κοστολογεί ,  γιατί  αλλιώς δεν θα μπορούσε η μελέτη να προχωρήσει.  

Και επειδή σας λέω ότι  είναι η πρώτ η φορά, ζητώ και την κατανόηση 

του Δημοτικού Συμβουλίου να δούμε πως θα περπατήσει και εδώ 

είμαστε,  εάν κάτι  δεν λειτουργήσει καλά να το ξαναδούμε.  Αλλά τα 

γράφει όλα αυτά συγκεκριμένα. «Καθαρισμός συντήρηση κτιρίων, 

λοιπών εγκαταστάσεων, καθαρισμός διαδρό μων ταφικών τμημάτων και 

κοινοχρήστων χώρων από σκουπίδια,  μπάζα, μεταφορά αυτών εντός 

των υπαρχόντων», τα γράφει όλα αυτά αναλυτικά, με προσοχή.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Λοιπόν,  πρέπει να το πω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλο θέμα εκείνο όμως.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Να πω γι΄ αυτό.  Πρώτον,  δεν συστήνουμε οικογενειακούς τάφους.  

1.500 ευρώ πληρώνουν ουδέποτε και μηδέποτε οι  δημότες.  Έτσι 
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αποφασίσαμε ομόφωνα και όπου υπάρχουν ζητήματα που πράγματι 

μπορεί να υπάρχουν,  καλά το θέσατε,  συζητάμε και με τον κ.  

Αντιδήμαρχο και με την Τεχνική Διεύθυνση θα δούμε τι  μελέτες 

μπορούν να γίνουν για τέτοιες τυχόν δουλειές.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τρία χρόνια,  κύριε Γαλάνη πριν κάνουμε ενιαία αντιμετώπιση ο 

Λευκώνας,  μιλώ για το νεκροταφε ίο…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν ήταν ανταποδοτικά όμως αυτά τα τέλη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν ήταν ανταποδοτικά. Όχι,  δεν με καταλάβατε τι  σας λέω. Δεν ήταν 

υποχρεωτικά…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όσοι δεν ήταν δημότες. . .  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ναι,  συμφωνώ  μαζί σας.  Άλλο πάω να σας πω. Ότι από πέρυσι που 

άρχισαν…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Άσε το πέρυσι.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Λέω ξανά, από πέρυσι που ξεκίνησε να υλοποιείται η απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου και να πληρώνουν οι  πολίτες το δεκάευρω, τα 

χρήματα αυτά επιστρέφοντα ι με αυτή την μελέτη παροχής υπηρεσιών. 

Τα υπόλοιπα …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Άλλο θέμα είναι.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Τα χρήματα που καταβάλουν…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλο θέμα είναι.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Παραδείγματος χάρη σε κάποιο χωριό 1.500 ευρώ, στον Λευκώνα ή 

οπουδήποτε αλλού, αυτά μέχρι π έρυσι,  μέχρι από την στιγμή που το 

ψηφίσαμε εμείς  σαν Δημοτικό Συμβούλιο δεν ήταν ανταποδοτικά…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Στον Δήμο  Λευκώνα ήταν τα τρία χωριά πέρα …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα ολοκληρώθηκε.  Σε άλλο θέμα πάμε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

…αυτά τα χρήματα που είναι;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Σας είπα που είναι.  και επίσης σας είπα…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν οδηγεί  πουθενά αυτή η συζήτηση. Είστε εκτός θέματος.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εγώ είμαι εκτός θέματος;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εσύ και ο κ.  Φωτιάδης.  Ποιος,  εγώ είμαι;  Το θέμα έ κλεισε σας 

παρακαλώ δηλαδή. Πήγαμε σε άλλο θέμα. Μπαίνει  σε ψηφοφορία.  Ναι,  

ναι.  κύριε Μυστακίδη; Ναι,  ναι ο κ.  Δούκας ναι,  ο κ.  Γρηγοριάδης ναι,  
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ο κ.  Μοσχολιός η πρότασή σας εσείς ,  την οποία καταθέσατε.  Κύριε 

Καρύδα; Ναι,  ο κ.  Γιαννακίδης ναι,  η κυρία Γεω ργούλα ναι.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ναι και θα …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  ναι και ο κ.  Γκότσης ναι.   

Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών: Ευπρεπισμός –  συντήρηση –  

εξωραϊσμός –  καθαριότητα των Δημ. Κοιμητηρίων:  

 

α) Δ.Ε. Σκουτάρεως Δήμου Σερρών  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των  μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 173/2015)  

…………………  

 

β) Δ.Ε. Λευκώνα Δήμου Σερρών,  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για  την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 174/2015)  

…………………  
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γ) Δ.Ε. Κ. Μητρούση Δήμου Σερρών,  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 175/2015)  

…………………  

 

δ) Τ.Κ. Ορεινής –  Βροντούς Δήμου Σερρών και  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 176/2015)  

…………………  

 

ε) Τ.Κ. Ελαιώνα –  Οινούσας –  Επταμύλων Δήμου Σερρών.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 177/2015) 

…………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο εικοστό έκτο θέμα συνάδελφοι.   

 

Θέμα 26 ο  :  

Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας τμήματος του υπ' αριθμ. 

1199 

αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Σκουτάρεως.  

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

9.500 στρέμματα προς εκμίσθωση. Έχετε να πείτε κάτι  κ.  Γαλάνη; Όχι.  

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: 178/2015) 

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό έβδομο θέμα.  

 

Θέμα 27 ο  :  

Έγκριση εκμισθώσεων ακινήτων κληροδοτήματος Αποστολίδη.  
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Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη δυο λόγια;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Σε δημοπρασία θα βγουν κύριε Πρόεδρε.  Επί της οδού Ανδρέου 

Δημητρίου 10 και επί  της οδού Εμμ. Ανδρόνικου 2 και Θέμιδος.  Μόνο 

να σας πω ότι  οι  τιμές αυτή την φορά ορίζονται από εμάς μετά από την 

έγγραφη γνώμη της Κτηματικής Υπηρεσίας Νομού Σερρών και την 

έρευνα που έγινε στην αγορά από τους κτηματομεσίτες.  Στον φάκελο, 

κύριε Πρόεδρε έχετε και από τους κτηματομεσίτες διάφορες 

εκτυπώσεις και την έγγραφη γνώμη της Κτηματικής Υπηρεσίας για τα 

ποσά. 130 ευρώ μηνιαίως  για τα δυο ισόγειο και γραφείο στην 

Ανδρέου Δημητρίου και 250 στην Εμμ. Ανδρόνικου 2 και Θέμιδος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Η Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου τα έβαλε αυτά. Υπάρχει 

ενδιαφέρον,  θα προχωρήσουν. Υπάρχει ενδιαφέρον.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 170/2015) 

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό όγδοο.  

 

Θέμα 28ο  :  

Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας σχολικών αγρών:  

α) Άνω Βροντούς και  

β) Κουμαριάς.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας σχολικών αγρών: Άνω 

Βροντούς  

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: 180/2015) 

…………………  
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Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας σχολικών αγρών:Κουμαρι άς.  

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: 181/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό ένατο.   

 

Θέμα 29 ο  :  

Έγκριση άρσης κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου.  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όλα τα σαράβαλα. Επιτροπές περάσανε,  το εγκρίνανε,  η κυρία 

Ηλιοπούλου ήταν στην Επιτροπή νομίζω από την παράταξή σας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια ερώτηση να κάνω;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Δεν έχει  δικαίωμα. υποχρεωτικά στον ΟΔΥΥ. Μονόδρομος.  Νόμος του 

κράτους.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συγνώμη όταν λέμε με δικά μας…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εξαρτάται πως είναι.  Εάν είναι από παραχώρηση του υπουργείου …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ξανά ψάξτε το.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Φωτιάδη…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Άλλο είναι το απορριμματοφόρο που πήραμε από το πρόγραμμα και 

άλλο είναι το απορριμματοφόρο που πήραμε από ανταποδοτικά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτή την στιγμή κ.  Φωτιάδη επειδή οι  υπηρεσίες τουλάχιστον το  

Κινήσεως από κάτω μου είπαν ότι  όλα πρέπει να δοθούν.  Θα το 

ξαναδώ και εάν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα να. . .Τα οχήματα είναι 19,  το 

ένα είναι λόγω του ότι  είναι πάνω από 1400 κυ βικά και πρέπει να πάει 

στον ΟΔΔΥ. Είναι 18 συν 1 δηλαδή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε νομίζω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Λοιπόν,  για να μην το ξανά ψάξει ο κ.  Χαρίτος,  αυτό το πήρα  επειδή 

ρωτήθηκε πολλές φορές από εμένα, η υπηρεσία μου δήλωσε ότι  ο 

Δήμος δεν έχει  δικαίωμα να πουλήσει τίποτα.  Υποχρεωτικά όλα τα 

παλαιά οχήματα οδηγούνται στον ΟΔΔΥ. Αυτό μου δήλωσε η υπηρεσία 

του Δήμου  Σερρών.  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν το θέλετε εγγράφως να σας το φέρω άμα θέλετε.  Το θέλετε 

εγγράφως;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγγράφως.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ωραία.  Ο κ.  Χαρίτος θα το πάρει εγγράφως από την υπηρεσία και θα 

σας το φέρει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Κύριε Χαρίτο παράκληση στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο 

φέρτε το και εγγράφως. Εντάξει;  Ευχαριστώ.   

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: 182/2015) 

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα τριακοστό.  

 

Θέμα 30 ο  :  

Έγκριση ανανέωσης επαγγελματικών αδειών πωλητών  

λαϊκών αγορών, αρμοδιότητας του Δήμου Σερρών.  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 18ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015  

203 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής αντί  του κ.  Γρηγοριάδη, ο οποίος απουσιάζει ,  ο κ.  Στεργίου.  

Παρακαλώ κ.  Στεργίου.   

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

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

ένα θέμα που τα τελευταία οκτώ χρόνια έχει  ταλαιπωρήσει και τον Α 

και τον Β βαθμό, βέβαια από την πλευρά της πολιτείας μεταφέροντας 

τις  αρμοδιότητες πότε στον Α και πότε στον Β βαθμό. Επιτέλους με 

τον Ν4264/14 η αρμοδιότητα αυτή πέρασε στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 

εκτός από τις  περιφέρειες Αθήνας και Θεσσαλονίκης,  όπου  εκεί  έχει  

περάσει  η αρμοδιότητα πάντα στην Περιφέρεια.  

 Οι υφιστάμενες άδειες,  οι  άδειες που βγαίνουν από τον νόμο 

είναι για δια  βίου,  μια φορά αλλά η ανανέωση των αδειών προκύπτει  

από τον νόμο και γίνεται,  τελειώνουν οι  άδειες αυτές μέχρι 31 

Δεκεμβρίου του ΄14.   

 Ο νόμος  λέει  ότι  δυο μήνες πριν την λήξη κινείται η διαδικασία 

για να δώσουν τα δικαιολογητικά με αλφαβητική σειρά όλοι αυτοί οι  

οποίοι  θέλουν να πάρουν την άδεια,  να την ανανεώσουν και τελειώνει 

η διαδικασία 2 Μαρτίου του ΄15.   

 Αυτό έγινε από την υπηρεσία,  μαζε ύτηκαν τα δικαιολογητικά και 

καταρτίστηκαν τέσσερις πίνακες.  Θέλω να πω ότι  οι  Δήμοι  είναι 

υπεύθυνοι για να εκδώσουν την ανανέωση στην άδεια μόνο για τους 

δημότες τους.  Γιατί  στην λαϊκή αγορά υπάρχουν και άλλοι που 

δραστηριοποιούνται στον χώρο αλλά είναι δ ημότες άλλων περιοχών, 

άλλων Δήμων, θα αποφασίσουν τα εκεί  Δημοτικά Συμβούλια.   
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 Ο νόμος λέει  ότι ,  βάσει του άρθρου 14 της παραγράφου 7 του 

Ν4264 ζητάει μια σειρά από έξι  πράγματα που είναι πρώτον,  τι  

δικαιολογητικά.  

1. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας.   

2. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.   

3. Ε1, Ε3 και τα εκκαθαριστικά φορολογικών δηλώσεων για τα 

τελευταία έτη.  

4. Βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστημα ΤΑΧΙΣ 

της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.  

5. Πιστοποιητικό Υγείας σύμφωνα με  το  υπ' αριθμό  και τα 

λοιπά.  

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/86 στην οποία ο ενδιαφερόμενος 

θα δηλώσει υπεύθυνα ότι  δεν ασκεί άλλο επάγγελμα και ο ίδιος δεν 

έχει  συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας.   

Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει  πάρει απόφαση όσον αφορά την 

λαϊκή αγορά και θέλω να τονίσω για τον καταρτισμό των πινάκων που 

έχουν και επισυνάπτονται πίσω από την υπηρεσία ότι  πρέπει να ληφθεί 

υπόψη και το άρθρο 285 του Ν3463/2006 είναι ο νόμος για τους 

Δήμους  και Κοινότητες που ορίζει  τα εξής:   

Η ενημερότητα οφειλών.   

Προϋπόθεση  για την χορήγηση οποιασδήποτε μορφής αδειών από 

Δήμους  και Κοινότητες είναι μη ύπαρξη εις  βάρος του ενδιαφ ερομένου 

βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς αυτούς με εξαίρεση τις  

περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών 

σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία.   

Οι αιτήσεις που καταβλήθηκαν στην υπηρεσία ήταν συνολικά 105 

και χωρίστηκαν σε τέσσερις πίνακες.   
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Ο πρώτος Πίνακας  αφορά 23 αιτήσεις.  Σήμερα δεν είναι μόνο 23,  

είναι άλλοι 9 οι  οποίοι  πλήρωσαν από τον Πίνακα  2, άρα συνολικά 32 

αιτήσεις έχουν όλα τα δικαιολογητικά, έχουν καταβάλει τα χρήματα, 

δεν χρωστούν στον Δήμο, άρα αυτοί αυτοδίκαια παίρνουν ανανέωση 

της άδειας.   

Ο Πίνακας  1-2 περιλαμβάνει πριν ήταν η παλαιά διορθωμένη, 43 

πλέον,  γιατί  9 πλήρωσαν, οι  οποίοι  έχουν πλήρη τα δικαιολογητικά 

αλλά δεν έχουν καταβάλει το ημερήσιο δικαίωμα, όπως οφείλουν από 

τον νόμο στον Δήμο  και τα οποία παρόλο  που σε κάθε έναν από αυτούς 

έχει  επιδοθεί  συγκεκριμένο σημείωμα  και ξέρει  τις  οφειλές του.   

Άρα ο Πίνακας  δυο εγκρίνεται η άδειά τους εάν καταβάλουν τα 

χρήματα. Όταν τα καταβάλουν θα τα δώσουν.  

Ο 3ο ς  Πίνακας  αφορά  25 αιτήσεις,  οι  οποίες έχουν ελλιπή 

δικαιολογητικά, δεν πληρούνται από τον νόμο όπως αναφέρεται στην 

στήλη και παρόλο που έγινε έλεγχος και ζητήσανε τα δικαιολογητικά 

να πάνε,  αυτοί δεν ανταποκρίθηκαν, άρα ο κάθε φάκελος τους είναι 

ελλιπής.   

Και ο τελευταίος Πίνακας  αφορά 5 αιτήσεις από τον Δήμο, όπου 

αυτοί  εκπρόθεσμα μέχρι 31 Δεκεμβρίου ως ορίζει  ο νόμος δεν έδωσαν 

τα δικαιολογητικά.  

Η υπηρεσία εισηγείται και εγώ σαν εισηγητής εισηγούμαι προς το 

Δημοτικό Συμβούλιο να ανανεώσει τις  άδειες του 1 ο υ  Πίνακα  που 

έχουν όλα τα δικαιολογητικά, 1.1.   

Επίσης,  για τον Πίνακα  1.2,  που έχουν όλα τα δικαιολογητικά 

δεν έχουν πληρώσει,  μπορούν να μπουν στην διαδικασία,  ως ορίζει  ο 

νόμος,  να εξοφλήσουν και αμέσως θα πάρουν την άδεια ή να μπουν 
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στην διαδικασία,  όπως ορίζει  ο νόμος με καταβολή κάποιων να μπουν 

σε ρύθμιση.  

Για τον Πίνακα  3, όπου είναι ελλιπή δικαιολογητικά να μην 

χορηγηθεί η άδεια και για τον Πίνακα  4 που είναι εκπρόθεσμοι  και γι΄ 

αυτούς να μην χορηγηθεί η άδεια.   

Εδώ θέλω να τονίσω, επειδή γίνεται το τελευταίο διάστημα και 

το νομοσχέδιο το οποίο έχει  κατεβάσει η κυβέρνηση περί της 

ανθρωπιστικής κρίσης,  οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση είτε 

παράταση της χρονικής είτε ρύθμιση των χρεών, αυτό βέβαια θα γίνει  

αποδεκτό από το Δημοτικό Συμβούλιο εάν υπάρξει η συγκεκριμένη 

νομοθετική πράξη.  

Προτείνω δηλαδή  ως έχουν οι  πίνακες από την υπηρεσία και ως 

διαμορφώθηκαν με τους εννέα τελευταίους να ψηφιστεί  από το 

Δημοτικό Συμβούλιο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις;  Ο κ.  Φωτιάδης.  Άλλος; Ο κ.  Χασαπίδης.  Παρακαλώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τον εισηγητή θα ήθελα να ρωτήσω, επειδή επίκειτ αι η ψήφιση αυτού 

του περίφημου νόμου που αντιμετωπίζει  την ανθρωπιστική κρίση και 

κάνει  αυτές τις  εκατό δόσεις ως ρύθμιση, εμείς  θα είμαστε σε αυτή την 

συνθήκη ως Δήμος,  δεν θα είμαστε;  

Εάν είμαστε και εμείς ,  εάν δηλαδή μπορούν οι  δημότες για χρέη 

προς τους Δήμους  να μπουν σε αυτή την ευνοϊκή  ρύθμιση, μήπως δεν 

…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Εντάξει,  λέω για εκατό δόσεις.  Μήπως θα ήταν σκόπιμο, ερωτώ, πώς 

το βλέπετε,  να περιμέναμε την ψήφιση του νόμου και αυτό το θέμα να 

το φέρναμε  αμέσως για το επόμενο συμβούλιο,  ούτως ώστε …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όταν προκύψει η ρύθμιση αυτή που λέτε θα φέρουμε τους επιπλέον…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δηλαδή, κύριε Πρόεδρε,  λέω εγώ να το κρατήσουμε το θέμα αυτό,  η 

Παρασκευή είναι μεθαύριο.  Εάν ψηφιστεί  και θα ισχύει  και για μας,  

μπορούμε να τους καλέσετε όλους να κάνουν την ρύθμιση, να 

πληρώσουν την πρώτη δόση και να τους περάσουμε απευθείας,  διότι  

ξέρετε;  Μάλλον τοποθέτηση ξεκίνησα να κάνω, αυτό ήθελα.  

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Είναι εύλογο το ερώτημα το οποίο έχετε βάλει.  Εμείς λέ με στον 

Πίνακα  1.2 αυτοί που έχουν τα δικαιολογητικά πλήρη και δεν έχουν 

πληρώσει προσωρινή αναστολή. Δηλαδή εάν πληρώσουν ή καταβάλουν 

είτε με το παλαιό τις  εκατό δόσεις που είχε ψηφίσει η προηγούμενη 

κυβέρνηση, είτε με το νέο νομοσχέδιο που έχει  καταθέσε ι για την 

ανθρωπιστική,  είναι ευνοϊκότερη και είναι ευνοϊκότεροι  οι όροι που 

βάζει  η νέα κυβέρνηση, εμείς  θα την δώσουμε την άδεια,  το ορίζουμε 

από την αρχή, αλλά όμως δεν μπορούμε να το πάμε παραπέρα γιατί  ο 

νόμος ορίζει  ότι  η διαδικασία έχει  ολοκληρωθεί πλέον,  έχει  

ολοκληρωθεί και πρέπει,  το ορίζει  ο νόμος και πρέπει να τηρήσουμε 

τις  διαδικασίες αυτές.   

Αυτό όμως για την παράγραφο 1.2,  αυτό υπάρχει μέσα. 

Αναστέλλεται προσωρινή.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Με αυτό που λέτε θα πρέπει να την Τρίτη όλους αυτούς να τους 

αποβάλουμε,  αφού δεν θα τους ανανεώσουμε.  Θα έχουμε ένα τεράστιο 

πρόβλημα. Εδώ πάμε να αντιμετωπίσουμε κάτι  με μια μέθοδο 

διαχειρίσιμη. Θα μείνουν μόνο, πόσοι είπατε;  Δεκατρείς;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι,  πόσοι θα μείνουν;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σαράντα τρεις .   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αυτοί που είναι τακτοποιημένοι;  Οι σαράντα τρεις  θα πρέπει να 

αποβληθούν.  Δεν θα μπορέσουμε να το κάνουμε τώρα, αντικειμενικά 

να μιλήσουμε.  Έφυγε και  η τηλεόραση, μιλάμε ελεύθερα. Δεν θα 

μπορείτε να το κάνετε.  Δεν θα π έσει ζάχαρη στο νερό. Ξέρετε ήδη 

ποιοι  είναι αυτοί οι  οποίοι  είναι υπότροποι.  Μια ρεαλιστική πρόταση 

κάνω. Εάν δεν θέλετε εγώ θα ψηφίσω …  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά.  Πάμε για παράβαση 

καθήκοντος και ποιος θα τολμήσει εδώ να πάρει απόφαση  κόντρα στον 

νόμο; Θα σας διαβάσω επί λέξει  τι  λέει  ο νόμος.   

«Εάν μέσα σε δυο μήνες δεν τακτοποιήσουν τις  οφειλές τους,  δεν 

κάνουν διακανονισμό, αυτοδίκαια αναστέλλεται η ισχύς της άδειας,  

εμείς  δε δεν αποφασίζουμε,  διαπίστωση κάνουμε.  Διαπιστώνουμε.  

Κοιτάξτε τι  λέει  ακριβώς ο νόμος.  Η μη καταβολή του ημερήσιου 

τέλους από υπόχρεο για χρονικό διάστημα πέρα των δυο μηνών, 

συνεπάγεται την αυτοδίκαιη αναστολή ισχύος της άδειας,  η οποία 
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διαπιστώνεται,  διαπιστώνεται,  δεν αποφασίζουμε,  διαπίστωση 

κάνουμε,  με απόφαση των Περιφερειακών Συμβουλίων των 

Περιφερειών Αττικής και τα λοιπά, για δε τις  λοιπές λαϊκές  αγορές της 

χώρας με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του οικείου Δήμου». 

Εμείς παίρνουμε απόφαση για να κάνουμε μια διαπίστωση. Δεν 

μπορούμε να κάνουμε διαφορετ ικά.  Αυτοδίκαια προσωρινά 

αναστέλλεται η ισχύς της άδειας.   Καταλάβατε; Αλλιώς εάν θέλετε να 

πάμε για παράβαση καθήκοντος,  πάμε.   

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Να ρωτήσω και εγώ, είναι σε συνέχεια της ερώτησης του κ.  Φωτιάδη. 

Σε κάποιο σημείο στην εισήγηση αναφέρει ότι  α υτοί που έχουν έτοιμα, 

τα δικαιολογητικά πλήρη, τα δικαιολογητικά αλλά απλά δεν έχουν 

δημοτική ενημερότητα ουσιαστικά, αυτοί εάν τα τακτοποιήσουν στο 

μεσοδιάστημα αυτό θα πάρουν την άδεια.  Αυτό είπε ο εισηγητής.  

Αυτόματα.  

Αυτό ισχύει  και για την φορολογικ ή ενημερότητα; Γιατί  κάποιοι  

δεν έχουν.  Άρα επειδή περιμένουμε το νέο νομοσχέδιο που θα είναι 

ευνοϊκότερο  για τους πολίτες,  τους δίνουμε το χρονικό περιθώριο να 

κάνουν την ρύθμιση, να ενταχθούν,  να πάρουν φορολογική 

ενημερότητα στο επόμενο δεκαήμερο, εικοσ αήμερο; Αυτό λέω.  

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Ένα λεπτό.  Για το ζήτημα της ενημερότητας της δημοτικής το 

προβλέπει το άρθρο 285 του 3463/2006. Όταν στον Δήμο  είσαι 

οφειλέτες δεν μπορείς να πάρεις την άδεια.  Για το άλλο που βάζετε το 

ζήτημα της φορολογικής,  το προβλέπει ο νόμος.  Στα δικαιολογητικά 

εάν δεν το έχεις  δεν περνάς καθόλου. Καταλάβατε;  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 18ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015  

210 

. .ευνοϊκότερη  ρύθμιση σε μια περίοδο κρίσης τώρα κολλάμε…  

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Λοιπόν,  ακούστε να δείτε.  Εμείς σαν δημοτική αρχή και όπως το ορίζει  

ο νόμος,  εμείς  ερχόμαστε να εγκρίνουμε μια κατάσταση. Το 

Κοινοβούλιο νομοθετικά είτε ο υπουργός μέσα από Φ .Ε .Κ .  μπορεί να 

κάνει  παρέμβαση και να πει  ότι  αναστέλλεται για ένα τρίμηνο, να 

δώσει παράταση ένα εξάμηνο.  

Εμείς εάν γίνει  αυτό από την πλευρά της Βουλής ή της 

κυβέρνησης,  θα αποδεχθούμε βεβαίως τις  ευνοϊκές,  δεν μπορούμε να 

κάνουμε και διαφορετικά.  Εμείς όμως μέχρι στις  2 Μαρτίου πρέπει να 

εφαρμόσουμε τον νόμο. Ο νόμος δίνει  μέχρι 31 Δεκεμβρίου τα 

δικαιολογητικά, δυο μήνες παράταση να εξοφλήσει λογαριασμού ς,  2 

Μαρτίου δεν το έκανες,  αυτοδίκαια είσαι εκτός.  Εμείς επικυρώνουμε 

κάτι .   

Τώρα εάν και εγώ είμαι αλληλέγγυος προς αυτούς και δεν ξέρω 

και τον ελεγκτικό μηχανισμό πως δουλεύει γιατί  δεν υπάρχει και 

δημοτική αστυνομία,  αλλά εάν κάποιο γράψει θα έχει  και την ευθύνη. 

Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι  διαφορετικό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Χωρίς διάλογο κ.  Χασαπίδη. Ποιος θέλει  να,  ερώτηση; Κάντε 

ερώτηση.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Συγνώμη, κύριε Στεργίου.  Μια κατηγορία είναι αυτή που είναι όλα 

εντάξει ,  ανανεώνονται.  Μια άλλη κατηγορία είνα ι αυτοί που υπέβαλαν 

δικαιολογητικά μέχρι 31 Δεκεμβρίου,  χρωστάνε φορολογική 

ενημερότητα, δημοτική, ασφαλιστική.  Μια τρίτη κατηγορία είναι;  Ένα 

λεπτό για να καταλάβουμε.   
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Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Είναι αυτή η κατηγορία οι  οποίοι  έχουν ελλιπή δικαιολογ ητικά.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ελλιπή. Με αυτούς τι  συμβαίνει;  Ανακαλούνται.   

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Και μια τέταρτη κατηγορία …  

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Αυτοί που δεν υποβάλανε εμπρόθεσμα. Μέχρι 21  Δεκεμβρίου.  Οι τρεις  

είναι εκτός βάση του νόμου, όμως υπάρχει η δυνατότητα από την 

πλευρά της κυβέρνησης να γίνει  με νομοθετική πρωτοβουλία.  Να πάρει 

και να πει .  Εμείς θα το αποδεχθούμε.  Δεν υπάρχει κανένα θέμα ούτε 

εμείς  τελικά είμαστε . .  με τις  άδειες.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Και να γίνει  ρύθμιση την τρίτη,  αυτοί οι  άνθρωποι …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Αφορά την 1 και 2.  3,  4 εκτός.  Τόσο απλά.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Η τρίτη και η τέταρτη…  

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Για την φορολογική ενημερότητα που έχει  ελλιπή στοιχεία,  πρέπει,  εάν 

γίνει  ρύθμιση για το νομοσχέδιο που λέμε,  για την κοινωνική κρίση 

και τα λοιπά, πρέπει να δοθεί  και ΦΕΚ μέσα από το  Υπουργείο ότι  

δίνω παράταση για την υποβολή. Κατάλαβες;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  
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Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Όχι,  γιατί  ο νόμος προβλέπει  είναι στα πέντε,  βεβαίωση ασφαλιστικής 

ενημερότητας του ασφαλιστικού τομέα, βεβαίωση φορολογικής 

ενημερότητας της Δ.Ο.Υ. και λέει  μετά και στο Γ,  Ε1, Ε3 

εκκαθαριστικά φορολογικών δηλώσεων τα τελευταία τρία χρόνια.  Το 

καταλαβαίνετε;  Μόνο με παρέμβαση του Υπουργείου μπορεί να γίνει  

αυτό.  Εάν κάνει  παρέμβαση το Υπουργείο και πει  ότι  γι '  αυτά τα 

τελευταία χρόνια εγώ θεωρώ ότι  μπορεί να γίνει  . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Επί της ουσίας για την λίστα 3 αναμονή από το  Υπουργείο.  Τίποτα 

άλλο. Τόσο ξεκάθαρα. Τόσο ξεκάθαρα. Δεν έχει  άλλο να 

συμπληρώσουμε σας παρακαλώ πολύ.  Ειδάλλως κωλυσιεργούμε.   

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Για να είμαι ξεκάθαρος…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Θα δώσω τον λόγο,  συγνώμη, πώς λέγεστε;  Τουρναΐδης Παναγιώτης.  

Καθίστε.  Πείτε  μας για την παρουσία σας.   

Κος ΤΟΥΡΝΑΪΔΗΣ:   

Στην ομάδα 3 και 4.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Μάλιστα.  

Κος ΤΟΥΡΝΑΪΔΗΣ:   

Εμείς όμως εμπλακήκαμε σε ένα τέτοιο,  ότι  ενώ ήταν μέχρι τέλη, όπως 

λέει  ο κύριος,  τέλη της χρονιάς αλλά θυμάστε είχαμε τις  εκλογές.  

Ανακοινώθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ μια νέα ρύθμιση που θα  κάνουμε,  

βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ, περιμένουμε την νέα ρύθμιση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΤΟΥΡΝΑΪΔΗΣ:   

Τώρα θα ψηφίσουν στην Βουλή, περιμένουμε την Βουλή, εγώ την 

Τρίτη τι  θα κάνω; Δεν θα έχω μεροκάματο την Τρίτη Δήμαρχε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Μπορείτε να πάτε…  

Κος ΤΟΥΡΝΑΪΔΗΣ:   

Το νόμιμο δεν είναι και ηθικό.  Λέμε την πραγματικότητα. Τι θα κάνω 

την Τρίτη εγώ;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εμείς έχουμε έναν νόμο εδώ, είμαστε υποχρεωμένοι να 

λειτουργήσουμε βάσει του νόμου.  

Κος ΤΟΥΡΝΑΪΔΗΣ:   

Τι γίνεται με την Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  που σας…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μπράβο.  

Κος ΤΟΥΡΝΑΪΔΗΣ:   

Δεν θέλουμε εμείς  να σας μπλέξουμε σε τέτοια ζητήματα  αλλά δείξτε 

μια σιωπηρή παράτα. Στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο/  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Τουρναΐδη η σιωπηρή παράταση σημαίνει  παράβαση του νόμου, 

παράβαση καθήκοντος.  Αυτό σημα ίνει .   

Κος ΤΟΥΡΝΑΪΔΗΣ:   

Για δεκαπέντε,  είκοσι μέρες;  Την Παρασκευή ψηφίζεται ο νόμος.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτό σημαίνει .  Μα είναι καθαρό, αυτό σημαίνει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   
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Δεν μπορεί.   

Κος ΤΟΥΡΝΑΪΔΗΣ:   

Θα μας βρείτε αντιμέτωπους όμως την τρίτη.   

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Ένα λεπτό για να ξε -διευκρινίσουμε.  Ο Πίνακας  1 και 2 είναι γι '  

αυτούς που χρωστούν στον Δήμο. Αυτοί όταν το πληρώσουν ανά πάσα 

στιγμή θα πάρουν την άδεια.  Μπαίνεις  σε ρύθμιση την παίρνεις  την 

άδεια.  Όσοι όμως έχουν φορολογική είναι η παράγραφος 2 του νόμου, 

που σημαίνει  δεν έχει  πλήρη δικαιολογητικά, οπότε απορρίπτεται 

αμέσως από τον νόμο. Δεν μπορούμε να πούμε εμείς .  Το καταλάβατε;  

 Ο κ. Τουρναΐδης ξέρω ποιο είναι το πρόβλημά σας.  Το 

συζητήσαμε.  Εσείς δεν έχετε φορολογική ενημερότητα. Αυτό όμως δεν 

είναι στην αρμοδιότητα, δεν πληροίτε τις  προϋποθέσεις του νόμου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ας έρθει  το χαρτί  από το  Υπουργείο,  μαζί  σας είμαστε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Από πού την πήρε την παράταση;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Από πού την πήρε; Έστειλε κανένα έγγραφο πουθενά;  

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Ακούστε να δείτε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Να σας πω κάτι;  Ούτε η Περιφερειάρχης,  ούτε κανείς ,  ούτε κανένα 

Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να αναιρέσει τον νόμο. Αυτά μπορεί να τα 
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κάνει μόνο η Βουλή νομοθετικά ή με παράβαση με ΦΕΚ το Υπουργείο.  

Δεν πήρε παράταση καμία.  Αυτά να τα λέμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Συνάδελφοι νομίζω το θέμα ολοκληρώθηκε.  Ως αναφέρεται στην 

εισήγηση; Ομόφωνα; Θέλετε τοποθέτηση επί του θέματος; Παρακαλώ. 

Ποιος θέλει  να τοποθετηθεί;  Εσείς κ.  Καρύδ α.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Και εγώ θέλω να τοποθετηθώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Και ο κ.  Χράπας.  Παρακαλώ.  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Λοιπόν,  για την ιστορία του ζητήματος,  ο νόμος ο συγκεκριμένος 

προήλθε από την εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑΑ, είναι μνημονιακός 

δηλαδή και έχει  σαν σκοπό ψηφισμένος α πό την προηγούμενη 

κυβέρνηση να καθαρίσει  τον χώρο του λιανικού εμπορείου από τους 

μικρέμπορους με όλα τα κόσκινα που βάζει ,  γιατί  ως γνωστό σε 

περίοδο κρίσης πολλοί οι  επαγγελματίες δεν μπορούσαν να έχουν ούτε 

ασφαλιστικοί ούτε φορολογική ενημερότητα.  

 Δεύτερο ζήτημα. Επειδή η πόλη μας είναι μικρή και εάν 

προστρέξουμε στον Πίνακα  όλοι θα τους ξέρουμε εκεί  μέσα, ξέρουμε 

ότι  είναι άνθρωποι νοικοκύρηδες,  όμως έχουν στην συγκεκριμένη 

αδυναμία επειδή είναι συγκεκριμένες και οι  συνθήκες.   

 Τρίτο ζήτημα. Εμείς σαν παράταξη ζητάμε να δοθούν όλες οι  

άδειες για να μπορέσουν οι  άνθρωποι να δουλέψουν. Κρίνουμε,  

εντάξει ,  συμφωνώ ότι  δεν είναι συμβατό με τον νόμο. Οκ, συμφωνώ. 

Κρίνουμε όμως ότι  ηθικά κανένας από εμάς δεν έχει  το δικαίωμα να 

στερήσει από κάποιον την εργασία του.   
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 Εάν του κόψεις την εργασία το ταμείο του τον Δήμο  και την 

εφορία δεν θα τα πληρώσει.  Εάν του δώσεις την δυνατότητα να 

εργαστεί ,  κάποια στιγμή θα τα πληρώσει και νομίζω ότι  όλοι αυτοί που 

είναι μέσα στον κατάλογο, δεν είναι κάποιοι  μπαταξήδες.  Το  ξανά λέω 

ότι  όλοι γνωριζόμαστε μέσα στην πόλη, είναι μικρή και ξέρουμε ποιος 

είναι ποιος.   

 Από εκεί  και πέρα, η δική μας πρόταση είναι να δοθεί  παράταση. 

Εγώ κατά 90% είμαι σίγουρος ότι  στην Περιφέρεια το περάσανε.  Ήταν 

και η πρόταση της Πανελλήνιας Ομοσ πονδίας και καλώ να πράξετε 

αυτό.  Δεν νομίζω ότι  μπορούμε να κάνουμε κάτι  άλλο σε αυτή την 

περίπτωση. Καταλαβαίνω ότι  τα όρια είναι πιεστικά,  καταλαβαίνω 

απόλυτα ότι  και η κυβέρνηση πέταξε τα κάρβουνα στα χέρια του 

Δήμου  για να βγάλει αυτός τα κάστανα από την φωτιά αλλά 

τουλάχιστον εμείς  εδώ πέρα να πάρουμε μια τέτοια απόφαση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ο κ. Χράπας.   

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Από την χθεσινή ενημέρωση που είχαμε από τον κ.  Γρηγοριάδη, μου 

ενημέρωσε ότι  μια  ή δυο των περιπτώσεων που είναι στον Πίνακα  3,  

σε αυτούς που έχουν ελλιπή δικαιολογητικά, έχει  γίνει  ερώτημα στο 

Υπουργείο και αναμένουμε μια απάντηση. Αυτή η απάντηση θα είναι 

οριστική στο εάν θα μπουν στον Πίνακα  1 ή όχι .   

 Αυτή την ενημέρωση είχα από τον κ.  Γρηγοριάδη που χειρίζεται 

το θέμα, γι '  αυτό έχω την αντίρρ ησή μου ότι  στον Πίνακα  3 όλοι 

απορρίπτονται.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Για να κλείσουμε το θέμα υπάρχει ένας συγκεκριμένος νόμος.  Είναι 

μνημονιακός,  δεν ξέρω, ο καθένας έχει  την πολιτική του αντίληψη γι '  

αυτά τα πράγματα. Για πρώτη φορά πέρασε η αρμοδιότητα αυτή αφού 

έπαιξε δέκα φορές μεταξύ πρώτου και δευτέρου βαθμού, ήρθε στον 

Δήμο  και δεν αποφασίζει  μόνο το δικό μας Δημοτικό Συμβούλιο.  Στην 

λαϊκή αγορά δεν είναι μόνο 105, εμείς  αποφασίζουμε για τους 

Σερραίους δημότες,  μόνο γι '  αυτούς.  Γιατί  στην λαϊκή αγορά υπάρχουν 

επαγγελματίες από άλλους Δήμους  και θα αποφασίσουν τα άλλα 

δημοτικά Συμβούλια.   

 Λοιπόν,  εγώ μακάρι η κυβέρνηση να νομοθετήσει για την μια,  

δυο περιπτώσεις που εμπίπτουν στον νόμο, δεν έχουν τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά και να γίνει .  Να δώσει παράταση, να δ ώσει τα πάντα. 

Εμείς θα τα αποδεχθούμε.  Αλλά το να μην αποδεχθούμε τον νόμο και 

να μην εφαρμόσουμε τον νόμο σημαίνει  παράβαση καθήκοντος.   

 Επειδή βαρεθήκαμε,  δεν ξέρω εσείς,  αλλά έχουμε βαρεθεί  να 

πηγαίνουμε συνέχεια στο,  κάτι  το οποίο έχω διαμαρτυρηθεί κ αι στην 

ΠΕΔ, γιατί  αυτό το κράτος έχει  γίνει  δικαστικό πλέον,  έχει  ξεφύγει ,  

γιατί  είναι άποψη προσωπική μου ότι  η πολιτική,  το πολιτικό σύστημα 

έριξε το βάρος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και κάθε μέρα και λιγάκι 

τρέχουν τους αυτοδιοικητικούς,  επιτέλους πρέπει  ο καθένας να 

ψηφίσει όπως θέλει .  

 Εγώ προτείνω στο σώμα την πρόταση της υπηρεσίας όπως λέει  να 

εφαρμόσουμε τον νόμο. Πεδίο λαμπρό για την νέα κυβέρνηση με μια 

απόφαση να την φέρει και να την εφαρμόσουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Το θέμα ολοκληρώθηκε και μπαίνει  σε ψηφ οφορία.  Ναι ως έχει  η 

εισήγηση. Κύριε Μυστακίδη,  ναι.  Ναι,  ναι.  Ο κ.  Χασαπίδης.   
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Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Ζητώ αυτοί που έχουν έλλειψη φορολογικής ενημερότητας να τους 

δώσουμε μια παράταση. Μόνο γι '  αυτούς,  όχι  για …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Να καταγραφεί.  Ο κ.  Χασαπίδης…  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Θα εισπράξουμε τα του Δήμου. Δεν μας ενδιαφέρει εάν οι  πολίτες 

πληρώνουν το κράτος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Την εισήγηση της υπηρεσίας,  ναι,  ναι .  Κυρία Καλώτα; Ναι.  Όχι ο κ.  

Καρύδας.  Κύριε Γιαννακίδη;  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Με την πρόταση του κ.  Χασαπίδη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ομοίως.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Άρα όχι.  Η κυρία Ηλιοπούλου;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι,  με την σαφή διατύπωση, παρακαλώ κύριε Πρόεδρε,  να κρατηθεί 

το θέμα μέχρι την επικείμενη ψήφιση του νόμου περί . .  και στην 

συνέχεια…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Με την εισήγηση της υπηρεσίας.  Ναι,  ναι και ο Πρόεδρος.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 183/2015) 

…………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Πάμε στο επόμενο.  

 

Θέμα 31ο :  

Έγκριση ένταξης νέων έργων του Τμήματος Πρασίνου  

στο Τεχνικό  Πρόγραμμα του έτους 2015.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Δυο λόγια,  κ.  Γκότση για το θέμα.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:   

Το θέμα αυτό ήρθε στον αναμόρφωση του προϋπολογισμού αλλά 

έπρεπε,  η Περιφερειακή Διοίκηση έπρεπε να γραφτεί  στο τεχνικό 

πρόγραμμα. Παράλειψη από …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Και είχε δίκαιο.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Παράληψη από το τμήμα Πρασίνου ότι  δεν και αυτό.  Τίποτα άλλο δεν 

είναι.  Δυο κωδικοί περνάνε  στο τεχνικό πρόγραμμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ομόφωνα ναι;  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Όχι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Όχι ο κ.  Αναστασιάδης Ηλίας και η κυρία Καλώτα.  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Μισό. Και εγώ. Και εγώ εξ αρχής δεν είχα ψηφίσει το τεχνικό 

πρόγραμμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Και ο κ.  Καρύδας.  Έχετε κάθε δικαίωμα, για όνομα του Θεού.  

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: 184/2015) 

…………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Λοιπόν.  

 

Θέμα 32ο :  

Έγκριση τεχνικής μελέτης αυτεπιστασίας και εκτέλεσης του έργου:  

¨Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών κτηρίων έτους 2015¨ .   

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κύριε Γκότση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Υλικά με αυτεπιστασία για συντήρηση δη μοτικών κτιρίων. Κοινότητες 

και τα λοιπά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Υπάρχουν ερωτήσεις επί  του θέματος; 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: 185/2015) 

…………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Τριακοστό τρίτο.   

 

Θέμα 33ο :  

Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των  

έργων:  

α) Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Τ. Δ.  Κ. Καμήλας,  

β) Εξυγίανση αγροτικών δρόμων σύνδ εσης αγροκτημάτων  

Λευκώνα –  Κ. Μητρούση β΄ φάση,  

γ) Επισκευή συντήρηση του 1ου Γυμνασίου Σερρών και  

δ) Κατασκευή περίφραξης δημοτικών εκτάσεων της ΤΚ Προβατά  

του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.  

Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 

έργου:  

α) Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Τ. Δ.  Κ. Καμήλας  

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: 186/2015)  

…………………  

 

Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 

έργου:  

β) Εξυγίανση αγροτικών δρόμων σύνδεσης αγροκτημάτων  

Λευκώνα –  Κ. Μητρούση, β΄ φάση,  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών πο υ απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 187/2015)  

…………………  
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Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 

έργου:  

γ) Επισκευή συντήρηση του 1ου Γ υμνασίου Σερρών  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 188/2015)  

…………………  

 

Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και ορισ τικής παραλαβής του 

έργου:  

δ) Κατασκευή περίφραξης δημοτικών εκτάσεων της ΤΚ Προβατά 

του 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  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 189/2015) 

…………………  

 

Ομοίως του έργου Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικής Ενότητας Λευκώνα  

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: 190/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Τριακοστό τέταρτο.   

 

Θέμα 34ο :  

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των έργων:  

α) Εργασίες βελτίωσης του δικτύου οριζόντιας οδικής σήμανσης –

διαβάσεων  

και προσβασιμότητας του Δήμου Σερρών για το έτος 2014,  

β) Επισκευές –  συντηρήσεις –  κατασκευές στο 3ο Γυμνάσιο Σερρών 

και  

γ) Συντήρηση κοινοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Χριστός.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ομόφωνα ναι;    

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ :  

Να πω γιατί  ζητάνε.  Λόγω των καιρικών φαινομένων. Μετρήσανε,  

αυτοί ζητούσαν περισσότερη παράταση, η υπηρεσία μέτρησε 53 ότι  

έβρεχε και τα λοιπά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 18ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015  

225 

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των έργων:  

α) Εργασίες βελτίωσης του δικτύου οριζόντ ιας οδικής σήμανσης –

διαβάσεων  

και προσβασιμότητας του Δήμου Σερρών για το έτος 2014  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 191/2015)  

…………………  

 

β) Επισκευές –  συντηρήσεις –  κατασκευές στο 3ο Γυμνάσιο Σερρών  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 192/2015)  

…………………  

 

γ) Συντήρηση κοινοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Χριστός.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    
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(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 193/2015) 

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Τριακοστό πέμπτο.  

 

Θέμα 35ο :  

Έγκριση 1ου ΑΠΕ και χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου:   

¨Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης 5ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου  

 Σερρών με την υλοποίηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας  

 και την εγκατάσταση συστήματος αβαθούς γεωθερμίας (υποέργο 

4)¨ .  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Εδώ παράταση κ.  Γκότση, μέχρι 6/6/15.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και εδώ λόγω καιρικών φαινομένων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Συνθηκών.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:   

Πρέπει να κάνουν  την θερμομόνωση  το τοίχος γύρω -γύρω και γι '  αυτό 

πρέπει να στεγνώσουν οι  τοίχοι και δεν πρέπει να γίνει  τώρα που πάνε 

τα παιδιά στο σχολείο.  Και έναν προθάλαμε θέλουν να κάνουν ακόμα 

στην είσοδο για να προστατεύσουν από την θερμότητα και τα λοιπά. 

Από την απώλεια θερμότητας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   
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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: 194/2015) 

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Θέμα τριακοστό έκτο.   

 

Θέμα 36ο :  

Διαγραφή οφειλετών από χρηματικούς καταλόγους.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ομόφωνα ναι;    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Διαγραφή από χρηματικούς καταλόγους του κ.  Καραγιάννη 

Λάμπρου  

 που αφορά πρόστιμο δημοτικού φόρου 0,5% έτους 2010.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 195/2015)  

…………………  

 

Ομοίως των κ.κ.  Γκουτζούδη Αθανασίου, Ακριτίδη Κωνσταντίνου  

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: 196/2015) 

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Τριακοστό έβδομο.  

 

Θέμα 37ο :  

Έγκριση επιστροφής ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ομόφωνα ναι;    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 197/2015) 

…………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό όγδοο.  

 

Θέμα 38ο :  

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας:  

α) του κ.  Δημάρχου,  

β) του αντιδημάρχου κ.  Γαλάνη και  

γ) του αντιδημάρχου κ.  Μυστακίδη, κατά το μήνα Μάρτιο 2015  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Του κυρίου Μυστακίδη έχει  αλλάξει η ημερομηνία του ραντεβού με το 

Υπουργείο,  αντί  26 και 28,  όπως ήταν η πρώτη εισήγηση, σας έχουν 

στείλει ,  νομίζω, την δεύτερη, από 30/3 έως  1/4/15 ορίστηκε.  Έτσι δεν 

είναι κ.  Μυστακίδη;  

 Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ.  Δημάρχου  

και  του αντιδημάρχου κ.  Γαλάνη στις 9 -3-2015 

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: 198/2015)  

…………………  

 

Ομοίως του Αντιδημάρχου κ.  Μυστακίδη Παύλου από 30 έως 1 -4-

2015 

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 199/2015) 

…………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Τριακοστό ένατο.   

 

Θέμα 39ο :  

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας:  

α) του κ.  Δημάρχου κατά το μήνα Φεβρουάριο 2015, 

β) του αντιδημάρχου κ.  Μυστακίδη, κατά το μήνα Φεβρουάριο 

2015,  

γ) της Νομικής Συμβούλου κ.  Τσινίκα Μαρίας κατά το μήνα Μάρτιο 

2015 

δ) υπαλλήλων του Δήμου, κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2014.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:   

Ναι.   

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του  

κ. Δημάρχου από τις 25 έως 27 έτους 2015  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 200/2015)  

…………………  

 

Ομοίως του Αντιδημάρχου κ.  Μυστακίδη Παύλου από 16 έως 18 

Φεβρουαρίου 2015  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 201/2015)  

…………………  

 

Ομοίως της νομικής συμβούλου του Δήμου κ.  Τσινίκα Μαρίας στις 

3-3-2015 
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Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 202/2015)  

…………………  

 

Ομοίως συμπληρωματικής καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας  

 υπαλλήλων του Δήμου κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2014.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται  για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 203/2015) 

…………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Θέμα τεσσαρακοστό.  

 

Θέμα 40ο :  

Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 444/2013 απόφασης του Δημ. 

Συμβουλίου:  

¨Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στην Γεωργιανού Μπουρβάνη  

Αντωνία του Ζαχαρία, πρώην Δημοτικής Υπαλλήλου, λόγω  

 συνταξιοδότησης¨ .  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών  που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 204/2015) 

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Λήξη συνεδρίασης.  Και καλό βράδυ.  

 

ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

………………….  

…………  

 

 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,  

λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και 

υπογράφηκε.  

 

145/2015: Αντικατάσταση εκπροσώπου του Δήμου  στο .Σ.  της 

Ανώνυμης Εταιρείας    με την επωνυμία ¨Αυτοκινητοδρόμιο 
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Σερρών Α.Ε.¨ .  Εισηγητής: Ο     πρόεδρος  του .Σ.  

της εταιρείας κ.  Ραμπότας Ε.  

 

146/2015: Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. Σερρών.  

  Εισηγητής: Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ κ.  Χασαπίδης Κ.  

 

147/2015: Συγκρότηση καλλιτεχνικής επιτροπής του Δήμου  Σερρών 

εικαστικών    έργων –  προμηθειών και έγκρ ιση 

κανονισμού λειτουργίας της.  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

148/2015: Έγκριση της υπ'  αριθμ. 29/2015 απόφασης του Δ.Σ. του 

Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.    Δήμου  Σερρών με θέμα: ¨Έγκριση 

απολογιστικών στοιχείων     κληροδοτημάτων του 

Ν.Π.Δ.Δ. για το έτος 2014 (Κων. Τσιάγκα και   

 Αφροδίτης Σιόλα).  

  Εισηγητής: Ο πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ. Χατζημαργαρίτης 

Μ.  

 

149/2015:  Έγκριση της υπ'  αριθμ. 7/2015 απόφασης του Δ.Σ. της 

ΔΗ.Κ.Ε.     ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. με θέμα: ¨Έγκριση 

αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους    2015¨ .  

  Εισηγήτρια: Η πρόεδρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. κ.  Μπιτζίδου Σ.  

 

150/2015:  Έγκριση εισηγητικής έκθεσης η οποία τεκμηριώνει τα 

έσοδα και τα έξοδα   της ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. για την 
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χρηματοδότησή της.  Εισηγήτρια: Η    πρόεδρος του 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. κ.  Μπιτζίδου Σ.  

 

151/2015:  Έγκριση πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης Δήμου  Σερρών 

για το έτος 2015.  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

152/2015: Αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ.  Έτους 

2015 για την    πρόσληψη τεχνίτη σιδηρουργού 

(ηλεκτροσυγκολλητή ή οξυγονοκολλητή )    οκτάμηνης 

διάρκειας για την αντιμετώπιση εποχικών ή παροδικών αναγκών  

 του Δήμου Σερρών.  

 

153/2015: Ομοίως για την πρόσληψη κοινωνικού λειτουργού με 

σύμβαση μίσθωσης    έργου  

 

154/2015: Ομοίως για την συνέχιση διάθεσης πίστωσης δαπάνης για 

την ανανέωση    καταχώρησης ανελκυστήρων.  

 

155/2015:  Ορισμός αμοιβής δικηγόρου για χειρισμό ζητήματος 

ιδιαίτερης σημασίας για   τα συμφέροντα του Δήμου, που 

απαιτεί  εξειδικευμένη γνώση.  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

156/2015:       Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης γ ια την επίσημη 

επίσκεψη του     Παναγιώτατου Οικουμενικού Πατριάρχη 
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κ.κ.  Βαρθολομαίου στην πόλη μας,    από 17 έως 21 Απριλίου 

2015. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

157/2015:  Έγκριση τροποποίησης της υπ'  αριθμ. 854/2014 Α.Δ.Σ.:  

¨Έγκριση  σύναψης   προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της 

Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας ΑΝΕΣΕΡ  

  και Δήμου  Σερρών, για την εφαρμογή ολοκληρωμένου 

προγράμματος    καταπολέμησης κουνουπιών στην 

Περιφερειακή Ενότητα Σερρών για  

  το έτος 2015¨ .  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης  Στ.  

 

158/2015:  Έγκριση τροποποίησης της υπ'  αριθμ. 799/2014 Α.Δ.Σ.:  

¨Έγκριση  σύναψης   προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του 

Δήμου  Σερρών και της Δημόσιας    Κεντρικής Βιβλιοθήκης 

Σερρών για υπηρεσίες βιβλιοθήκης¨ .  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

159/2015:  Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης του Δήμου  

Σερρών με  την    Περιφερειακή Ενότητα Σερρών για την 

υποστήριξη των τεχνικών υπηρεσιών,   για την αντιμετώπιση 

υπηρεσιακών υποχρεώσεων και εκτάκτων αναγκών.  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Δούκα ς Γ.  

 

160/2015:        Έγκριση δαπάνης προσφοράς δεμάτων αγάπης σε 

άπορους δημότες  του    Δήμου   Σερρών για τις  εορτές του 
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Πάσχα, έτους 2015.  

  Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ.  Αγιαννίδου Στ.  

 

161/2015:   Διατύπωση γνώμης σχετικά με τη χορήγηση 

δικαιώματος άδειας λήψης     αδρανών υλικών στο Δήμο  

Σερρών από την κοίτη του χειμάρρου Πετρωτού   της Δ.Ε. 

Λευκώνα, εμβαδού 134,690 στρ.  δημόσιας έκτασης,  από την   

 διατομή 20 (θέση 0+800μ.)  έως την διατομή 48 (θέση 1+920) για 

την ΚΞ    Τέρνα Α.Ε. –  ΑΕΓΕΚ Κατασκευαστική Α.Ε. για 

επιχωματώσεις του έργου   «Κάθετος άξονας 60 Εγνατίας Οδού 

Δερβένι Σέρρες -  Προμαχώνας:    Εργασίες ολοκλήρωσης 

τμημάτων Α/Κ Λαγκαδά -  Α/Κ Λαχανά και    Στρυμονικό -  

Α/Κ Χριστού (60.1.1 -60.1.2-60.2.2).  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

162/2015: Αναμόρφωση προϋπολογισμού και έγκριση διενέργειας 

προμηθειών:  

  α) ειδών γραφείου έτους 2015  

 

163/2015:  Ομοίως  τόνερ και μελανιών για φωτοτυπικά μηχανήματα 

και εκτυπωτικά.  

   

170/2015:  Ανανέωση των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου  χρόνου  

  α) για την υλοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης πράξης 

«Ανάπτυξη Δομών   και Υπηρεσιών της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και   για την 



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 18ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015  

238 

καταπολέμηση της βίας –  Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής  

  Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας  σε τοπικό επίπεδο 

στον Άξονα    Προτεραιότητας 08» του Ε.Π. «Διοικητική 

Μεταρρύθμιση 2007 -2013 του    Δήμου  Σερρών» και  

  β) για την υλοποίηση της πράξης «Προώθηση του μαζικού 

αθλητισμού στη   διασυνοριακή περιοχή των Δήμων Petrich και 

Δήμου  Σερρών» (ακρωνύμιο   “Sports  for  al l”) που 

χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής   

 Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ -ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007 -2013, στο πλαίσιο του 

   προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού 

έτους 2015.  

  Εισηγητές:  Η αντιδήμαρχος κ.  Αγιαννίδου Στ.  & ο 

εντεταλμένος Δημ.  

  Σύμβουλος κ.  Καρπουχτσής Κ.  

 

165/2015:   Έγκριση πρόσληψης προσωπικού:  

  α) Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  

 

166/2015:  Ομοίως με συμβάσεις μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο του 

προγραμματισμού   προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 

2015 στους Ο.Τ.Α. Α'     Βαθμού.  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

167/2015:  Έγκριση έντοκης κατάθεσης του χρηματικού υπολοίπου του 

Δήμου     Σερρών σε λογαριασμό πιστωτικού ιδρύματος.  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  
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168/2015: Έγκριση διενέργειας προμήθειας ¨Ανταλλακτικά οχημάτων 

και     μηχανημάτων του Δήμου¨ .  

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

 

169/2015:  Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας καυσίμων για τις  

ανάγκες του  Δήμου     Σερρών και των Νομικών του 

Προσώπων για το έτος 2015, με τη     διαδικασία 

της διαπραγμάτευσης.  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

164/2015:  Έγκριση τροποποίησης του έργου: ¨ Sports  for  al l¨ .  

    Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  

Καρπουχτσής Κ.  

 

171/2015:  Έγκριση τρόπου υλοποίησης και τ ελικής κατανομής του 

προϋπολογισμού    του προγράμματος ¨Ευρώπη για τους 

πολίτες¨  με τίτλο ¨Δημοκρατική    ιδιότητα και συμμετοχή 

στις  δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά¨ .  

  Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  

Καρπουχτσής Κ.  

 

172/2015:   Έγκριση  μελέτης  παροχής  υπηρεσιών  ¨Συντήρηση  

και  επισκευή  

  μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων Δήμου  Σερρών¨ .  

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

 



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 18ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015  

240 

173/2015:   Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών: Ευπρεπισμός –  

συντήρηση –     εξωραϊσμός –  καθαριότητα των Δημ. 

Κοιμητηρίων:  

  α) Δ.Ε. Σκουτάρεως Δήμου  Σερρών  

 

174/2015:  Ομοίως  Δ.Ε. Λευκώνα Δήμου  Σερρών  

 

175/2015:  Ομοίως  Δ.Ε. Κ. Μητρούση Δήμου  Σερρών  

 

176/2015:  Ομοίως  Τ.Κ. Ορεινής –  Βροντούς Δήμου  Σερρών  

 

177/2015:  Ομοίως  Τ.Κ. Ελαιώνα –  Οινούσας –  Επταμύλων Δήμου  

Σερρών.  

   

178/2015:    Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας τμήματος του 

υπ'  αριθμ. 1199     αγροτεμαχίου του αγροκτήματος 

Σκουτάρεως.  

  Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

179/2015:       Έγκριση εκμισθώσεων ακινήτων κληροδοτήματος  

Αποστολίδη.  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

180/2015:       Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας σχολικών αγρών:  

  α) Άνω Βροντούς  
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181/2015:  Ομοίως Κουμαριάς.  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

182/2015  :      Έγκριση άρσης κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου .  

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

 

183/2015:    Έγκριση ανανέωσης επαγγελματικών αδειών πωλητών 

λαϊκών αγορών,    αρμοδιότητας του Δήμου  Σερρών.  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

184/2015:    Έγκριση ένταξης νέων έργων του Τμήματος Πρασίνου 

στο Τεχνικό     Πρόγραμμα του έτους 2015.  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

185/2015:    Έγκριση τεχνικής μελέτης αυτεπιστασίας και 

εκτέλεσης του έργου:     ¨Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών 

κτηρίων έτους 2015¨ .   

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

186/2015:    Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής 

παραλαβής του έργου:  

  α) Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Τ.  Δ.  Κ. Καμήλας,  

 

187/2015:    Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής 

παραλαβής του έργου:  
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  β) Εξυγίανση αγροτικών δρόμων σύνδεσης αγροκτημάτων 

Λευκώνα –  Κ.    Μητρούση, β΄ φάση  

 

188/2015:    Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής 

παραλαβής του έργου:  

  γ) Επισκευή συντήρηση του 1ου Γυμνασίου Σερρών  

 

189/2015:    Έγκριση πρωτοκόλλων  προσωρινής και οριστικής 

παραλαβής του έργου:  

  δ) Κατασκευή περίφραξης δημοτικών εκτάσεων της ΤΚ 

Προβατά του Δήμου   Σερρών.  

 

190/2015:    Ομοίως του έργου Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικής 

Ενότητας Λευκώνα  

 

191/2015:    Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης τ ων 

έργων:  

  α) Εργασίες βελτίωσης του δικτύου οριζόντιας οδικής 

σήμανσης –   διαβάσεων  

  και προσβασιμότητας του Δήμου Σερρών για το έτος 2014  

 

192/2015:    β) Επισκευές –  συντηρήσεις –  κατασκευές στο 3ο 

Γυμνάσιο Σερρών  

 

193/2015:    γ) Συντήρηση κοινοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. 

Χριστός.  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 18ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015  

243 

 

194/2015:   Έγκριση 1ου ΑΠΕ και χορήγηση παράτασης 

προθεσμίας του έργου:     ¨Βελτίωση ενεργειακής 

απόδοσης 5ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου     Σερρών με την 

υλοποίηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας και την   

 εγκατάσταση συστήματος αβαθούς γεωθερμίας (υποέργο 4)¨ .  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

195/2015:    Διαγραφή από χρηματικούς καταλόγους του κ.  

Καραγιάννη Λάμπρου που    αφορά πρόστιμο δημοτικού 

φόρου 0,5% έτους 2010.  

 

196/2015:    Ομοίως των κ.κ.  Γκουτζούδη Αθανασίου,  Ακριτίδη 

Κωνσταντίνου  

 

197/2015:    Έγκριση επιστροφής ποσών ως αχρεωστήτως 

εισπραχθέντα.  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

198/2015:    Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ.  Δημάρχου και  

του αντιδημάρχου κ.    Γαλάνη στις  9 -3-2015 

 

199/2015:    Ομοίως του Αντιδημάρχου κ.  Μυστακίδη Παύλου από 

30 έως 1-4-2015 
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200/2015:    Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του 

κ.  Δημάρχου από τις  25   έως 27 έτους 2015  

 

201/2015:    Ομοίως του Αντιδημάρχου κ.  Μυστακίδη Παύλου από 

16 έως 18     Φεβρουαρίου 2015  

 

202/2015:    Ομοίως της νομικής συμβούλου του Δήμου κ.  Τσινίκα 

Μαρίας στις  3 -3-2015 

 

203/2015:    Ομοίως συμπληρωματικής καταβολής εξόδων κίνησης 

εκτός έδρας    υπαλλήλων του Δήμου κατά το μήνα 

Σεπτέμβριο 2014.  

 

 204/2015:      Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 444/2013 απόφασης 

του Δημ.  

  Συμβουλίου: ¨Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στην 

Γεωργιανού     Μπουρβάνη Αντωνία του Ζαχαρία,  

πρώην Δημοτικής Υπαλλήλου, λόγω    συνταξιοδότησης¨ .  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

205/2015:  Επερώτηση της Λαϊκής Συσπείρωσης Δήμου Σερρών 

σχετικά με μισθοδοσία   καθαριστριών σχολείων με σύμβαση 

έργου.  

 

………………………..  

……………….  
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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  

 

 

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

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ   ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ   

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

 

Αγιαννίδου -Αρβανίτη Σταυρούλα   ……………  

 

Αναστασιάδης Αντώνιος     ……………  

 

Αναστασιάδης Ηλίας      ……………  

 

Αραµπατζής Θεόδωρος     ……………  

 

Γαλάνης Στέργιος      ……………  

 

Γάτσιος Ιωάννης      ……………  

 



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 18ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015  

246 

Γεωργούλα Σουλτάνα      ……………  

 

Γιαννακίδης Δηµήτριος     ……………  

 

Γκότσης Ηλίας       ……………  

 

Γρηγοριάδης Χρήστος     ……………  

 

Δούκας Γεώργιος      ……………  

 

Δρίγκα Χρυσούλα      ……………  

 

Ηλιοπούλου Σταλακτή     ……………  

 

Καδής Γεώργιος      ……………  

 

Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος     ……………  

 

Καλώτα Παναγιώτα      ……………  

 

Καρπουχτσής Κωνσταντίνος    ……………  

 

Καρύδας Νικόλαος      ……………  
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